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CUVÂNT ÎNAINTE

H otărârile de credință ale Sinoadelor Ecum enice sunt, după 
Sfintele Scripturi, textele cu cea m ai m are autoritate în  Biserica 
O rtodoxă.

A cest volum  prezintă pentru  prim a dată în  lim ba rom ână 
ansam blul de hotărâri dogm atice  ale prim elor șapte M ari și Sfinte 
si Ecum enice Sinoade ale Bisericii O rtodoxe, asa cum  au fost nu- 
m ite ele începând cu Sinodul al IV -lea de la C alcedon, însoțite 
de textul sursă grec și latin în  oglindă. Prin expresia „hotărâri 
d ogm atice" în țelegem  în  general docum entele sinodale ce defi
nesc credința creștin-ortodoxă: Sim bolul de credință sau Crezul 
(ΣύμβοΛον), Expunerea  de credință (Έ κθεσίς), D efiniția  dogm a
tică (Ό ρος). La aceste „hotărâri" de credință prop riu-zise am 
adăugat în  volum ul de față texte patristice  receptate și aprobate 
de unele dintre aceste Sinoade, de cele m ai m ulte ori printr-un 
vot unanim  al P ărinților sinodali, cum  ar fi: Scrisoarea a doua a 
Sfântului Chirii către N estorie  (430), Scrisoarea a treia a Sfântului 
Chirii către N estorie  cu A natem atism ele (430), Scrisoarea de îm pă
care trim isă în  433 de Sfântul C hirii al A lexandriei către loan  al 
A ntiohiei, Tomul lui Leon  al R om ei către Flavian al C onstantino- 
p o lu lu i (449 ). D e a se m e n e a , am  c o n s id e ra t im p o rta n tă  în
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Cuvânt înainte

iconom ia lucrării includerea Scrisorii sinodale a episcopilor reuniți 
la Constantinopol în 382, care conține referințe prețioase despre 
hotărârea de credință a Sinodului al II-lea Ecum enic, ale cărui 
acte sau procese verbale nu s-au păstrat până astăzi. A utoritatea 
lor d og m atică  nu p oate  fi p u să la  în d o ia lă 1, d acă ar fi d oar să 
n e gân d im  la fap tu l că S in od u l de la E fes, de exem p lu , nu  a 
p rom u lg at n icio  ho tărâre  d ogm atică , scrisorile  S fân tu lu i C h i
rii către  N esto rie  rep rezen tân d  p en tru  el „exp resia  au ten tică  
a cred in țe i S in o d u lu i"1 2.

Ideea alcătuirii unui astfel de volum , care să reunească an
sam blul hotărârilor dogm atice ale Sinoadelor Ecum enice, a apă
rut în  urm a constatării acestei necesități în  cadrul sem inariilor 
cu studenții de la Facultatea de Teologie din București. A ccesul 
la docum entele sursă fiind unul anevoios pentru  ei, textele cu 
care se prezentau  erau parțiale , iar tradu cerile , de cele m ai 
m ulte ori, aproxim ative. Insă în  teologia dogm atică precizia este 
esen țială . Paradoxal, deși în  teologia rom ânească  nu ducem  
lipsă de studii despre Sinoadele Ecum enice și dogm ele form u 
late de acestea, dacă în cercăm  să căutăm  ansam blu l textelor 
dogm atice sinodale, ne găsim  cu surprindere în  prezența unui 
m are vid3.

D e aceea, p roiectu l pe care-1 im aginam  u rm ărea deodată: 
(1) reunirea în tr-u n  volum  a tu turor hotărârilor dogm atice ale

1 Vezi „Introducerile" la aceste scrisori din volumul de față.
2 Pierre-Thomas Camelot, Histoire des conciles oecumeniques: Ephese et Chalcedoine, 
Orante, Paris, p. 66.
3 Cel puțin în ceea ce privește ultima jumătate a secolului al XX-lea. In spațiul teologic 
universitar românesc, cea „mai recentă" încercare de reunire a hotărârilor dogmatice 
ale Sinoadelor Ecumenice îi aparține profesorului Vasile Loichiță, care publica în 
1959 un studiu intitulat: „Hotărârile și definițiile dogmatice de credință ale celor șapte 
sinoade ecumenice", în: Mitropolia Banatului, voi. 9, nr. 1-2/1959, pp. 25-44. în mediul 
ordine, este accesibilă broșura: ***, Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice. Anatematis- 
mele Sfântului Chirii al Alexandriei, Ed. Sfântul Nectarie, București, 2003. Traducerea în 
limba română a actelor sau a proceselor verbale ale Sinoadelor Ecumenice se lasă încă 
așteptată.
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Sinoadelor Ecum enice în  in tegritatea lor; (2) prezentarea unei 
traduceri cât m ai corecte în  lim ba rom ână, fidelă sensului literal, 
dar și dogm atic al term enilor4; (3) oferirea u nui acces facil la tex
tul sursă (ad fon tes). Insă nu  orice text, ci textul celei m ai bune 
ediții critice a m om entului.

C ercetarea de specialitate beneficiază, începând deja cu se
colul al XV I-lea, de o serie de colecții im portante în  care sunt in
cluse hotărârile dogm atice ale celor șapte Sinoade Ecum enice, 
d intre care putem  m enționa: Jacques M erlin  (ed.), Tomus prim us  
quatuor conciliorum  generalium  și Secundus tomus conciliorum  g e
neralium , Paris, 1524; P ierre C rabbe (ed.), Concilia om nia, tam g e 
neralia, quam  particu laria , t. I-II, K oln , 1538; *** Τών άγιω ν  
οικουμ ενικ ώ ν Σ υνόδω ν τής Κ α θ ολ ικής Εκκλ ησία ς άπ αντα  
(Ed itio  rom ana), t. I-III (pentru  S in oad ele  I-V II Ecum enice), 
Rom a, 1608-1612; Philippe Labbe și G abriel C ossart (ed.), Sacro
sancta concilia ad regiam  editionem  exacta, t. II-V II (pentru Sinoa
dele I-V II Ecu m enice), Paris, 1671; Jean  H ard ou in  (ed.), 
Conciliorum  collectio regia m axim a, t. I-IV  (pentru Sinoadele I-VII 
Ecum enice), Paris, 1714; N icholas C oleti (ed.), Sacrosancta conci
lia ad regiam  editionem  exacta, t. II-V III (pentru  Sin oad ele I-V II 
Ecu m enice), V eneția, 1728-17295; G iovanni D om en ico  M ansi 
(ed.), Sacrorum  conciliorum  nova et am plissim a collectio, voi. I-XIII, 
Florența și Veneția, 1758-1767; H einrich Joseph D om inicus D en- 
zinger (ed.), Enchiridion sym bolorum , definitionum  et declarationum  
quae de rebus fid e i et m orum  a conciliis oecum enicis et sum m is pon
tificibus em anarunt in auditorum  usum , Stahel, W urzburg, 1854; 
Eduard Schw artz (ed.), A cta Conciliorum  O ecum enicorum  (ACO ),

4 A se vedea, cu titlu de exemplu, traducerea adverbelor negative din Definiția dog
matică a Calcedonului. Această fidelitate față de sensul dogmatic al termenilor ne-a 
făcut, pe de altă parte, să păstrăm termeni care par anacronici, precum „Atotțiitorul" 
din Crez, împotriva redutabilei tentații de a-1 traduce cu „Atotputernicul". Vezi notele 
de la Simbolul de credință niceean.
5 Revizuire a ediției Labbe Cossart. Pentru mai multe detalii, vezi Norman Tanner, 
Condies et synodes, Cerf, Paris, 2000, pp. 16-20.
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t  I-IV, D e G ruyter, Berlin, 1927-1971 (pentru Sinoadele al IH-lea, 
al IV -lea și al V -lea E cu m enice)6; R u d olf R ied inger (ed.), A cta  
Conciliorum Oecumenicorum, t. II, Series secunda, De Gruyter, Ber
lin, 1990-1992 (pentru Sinodul al V I-lea Ecum enic); Erich Lam - 
berz (ed.), A cta Conciliorum  O ecum enicorum , t. III, Series secunda, 
D e G ruyter, Berlin /Boston , 2008-2016 (pentru Sinodul al VII-lea 
Ecum enic); G iuseppe Luigi D osetti, Il sim bolo di N icea e di Con- 
stantinopoli: edizione critica, H erder, Rom a, 1967; Josep ho A lbe- 
rigo, Josepho D osetti, Perikle P. Joannou, C laudio Leonardi și 
P aolo P rodi (ed .), C onciliorum  O ecum enicorum  D ecreta (CO D ), 
Editio tertia, C onsultante H uberto Jedin, Instituto per le scienze 
religiose, Bologna, 1973 (prim a ediție a fost în  1962); G iuseppe 
A lberigo  (ed.), Conciliorum  O ecum enicorum  G eneralium que D e
creta. Editio critica. I: The Ecumenical Councils; From Nicaea I  to Nicaea 
II (325-787), Curantibus G. Alberigo, A.M. Ritter, L. Abramowski, 
E. Muhlenberg, P. Conte, H.-G. Thiim mel, G. Nedungatt, S. Agres- 
tini, E. Lam berz și J.B. Uphus, Brepols, Tum hout, 2006.

Traducerea definițiilor dogm atice ale Sinoadelor Ecum enice 
și a docum entelor suplim entare din prezentul volum  urm ează 
cu fidelitate originalul grec și latin7 al textelor așa cum  este pre
zentat în  ediția din 1973 a Conciliorum  O ecum enicorum  Decreta, 
îngrijită  de G. A lberigo et alii. D iferențele sem nificative față de 
ediția critică publicată de Brepols în  2006 sunt indicate în  notele 
textelor traduse. U rm ătoarele aspecte trebuie m enționate: (1) 
deoarece secțiunea in troductivă din Scrisoarea a treia a Sfântului 
Chirii către N estorie  nu este inclusă în  ediția din 1973, aceasta a 
fost p relu ată  d in  co lecția  E. Schw artz  (ed .), A cta C onciliorum

6 Prima ediție a actelor Sinoadelor Ecumenice a fost publicată de Eduard Schwartz 
între 1914 și 1940:1.1 Concilium Universale Ephesenum (5 voi.); t. Π Concilium Universale 
Chalcedonense (6 voi.). Opera sa este continuată în 1971 de Johannes Straub prin alcă
tuirea Tomului IV al colecției: Concilium Universale Constantinopolitanum sub Iustiniano 
habitum (3 voi.), iar din 1980 debutează o a doua serie care publică și actele Sinoadelor 
al VI-lea și al VII-lea Ecumenice.
7 Acolo unde nu există text grec.
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O ecum enicorum , I/I, 1, 33-34 (textu l în  lb. greacă) și P atrologia  
Graeca (PG) 77 ,106-110 (textul în  lb. latină); (2) din același m otiv, 
textul grec și latin al părții introductive din Scrisoarea de îm păcare 
a fost preluat din PG  77, 173-178; (3) iar paragraful de începu t 
al definiției d ogm atice a S in od u lu i al V I-lea E cu m enic este 
adăugat din ediția critică CO D  din 2006.

In realizarea acestu i p ro iect am  fost a ju tat cu m ult en tu 
ziasm  și seriozitate de doi tineri teologi cu potențial rem arcabil, 
foști studenti ai Facultății de Teologie din București, care își per
fecționează actualm ente studiile la U niversitatea C atolică din 
Leuven, Belgia, Dl. Dr. Viorel Com an și Dl. Drd. George Gherga.

Textele din volum ul de față sunt precedate de studii in tro
ductive, care încearcă să explice pe scurt contextul istoric și teo
logic ce a condus la form ularea d iferitelor dogm e ale Bisericii. 
Scopul lor d eclarat este unul orientativ , cititoru l pu tând  m ai 
apoi opta pentru  aprofundarea unuia sau m ai m ultor aspecte 
sesizate ca interesante pentru el. în  cadrul listelor b ibliografice 
selective, alcătuite de Dl. Dr. Viorel C om an pentru fiecare Sinod 
Ecum enic în  parte, se pot găsi referințe suficiente pentru a pur
cede la o cercetare serioasă a istoriei și învățăturilor Sinoadelor 
Ecum enice.

T raducerile textelor pe care le-am  ales pentru  a face parte 
din acest volu m  au fost realizate de către Dl. D rd. G eorge 
Gherga, iar studiile introductive de la Sinoadele I, al Π-lea, al V-lea, 
al V I-lea și al V II-lea Ecum enice, de către Dl. Dr. V iorel Com an. 
N otele de subsol ale traducerilor, in troducerea generală și stu
diile introductive de la Sinoadele al III-lea și al IV -lea Ecum enice 
îm i aparțin; de asem enea, am  verificat traducerile și am  com 
pletat in troducerile, iar corectura finală a textelor traduse a fost 
realizată de Protos. Dr. Policarp Pîrvuloiu.

D oresc să m ulțum esc pe această cale în tregii echipe redac
ționale de la E diturile  P atriarh iei R om âne, ce s-a osten it la 
această ediție cu acrivie și profesionalism .
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Recunoștința m ea se îndreaptă în  m od particular către fostul 
m eu profesor de teologie dogm atică de la Iași, astăzi P reaferici
tul Părinte Patriarh D aniel al Rom âniei, pentru  binecuvântarea 
și susținerea proiectului. V ivacitatea dogm atică și dezvoltările 

sale creatoare îm părtășite în  cadrul discuțiilor noastre teologice 
au constituit pentru m ine prileju l a num eroase precizări.

D e asem enea, adresez m ulțum irile m ele D lui. Prof. A lberto 
M elloni, d irectorul Fundației pentru  Științe R eligioase din B o
logna, care a avut am abilitatea de a ne oferi drepturile pentru 

publicarea textului grec și latin  în  volum ul de față.
Sper ca această  lu crare să constitu ie u n  m ijloc u til și u n  în 

d em n p entru  cei care d oresc să ap rofu nd eze astăzi tezau ru l 
în v ăță tu rii de cred in ță  form u late , p ăstrate , tran sm ise și p ro 
p ovăd u ite  de B iserica  O rtod oxă p en tru  m ân tu irea  și sfin țirea  

om u lu i și a în treg ii lum i.

Pr. C o n f Dr. Sorin ȘELA RU

Bruxelles, la D um inica O rtodoxiei, 
25 februarie 2018
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INTRODUCERE

C ele șapte Sinoade Ecum enice au form ulat dogm e ale cre
dinței Bisericii. D acă sinodalitatea în  general m anifestă natura 
com unională și com unitară a Bisericii lui H ristos, scopul prin
cipal al reunirii Sinoadelor Ecum enice n-a fost altul decât afir
m area u n ită ții de cred ință ortod oxe atunci când aceasta era 
am enințată de propagarea unor învățătu ri greșite. Prin exerci
țiu l sinod alității, în  cadrul căruia „lu m ina adevăru lu i alungă 
um brele m inciunii atunci când problem ele care trebuie d iscu
tate [...] sunt prezentate în  cadrul dezbaterilor com une [...] des
pre cred in ță"1, B iserica în treagă a exprim at în tr-u n  m od viu și 
creator identitatea credinței, unitatea T rupului lui H ristos. H o
tărârile de credință prom u lgate de aceste Sinoade Ecum enice 
așază decisiv hotarele adevărului de credință în  fața ereziei, sta
bilind astfel dogm ele fundam entale ale credinței ortodoxe.

B iserica  O rtodoxă recunoaște astăzi ca „ecu m enice" șapte 
Sinoade din prim ul m ileniu  creștin, toate ținute în  partea răsă
riteană, de lim bă și cu ltură greacă1 2, a Im p eriu lu i R om an de 
atunci3: N iceea 325, C onstantinopol 381, Efes 431, C alcedon 451,

1 „Hotărârea" Sinodului al V-lea Ecumenic.
2 Limba de lucru a acestor Sinoade Ecumenice a fost greaca.
3 Toate aceste localități sunt situate în Turcia de astăzi.
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Introducere

C onstantinopol 553, C onstantinopol 680-681 și N iceea 787. D e
term inantul „ecum enic" alăturat Sinoadelor devine term en teh
n ic  odată cu Sinodu l al IV -lea  de la C alcedon, cel care 
inaugurează de fapt „canon ul" sau „lista" Sinoadelor Ecum e
nice4. Toate sunt im portante și fiecare dintre ele a m arcat în  m od 
decisiv credința creștin-ortodoxă. N iceea I și C alcedonul ocupă 
un loc special în tre ele, iar această dem arcare are legătură d i
rectă cu form ularea sau definirea dogm ei creștine5.

Sinodul de la N iceea din 325 se bucura de o autoritate de
osebită. M ărturisirea sa de credință, prim ul „Sim bol ecum enic"6 
al Bisericii, constituia pentru Părinți cel dintâi criteriu  al adevă
ratei ortodoxii, fiind chiar ridicată de Efes la rangul de „u nică" 
norm ă necesară și suficientă. C rezul n iceean reprezintă, de fapt, 
actul „oficial" de naștere a lim bajului dogm atic al Bisericii. Pen
tru prim a dată în tr-un text norm ativ  al Bisericii erau folosite cu
v in te noi, care nu  se regăsesc în  Scrip tu ri, pentru  a exp lica  
credința creștină. N u era vorba despre o trădare, deși așa a fost 
văzută de m ulti la acel tim p, ci de o rem arcabilă în țelepciune si
nodală de a folosi term eni sau expresii noi pentru  a păstra  și 
transm ite m ai departe cu fidelitate „sensul vech i" al m esajului 
creștin, atunci când acesta din urm ă era în  pericol de a fi răstăl
m ăcit7. A ceastă explicitare a conținutului original al R evelației 
Biserica o realizează în  Sinoade la nivelul cel m ai profund, adică 
ontologic, al dogm elor trin itară și hristologică.

U rm ătoru l Sinod Ecum enic, cel de la C onstan tin op ol din 
381, confirm ă și p linește m ărturisirea de credință niceeană. în

4 Vezi „Introducerea" de la Sinodul al IV-lea Ecumenic.
5 în calendarul liturgic ortodox, Părinții de la Niceea sunt sărbătoriți în prima dumi
nică de după înălțarea Domnului, iar Sfinții Părinți de la Calcedon, în cea de a Vil-a 
duminică de după Cincizecime.
6 Andre de Halleux, „La reception du symbole oecumenique, de Nicee â Chalce- 
doine", în voi.: Patrologie et cecumenisme. Recueil d'etudes, Leuven University Press/Uit- 
geverij Peeters, Leuven, 1990, p. 30.
7 Cf. Bernard SesboOe, Histoire des dogmes I: Le Dieu du salut: la tradition, la regie de foi 
et Ies symboles, l'economie du salut, le developpement des dogmes trinitaire et christologique, 
Desclee, Paris, 1994, pp. 248-249.
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cazul acestui sinod avem  poate dovada cea m ai clară a im por
tanței pe care Biserica a acordat-o hotărârilor de credință în  pro
cesul receptării unui sinod. C ontrar celorlalte sinoade, al căror 
caracter făcea ca hotărârile  lor să fie „ob lig ato rii" pentru  în 
treaga Biserică, Sinodul de la C onstatinopol din 381 este recu
noscut ca ecum enic tocm ai datorită Sim bolului său de credință.»
Cu alte cuvinte, receptarea hotărârii dogm atice a tras după sine 
legitim itatea ecum enică a sinodului. în  același tim p, Tomul dog
m atic  al S inodu lu i, care din păcate nu s-a păstrat, în să  ni s-a 
transm is în  rezum at prin Scrisoarea sinodală din 382, a fost extrem  
de im portant pentru în treaga Biserică prin precizările concep
tuale la nivelul dogm ei trinitare. A colo vedem  receptarea sino
dală a form u lei trin itare capadociene: „O  ființă în  trei 
Ipostasuri". U nitatea și p luralitatea în  Sfânta Treim e sunt expri
m ate în tr-u n  lim baj ce va deveni norm ativ  pentru  Biserică: trei 
Ipostasuri sau trei Persoane perfecte îm părtășesc o singură ființă 
sau natură dum nezeiască8.

D upă 7 decenii, Părinții de la C alcedon, prim ind ca una cele 
două m ărturisiri de credință, niceeană și constantinopolitană, 
stabilesc la rândul lor hotarele doctrinei hristologice a Bisericii. 
M area definiție dogm atică a Sinodului al IV -lea Ecum enic ex
prim ă în tr-u n  lim baj conceptual sobornicesc învățătu ra despre 
id en tita tea  d iv ino-u m ană a M ân tu itoru lu i H ristos, afirm ând
deodată unitatea în  distincție si d istincția în  unitate. L im itele » » >
dialecticii calcedoniene orientează cursul în tregii hristologii or
todoxe, păstrând în  același tim p deschisă posibilitatea dezvol
tării u nor noi perspective dogm atice. A ceastă  lu crare a fost 
plinită de Sinoadele al V-lea, al V I-lea și al VH-lea, care continuă 
seria hotărârilor de credință cu caracter hristologic.

C ât privește tradiția sinodală a definirii dogm atice, din ac
tele sinoadelor care s-au transm is până la noi transpare cu evi
dență fap tu l că, în  fața ereziilor care am enințau  unitatea

8 Vezi Scrisoarea sinodală a episcopilor reuniți la Constantinopol în 382 din acest volum.
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Bisericii, Părinții reuniți în  sinoade aveau conștiința că-i conti
nu ă pe A postoli și exprim ă T radiția  vie a B isericii lu i H ristos. 
A ceastă conștiință dogm atică a păstorilor B isericii includea de
odată fidelitatea față de trecut, preocuparea pentru  rezolvarea 
„scandalului ecum enic" al tim pului lor, dar și responsabilitatea 
față de generațiile viitoare de creștini.

D eși prin  excelență evenim ente dogm atice ale B isericii che
m ate să stabilească hotarele credinței ortodoxe, Sinoadele Ecu
m enice nu in ovează dogm atic. Ca m etod ă de dogm atizare, 
G rillm eier arăta că Sinoadele m ai în tâi au „ascu ltat" dovezile 
de credință ortodoxă9. Au „cercetat", am  spune noi astăzi, con
form itatea „noilor ven iți" cu Sfintele Scriptu ri și cu „credința 
desăvârșită a P ărin țilo r"10 11 și doar apoi au aprobat docum ente 
existente. Scrisorile dogmatice „canonizate" de Sinoadele al ΓΠ-lea 
și al IV -lea sunt un bu n  exem plu în  acest sens, iar actele sinoa
delor arată această grijă deosebită pentru fidelitatea credinței, 
care până la urm ă se descoperă a fi o fidelitate dogm atică crea
toare: „A dunându-ne, înainte de toate am  m ărturisit concis că 
păstrăm  acea cred ință pe care D om nu l nostru  Iisus H ristos, 
D um nezeu adevărat, a transm is-o Sfinților Săi A postoli, și prin 
ei Sfintelor Biserici, și pe care cei care după ei au fost Sfinți Pă
rinți și doctori ai Bisericii au transm is-o popoarelor încredințate 
lo r"11. „U rm ând credința Părinților" sau a „Sfinților P ărinți" de
vine astfel în  exercițiul sinodalitătii Bisericii o referință form ală, 
care arată identitatea credinței apostolice12.

D acă există elaborări dogm atice, care aprofundează și ex- 
p licitează învățătura de credință în  conform itate cu provocările 
tim purilor, acestea sunt făcute num ai în  legătură cu tradiția deja

9 Aloys Grillmeier, Christ in Christian Tradition, voi. I: From the Apostolic Age to Chal
cedon (451), 2nd ed., Atlanta, 1974, p. 545.
10 Vezi „Hotărârea" Sinodului al IV-lea Ecumenic.
11 „Hotărârea" Sinodului al V-lea Ecumenic.
12 C f Georges Florovsky, „St. Gregory Palamas and the Tradition of the Fathers", în 
vol.: Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View (voi. I din The Collected Works 
o f Georges Florovsky), Nordland Publishing Co., Belmont, MA, 1972, pp. 105-107.
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form ată13. Cu alte cuvinte, Sinoadele nu dezvoltau în  tim pul se
siu n ilor lor analize speculative, ci se bazau  pe T rad iție . N ici 
chiar conceptele dogm atice „noi" nu  erau în  fapt o invenție pro
prie, ci erau  preluate din operele Părinților „confirm ați". A uto
ritatea lor dogm atică venea deci în  prim ul rând din faptu l că 
participanții la Sinod se asociau  cu ceea ce fusese deja spus în a
inte de Părinți. D e aceea, flo r ileg iile  patristice ju cau  un rol im 
portant în  dispute, iar secolele IV -V  sunt m artorele generalizării 
acestui gen de argum entare. Vedem  pe Sfântul loan  C asian al
cătuind o astfel de antologie la începutul d isputelor nestoriene. 
A cesta va influența florilegiul folosit m ai târziu de prietenul său 
Leon, devenit papă al Rom ei, pe lângă Tomul dogm atic către F la
vian. Sfântul Chirii al A lexandriei își fundam entează argum en
tarea hristologică la Efes contra lui N estorie pe un florilegiu în 
care se regăsesc lungi citări din Sfinții G rigorie Teologul și Ata- 
nasie cel M are14.

P rin  u rm are, d ogm atizarea sinodală era in tim  legată de 
m ărturisire. Episcopii m ărturiseau credința trăită ca păstori ai 
com unităților de creștini încred ințate lor. D e aceea, nu putem  
considera Sinoadele Ecum enice ca fiind adunări de teologi „pro
fesio n iști" în  sensul de azi al cuvântu lui. „P ro fesio n iștii"  lor 
erau Părinții B isericii, iar calea îm părătească15 a Sinoadelor Ecu
m enice, care u rm ează adevărul credinței si ferește de erori, era' » » » ' 
fidelitatea față de adevărul credinței expus de Părinți. De aici și 
reținerea constantă a episcopilor participanți de a „defin i" dog
m atic.

Procedând astfel, Sinoadele Ecum enice prim esc și prezintă 
în tr-un cadru sinodal efortul extraordinar de teologhisire depus 
de m arile genii ale creștinism ului, de Sfinții Părinți ai B isericii, 
în  sensul precizării și aprofundării învățătu rii de credință creș
tine în  diferite epoci și spații creștine. A cest efort este unul care

13 Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 545.
14 Vezi „Introducerea" de la Sinodul al III-lea Ecumenic.
15 Vezi „Hotărârea" Sinodului al VH-lea Ecumenic.
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precede, însoțește și urm ează hotărârilor dogm atice ale Sinoa
delor Ecum enice. Toate Sinoadele Ecum enice s-au reunit în  vre
m uri de tu lburare a dreptei credințe și n iciunul dintre ele n-a 
adus pacea im ediată în  Biserică. D e aceea, așa cum  a fost de o 
im p ortan ță  covârșitoare  p regătirea teo logică  a hotărârii unui 
Sinod Ecum enic, la fel de im portantă a fost și lucrarea de expli- 
citare realizată de m arii Părinți și învățători ai B isericii pentru 
prim irea acestei hotărâri de către în treaga Biserică.

Exercițiul sinodalității a perm is B isericii atât stabilirea ade
vărului de credință în  fața deform ării lui de către ereziile tim 
pului, cât și depășirea exp rim ărilor de cred ință contextuale, 
deschizând astfel perspectiva dogm atică spre noi dezvoltări u l
terioare. Sinoadele, prin  hotărârile lor dogm atice, plinesc astfel 
eforturile diferiților Părinți ortodocși, exprim ând o învățătură de 
credință sobornicească, reprezentativă pentru  în treaga B iserică, 
nu doar pentru  anum ite curente, școli de teologie sau tradiții 
locale.

D acă afirm area dreptei credințe com une a B isericii ca răs
puns la pericolul ereziilor a constituit deci m otivația dogm atică 
a Sinoadelor Ecum enice, firul conducător al în treg ii învățături 
de credință m ărturisite și form ulate de Sinoadele Ecum enice nu 
a fost în  niciun  caz unul pur teoretic, legat de o neînțelegere de 
term eni teologici sau de anum ite orgolii um ane. In  elaborarea 
dogm ei trinitare și a celei hristologice, Părinții au avut în  vedere 
un pericol im ediat, care atenta la însăși esența credinței creștine: 
învățătura despre m ântuirea și sfințirea om ului și a întregii crea
ții. Ereziile acelor tim puri rid icau  problem a identității M ântui
torului lu m ii16. Prin  exercițiu l dogm atizării, Părinții S inoadelor 
Ecum enice au încercat să dea un răspuns dezvoltat în trebării pe 
care M ântuitorul H ristos o adresase ucenicilor Săi: „D ar voi cine 
ziceți că sunt E u ?" (M atei 16 ,15 ). Până la urm ă, totul se învârtea

16 Pentru dezvoltări, a se vedea excelenta sinteză a lui Bernard SesboOe, „Les grandes 
orientations de la christologie patristique", în: Connaissance des Peres de l'Eglise, nr. 
90/2003, pp. 2-14.
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în  juru l acestei chestiuni: Cine este M ântuitorul nostru? D um 
nezeu, sau om ul, sau D um nezeu-O m ul? Ca să ne poată m ântui 
și îndum nezei, M ântuitorul trebuie să fie D um nezeu adevărat. 
Sinodul de la N iceea îl arată pe Fiul ca fiind U nicul N ăscut (μο
νογενή) și deoființă cu Tatăl (όμοούσίον τω πατρί). Ca să ne 
poată m ântui integral, El trebuia să realizeze această lucrare nu 
din exteriorul, ci din interiorul nostru, asum ând întreaga om e- 
nitate. Sinodul de la C onstantinopol din 381 îl arată pe H ristos, 
C uvântul întrupat, ca fiind om  adevărat, din suflet și trup, îm 
potriva tuturor acelora care negau „deplinătatea" um ană a lui 
H ristos. D ar cum  poate U nul și A celași să fie în  același tim p și 
D um nezeu și om ? Cum  a fost posibilă com prim area distanței 
dintre creat și necreat, dintre om  și D um nezeu? în  apropierea 
aceasta, există vreun schim b sau com unicare în tre  dum nezeire 
și om enitate? Ce se în tâm plă cu dum nezeirea? Se schim bă, se 
alterează, devine ea pătim itoare? D ar cu om enitatea asum ată de 
D um nezeu? Poate ea, în  m icim ea ei, să se salveze, sau se pierde 
în  oceanul infinit al dum nezeirii? A cestor interogații m ajore ale 
creștin ilor le-au  răspuns Sinoadele Ecum enice u rm ătoare din 
secolele IV -V III prin  hotărârile lor dogm atice.

Pentru faptul că au definit credința ortodoxă, ele sunt nor
m ative pentru creștini. A lături de Sfintele Scripturi și de Părinții 
B isericii, hotărârile de credință ale Sinoadelor Ecum enice stru c
turează decisiv conștiința dogm atică a Bisericii. Ele plinesc m ăr
turisirea sobornicească a credinței ortodoxe și m archează în  m od 
specific preocuparea teologică constantă și vie a om ului de cu
noaștere a Tainei lui D um nezeu. Studiul lor ar trebui să constituie 
o prioritate pentru toți cei care doresc să aprofundeze Taina iubirii 
lui D um nezeu descoperită în  Iisus Hristos, Fiul lui D um nezeu în- 
om enit pentru noi, oam enii, și pentru m ântuirea noastră.

Pr. Conf. Dr. Sorin ȘELA RU
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Sinodul I Ecumenic 
Niceea (325)





INTRODUCERE

„Căci El însuși [ -  Cuvântul lui 
Dumnezeu - ]  S-a înomenit pentru ca noi 
să fim îndumnezeiți."1

„Sfântul și M arele" Sinod reunit la N iceea1 2 în  anul 325 repre
zintă m odelul prim ordial al Sinoadelor Ecum enice ale Bisericii 
O rtodoxe3. D eși A ctele Sinodului nu s-au păstrat, se pare totuși 
că a existat o hotărâre {fioros) sem nată de Părinții participanti4. 
D intre docum entele autentice transm ise până la noi, Simbolul de 
credință sau Crezul adoptat de Părinții de la Niceea răm âne pentru 
tradiția dogm atică a Bisericii cea mai de preț m oștenire, piatră de
tem elie a doctrinei creștine.»

1 Sfântul Atanasie cel Mare, De incarnatione Domini, 54,3 (PG 2 5 ,192B). Pentru tra
ducerea în limba română a se vedea: Tratat despre întruparea Cuvântului, în: Sfântul 
Atanasie cel Mare, Scrieri, partea I, trad., intr. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, PSB 
15 (serie veche), EIBMBOR, București, 1987, p. 151.
2 Astăzi Iznik, în Turcia.
3 Pentru o analiză teologică a principalelor criterii potrivit cărora un sinod a fost re
ceptat de pleroma Bisericii ca având însemnătate ecumenică, a se consulta: Hilarion 
Alfeyev, „The Reception of an Ecumenical Council in Early Church", în: St. Vladimir's 
Theological Quarterly, vol. 47, nr. 3-4/2003, pp. 413-430; Kallistos Ware, „The Ecumeni
cal Councils and the Conscience of the Church", în: Kanon II: Jahrbuch der Gesellschaft 
fiir das Recht der Ostkirchen, Verlag Herder, Wien, 1974, pp. 217-233.
4 Cf. Nicolae ChifăR, „Formularea și aprobarea Crezului niceean la Sinodul I Ecu
menic", în: Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, Editura Universității 
din București, 2010, pp. 113-114.
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Principala controversă de natură dogm atică ce a condus la 
întrunirea Sinodului I Ecum enic5 si la elaborarea Sim bolului deJ
credință niceean a fost determ inată de criza ariană, de la num ele 
preotului A rie din Alexandria, care contesta deplina dum nezeire 
a Fiului și provoca Biserica să răspundă la întrebarea: „Cum  este 
posibil ca, în  interiorul sistem ului m onoteist m oștenit de către B i
serică de la evrei, păstrat în  Biblie și pe bună dreptate apărat îm 
potriva păgânilor, să fie m enținută unitatea lui D um nezeu în  
tim p ce se insistă pe dum nezeirea U nuia Care este distinct de 
D um nezeu-Tatăl"6? Sim bolul sau M ărturisirea de credință de la

5 Printre principalele lucrări dedicate Sinodului I Ecumenic, amintim: Henryk Pietras, 
Council o f Nicaea (325): Religious and Political Context, Documents, Commentaries, Gre
gorian & Biblical Press, Rome, 2016; Khaled Anatholis, Retrieving Nicaea: The Deve
lopment and Meaning o f Trinitarian Doctrine, Baker Academy, Grand Rapids, 2011; 
Lewis Ayres, Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology, 
Oxford University Press, Oxford, 2004; John Behr, Formation o f Christian Theology. Vol. 
I: The Way to Nicaea, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, NY, 2001; J. Behr, For
mation o f Christian Theology. Voi, II: The Nicene Faith (Part I+II), St. Vladimir's Seminary 
Press, Crestwood, NY, 2004; Richard P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine 
o f God: The Arian Controversy 318-381, T&T Clark, Edinburgh, 1988; Domenico Spada, 
Le formule trinitaire da Nicaea a Constantinopoli, Subsidia Urbaniana 32, Pont. Univ. Ur- 
baniana, Roma, 1988; Colm Luibheid, The Council o f Nicaea, Galway University Press, 
Galway, 1982; Ephrem Boularand, L'heresie d'Arius et lafoi de Nicee, Letouzey et Ane, 
Paris, 1972; Ignacio Ortiz de Urbina, Histoire des conciles cecumeniques: Nicee et Con
stantinople, Editions de l'Orante, Paris, 1963; John Burnaby, The Belief o f Christendom: 
A Commentary on the Nicene Creed, SPCK, London, 1959; Andrew Ewbank Burn, The 
Council o f  Nicaea: A Memorial for Its Sixteenth Centenary, Society for Promoting Chris
tian Knowledge, London, 1925; Lorenzo Perrone, „Le Concile de Nicee", în: Giu
seppe Alberigo (ed.), Les conciles cecumeniques: 1. Histoire, trad. Jacques Mignon, Cerf, 
Paris, 1994. în literatura teologică românească: Achim Sărășan, Sinodul I Ecumenic de 
la Niceea (325) și actualitatea sa în contextul ecumenismului actual, Ed. Crisserv, Mediaș, 
2009; loan Rămureanu, „Sinodul I Ecumenic de la Niceea, de la 325. Condamnarea 
ereziei lui Arie. Simbolul Niceean", în: Studii Teologice, voi. 29, nr. 1-2/1977, pp. 
15-61; I. Rămureanu, „Lupta Ortodoxiei contra arianismului, de la Sinodul I Ecume
nic până la moartea lui Arie", în: Studii Teologice, voi. 13, nr. 1-2/1961, pp. 13-31.0  bi
bliografie selectivă cu privire la Sinodul I Ecumenic este inclusă la finalul acestei 
introduceri.
6 Cf. George L. Prestige, God in Patristic Thought, S.P.C.K., London, 1952, p. 76; prima 
ediție a acestei lucrări a apărut în 1936.
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N iceea din 325 reprezintă încununarea eforturilor Părinților par
ticipanti la Sinodul I Ecum enic de a respinge doctrina arienilor 
și de a expune învățătura revelată despre divinitatea deplină a 
Logosului într-o form ulă clară, concisă, norm ativă și obligatorie 
pentru întreaga Biserică.

I. Contextul istoric și teologic

Criza ariană înainte de Sinodul de la Niceea

Sinodul de la N iceea a fost convocat în  urm a unor serii de 
evenim ente și conflicte de natură dogm atico-trinitară care au tul
burat Biserica A lexandriei și, treptat, întreg Răsăritul la începutul 
secolului al IV-lea. Principalele personaje oponente în  jurul cărora 
a debutat și s-a desfășurat prim a fază (318-325) a controversei re
feritoare la divinitatea Fiului lui D um nezeu au fost preotul Arie 
(c. 256-336) și episcopul Alexandru al A lexandriei (250-326). Ceea 
ce inițial a apărut ca un conflict local, izbucnit între un preot și 
episcopul său într-unul dintre cele m ai im portante centre ale creș
tinism ului prim elor secole, a dobândit ulterior o am ploare îngri
jorătoare, încât a necesitat intervenția îm păratului Constantin cel 
M are (272-337) și întrunirea a ceea ce a fost considerat ulterior în 
tâiului Sinod Ecum enic al Bisericii.

N ăscut în  jurul anului 256 în  Libia Egiptului, A rie7 și-a în ce
put și d esăv ârșit ed u cația  teo logică  la școala  cateh etică  a lui

7 Una dintre cele mai importante monografii dedicate personalității lui Arie al Ale
xandriei și convingerilor sale teologice aparține teologului anglican Rowan Williams, 
Arius: Heresy and Tradition, Darton, London, 2001; prima ediție a apărut în 1987. A se 
vedea și: Charles Kannengieser, Arius and Athanasius: Two Alexandrian Theologians, 
Variorum, Aldershor, 1991; Thomas Bohm, Die Christologie des Arius: dogmengeschicht- 
liche Uberlegungen unter besonderer Berucksichtigung der Hellenisierungsfrage, EOS, Sankt 
Ottilien, 1991; E. Boularand, L'heresie d'Arius...; Manlio Simonetti, Studi sull’ Ariane- 
simo, Editrice Studium, Rome, 1965; Charles Pietri, „L'epanouissement du debut theo- 
logique et ses difficultes sous Constantin: Arius et le Condle de Nicee", în: Charles et
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Lucian al Antiohiei (240-312), promotorul unei exegeze axate pe sen
sul istoric si literal al textului biblic. La aceeași scoală antiohianăî s s
se vor form a ulterior și D iodor din Tars (d. 390), Teodor de M op- 
suestia (355-428), N estorie al Constantinopolului (386-451), pre
cum  și Sfântul loan Gură de Aur (347-407). Arie revine în  Egipt 
la începutul secolului al IV-lea, iar în  313 este hirotonit preot la 
una dintre cele nouă biserici din Alexandria, unde, nu după m ult 
tim p, va începe să-și expună în  m od public convingerile sale tri- 
nitare de factură subordinațianistă. Caracterizată ca fiind rezul
tatul unei abordări strict raționale a m isterului dum nezeiesc, 
doctrina hristologică prom ovată de Arie, așa cum  a fost redată în 
operele opozanților săi, poate fi sistem atizată în  câteva puncte 
principale: 1. D um nezeu-Tatăl este singurul principiu necreat și 
nenăscut (αγέννητος); însăși denum irea A cestuia de „Tată" im 
plică întâietate și superioritate în  raport cu Fiul. 2. Cuvântul sau 
Logosul divin nu există din veșnicie alături de Dum nezeu-Tatăl; 
prin  urm are, a fost un tim p când Fiul lu i D um nezeu  nu exista.
3. Logosul a fost adus la existență prin voința Tatălui, dar nu din 
ființa dum nezeiască, ci din nim ic sau neant, ca și restul creației.
4. Fiul este întâia și cea mai desăvârșită creatură a lui Dumnezeu-Ta
tăl; prim ind m ăreția din puterea creatoare a Tatălui, Logosul 
poate fi num it D um nezeu. 5. După natură, Fiul este însă supus 
schim bării, m ărginit, im perfect și inferior Tatălui. 6. Fiul a fost 
adus la existență de Dumnezeu-Tatăl pentru crearea universului* 8.

în  m od evident, doctrina ariană nu a apărut într-un vacuum  
teologic. D in contră, concepția lui Arie despre Fiul lui Dum nezeu 
este înrădăcinată, continuă și dezvoltă o serie de curente hristologice

Luce Petri (eds.), Historie du christianisme. II: Naissance d'une chretiente (250-430), Des- 
clee, Paris, 1995, pp. 254-260.
8 Cf. R.P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine..., pp. 99-128; R. Williams, 
Arius: Heresy and Tradition, pp. 95-116; Frances Young, From Nicaea to Chalcedon: A 
Guide to the Litterature and Its Background, SCM Press, London, 1983, pp. 58-64; John 
N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, Adam & Charles Black, London, 3rd edition, 
1965, pp. 226-231.
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eretice  care s-au  co n so lid at în  B iserică  în  seco le le  precedente 
crizei arien e . în  p rim u l rând , a rian ism u l p re ia  in d irect din 
speculațiile unor teologi și scriitori a căror gândire fusese influ
ențată de sistemul gnostic, infiltrat în creștinism în secolul al II-lea. 
Concepția acestui sistem  filosofic despre divinitate postula exis
tența unui Dum nezeu suprem  și inaccesibil și a unei serii de ființe 
em anate din Principiul absolut, dar inferioare acestuia. Rațiunea, 
cea dintâi entitate derivată din divinitate, era văzută în gnosti-Λ
cism ca fiind instrum entul creator al Principiului suprem 9. In al 
doilea rând, arianism ul își găsește originile directe în  teologia cer
curilor antiohiene: subordinațianism ul lui Lucian al A ntiohiei și 
doctrina m onarhianism ului (din gr. μόνος: „unic" + άρχή: „în
ceput") dinam ic sau adopțianist, o m ișcare eretică din secolele al 
II-lea și al III-lea, care insista pe unicitatea lui D um nezeu și nega 
natura divină a Logosului sau C uvântului. Pavel de Sam osata 
(200-277), unul dintre cei m ai reprezentativi exponenți ai curen
tului m onarhianist, a fost episcop al A ntiohiei și se pare că a exer
citat o influență considerabilă asupra tânărului A rie în tim pul 
studiilor acestuia la școala catehetică din capitala Siriei antice. 
Potrivit lui Pavel de Sam osata, Logosul nu este decât o putere 
sau însușire inerentă lui D um nezeu, fără personalitate proprie, 
în  aceste condiții, M ântuitorul Iisus H ristos este și răm âne un 
sim plu om  peste care, la m om entul nașterii sale din Fecioara 
M aria, Se sălășluiește Logosul divin, oferindu-i calitatea de fiu 
adoptiv al lui D um nezeu10 11.

Prim a reacție îm potriva doctrinei lui Arie apare în  318, când 
episcopul Alexandru al A lexandriei11 îl sfătuiește pe Arie, într-o

9 Cf. I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles.. pp. 30-33.
10 Cf. E. Boularand, „Aux sources de la doctrine d'Arius", în: Bulletin de litterature 
ecclesiastique, voi. 68, nr. 1/1967, pp. 3-19; E. Boularand, „Aux sources de la doctrine 
d'Arius: la theologie antiochienne", în: Bulletin de litterature ecclesiastique, voi. 68, nr. 
4/1967, pp. 241-272.
11 Teologia trinitară a episcopului Alexandru al Alexandriei a fost amplu prezentată 
de M. Simonetti în: „Sulla dottrina trinitaria di Alessandro d'Alessandria", în: Studi
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dezbatere publică, să renunțe la răspândirea învățăturii conform  
căreia Logosul dum nezeiesc ar fi inferior Tatălui și de o natură 
diferită de a Acestuia. Confruntat cu refuzul lui Arie, A lexandru 
al Alexandriei este nevoit să convoace, în  320, sinodul episcopilor 
din Egipt și Libia, care îl excom unică pe A rie și pe cei care îi îm 
părtășeau învățătura greșită. în  urm a deciziei sinodului, Arie pă
răsește A lexandria și găsește refugiu la episcopul Eusebiu al 
Cezareei Palestinei, prietenul și colegul său din anii de studiu pe- 
trecuți în  A ntiohia. U lterior, A rie se va îndrepta către Nicom idia, 
unde, sub protecția episcopului Eusebiu al Nicomidiei, va redacta 
principala sa lucrare, Thalia sau Banchetul, și va reuși organizarea 
unui sinod local favorabil doctrinei sale. Când, în  324, Constantin 
cel M are îl înfrânge pe Licinius și devine singurul îm părat al în 
tregului Im periu Rom an, conflictul dintre Arie și A lexandru de
pășise de m ult granițele B isericii din A lexandria și am enința 
pacea și stabilitatea din zona răsăriteană. Pentru a pune capăt în  
special neînțelegerilor provocate de criza ariană, Constantin cel 
M are, în urm a eșecurilor repetate de a îm păca cele două tabere, 
hotărăște convocarea unui sinod general la N iceea în  anul 325.

Sinodul de la Niceea

Pentru că nu deținem  procesele verbale ale ședințelor sino
dale din 325, inform ațiile pe care le cunoaștem  astăzi despre des
fășurarea evenim entului de la N iceea sunt destul de lim itate, 
com parativ cu datele referitoare la ședințele altor Sinoade Ecu
m enice. D acă au existat, aceste procese verbale au fost, cel m ai 
probabil, distruse în tim pul conflictelor dintre grupările ariene și 
susținătorii ortodoxiei niceene după încheierea Sinodului.

Cu toate acestea, anum ite docum ente fundam entale aparți
nând Prim ului Sinod Ecumenic au fost totuși păstrate de-a lungul

șuii' arianesimo, pp. 110-134. A se consulta și: Mark Edwards, „Alexander of Alexan
dria and the Homoousion", în: Vigiliae Christianae, voi. 66, nr. 5/2011, pp. 482-502.
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istoriei până astăzi. în  acest sens, în  m onografia sa clasică despre 

Sinodul Ecum enic din 325, teologul iezuit Ignazio Ortiz de U r
bina12 face referire la urm ătoarele patru docum ente niceene care 
au supraviețuit istoriei: 1. Simbolul de credință; 2. Canoanele; 3. Lista 
episcopilor participanti; 4. Scrisoarea sinodală a episcopilor către Bise
ricile din Alexandria, Egipt, Libia și Pentapolis13. M anlio Sim onetti și 
Charles Pietri14 extind această listă, adăugând: Scrisoarea lui Eu- 
sebiu de Cezareea către com unitatea sa15, Scrisoarea lui Constantin cel 
M are către toate Bisericile cu referire la stabilirea datei Paștilor'6 și Seri- 
soarea îm păratului către Biserica din A lexandria17. In lipsa proceselor 
verbale, refacerea detaliilor legate de desfășurarea Sinodului din 
325 depinde, în m are parte, de o serie de surse patristice care stau 
drept m ărturie docum entelor am intite și oferă inform ații utile, 
deși incom plete și uneori tardive, despre N iceea I: Sfântul Ata- 
nasie cel M are, De decretis N icaenae synodi, Eusebiu de Cezareea, 
De Vita Constantini, operele de istorie bisericească redactate în  se
colul al V-lea de Teodorei de Cyr, Socrate, Sozom en, Filostorgius 
și G helasie de Cyzic, dar și Panarion-ul Sfântului Epifanie de Sa
lam ina18.

D in ce știm până acum, Sinodul a debutat pe 19 iunie 325 și, 
cel mai probabil, ședința finală a Sinodului ar fi avut loc pe data

12 Cf. I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 53.
13 A se vedea textul original în: Socrate, Historia ecclesiastica, PG 67 ,78-84. Pentru tra
ducerea în limba franceză a scrisorii sinodale, a se consulta: I. Ortiz de Urbina, His
toire des conciles..., pp. 257-259.
14 Cf. M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo, Studia Ephemerides Augustinianum, 
11, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, 1975, p. 77; C. Pietri, „L'epanouis- 
sement du debut theologique...", p. 267.
15 Eusebiu de Cezareea, Epistola ad Caesarienses, PG 20, 1536-1544.
16 Textul în limba greacă în: Socrate, Historia ecclesiastica, I, 9, PG 67, 90-94.
12 Textul în limba greacă în: Socrate, Historia ecclesiastica, I, 9, PG 67, 83-88.
18 Pentru informații detaliate despre aceste opere patristice, vezi: M. Simonetti, La 
crisi ariana..., 25-26; C. Pietri, „L'epanouissement du debut theologique...", p. 267; L. 
Perrone, „Le Concile de Nicee", pp. 31-32.
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de 25 iulie19. N um ărul total al episcopilor care au participat la lu
crările Sinodului nu se poate stabili cu exactitate, pentru că cifrele 
oferite de sursele patristice variază de la autor la autor: Eusebiu 
de Cezareea vorbește de 250 de episcopi, Eustatie al A ntiohiei 
consideră că au participat între 220 și 270 de ierarhi, iar Atanasie 
cel M are și Ilarie de Poitiers m enționează num ărul de 318 epis
copi20, care s-a și im pus în  tradiția bisericească. Potrivit acelorași 
surse, sinodalii proveneau atât din provinciile aflate în  interiorul 
imperiului, cât și din zone precum  Arm enia Mare, Persia, Caucaz, 
Crim eea, Gothia și Schytia M inor. Dintre cei mai im portanți epis
copi prezenți la N iceea și apărători ai învățăturii egalității Logo
sului divin cu D um nezeu-Tatăl sunt consem nați: A lexandru al 
A lexandriei, însoțit de diaconul său Atanasie (viitorul episcop al 
A lexandriei), Eustatie al A ntiohiei, M acarie al Ierusalim ului, Le- 
onțiu al Cezareei Capadociei, Osiu de Cordoba, N icolae al M ire- 
lor Lichiei, Spiridon al Trim itundei și alții. Papa Silvestru I al 
Rom ei (314-335) a fost reprezentat la Sinodul I Ecum enic de către 
preoții Vitus și Vicentius, care au condam nat erezia ariană în  nu
mele întregului episcopat din Apus. Din tabăra ariană făceau parte 
episcopi precum Secundus de Ptolemaida, Theonas de Marmarica, 
Eusebiu al Cezareei Palestinei, dar și Eusebiu de Nicomidia.

La ședința oficială de deschidere a Sinodului din m area sală 
a palatului im perial de la N iceea a luat parte însuși Constantin 
ce M are, care, deși încă nebotezat, a ținut cuvântarea inaugurală. 
Cu toate că nu există suficiente m ărturii pentru a afirma cu exac
titate num ele episcopului care a prezidat Sinodul I Ecum enic,

19 Cf. G. Alberigo (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio cri
tica. I: The Ecumenical Councils; From Nicaea I to Nicaea II (325-787), Brepols, Tumhout, 
2006, p. 6. Deși în unele monografii mai vechi se precizează că lucrările Sinodului I 
Ecumenic ar fi debutat în ziua de 20 mai 325, această informație n-ar fi corectă, ea ba- 
zându-se pe o eroare făcută de istoricul Socrate.
20 Cf. L. Perrone, „Le Concile de Nicee", pp. 30-31; R.P.C. Hanson, The Search for the 
Christian Doctrine..., pp. 155-156; I. Rămureanu, „Sinodul I Ecumenic de la Niceea, 
de la 325...", pp. 26-34.
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m ajoritatea istoricilor occidentali consideră, pe baza m ărturiei 
Sfântului Atanasie cel M are21, că această onoare i-ar fi revenit lui 
Osiu de C ordoba, un apropiat al îm păratului Constantin. Alții 
sunt de părere că președinția ar fi fost asigurată de A lexandru al 
A lexandriei și Eustatie al A ntiohiei. După îndelungi dezbateri și 
dispute teologice, Părinții adunați la N iceea au dogm atizat învă
țătura despre deplina dum nezeire a Fiului și au anatem atizat pe 
A rie și pe cei care îi îm părtășeau credința. în cadrul Sinodului a 
fost redactat un Sim bol de credință (Symbolum  N icaenum ), care 
încearcă să exprim e credința creștină ortodoxă în  form ule scurte, 
clare și precise. Tot în  cadrul aceluiași Sinod s-au elaborat și 20 
de canoane privitoare la organizarea și disciplina Bisericii22.

Deși soluționarea problem elor teologice apărute în  urm a con
troversei ariene a fost principala sarcină a Părinților de la Niceea, 
Sinodul I Ecum enic s-a ocupat și de aplanarea schism ei m eletiene 
din Biserica A lexandriei și a schism ei novațiene din Apus. Toto
dată, Sinodul de la N iceea s-a pronunțat și în  cazul controversei 
legate de data sărbătoririi Paștilor.

II. Sym bolum  N icaenum

Principalele surse ale textului (sec. IV-V)

în  secolul al XX-lea, Sim bolul de credință de la N iceea a pri
m it o atenție cu totul deosebită din partea cercetătorilor în  dom e
niul teologiei și al istoriei creștinism ului. Două dintre lucrările 
fundam entale dedicate Sim bolului din 325 includ și un ghid de
taliat al catalogulu i surselor N icaen u m -u hii: (i) m onografia lui

21 Sfântul Atanasie cel Mare, Defuga sua, PG 25, 649B.
22 C f Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe: Note și Comentarii, ediția a treia, 
Sibiu, 2005, pp. 51-64; Peter L'Huillier, The Church o f the Ancient Councils: The Disci
plinary Work o f the First Four Ecumenical Councils, St. Vladimir's Seminary Press, Crest
wood, NY, 1996, pp. 31-100.
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Ignacio Ortiz de Urbina în  limba spaniolă (El simbolo niceno, 1947)23 
și (ii) ediția critică a Sim bolului de la N iceea și de la Constanti- 
nopol, realizată de italianul G iuseppe Luigi D ossetti (Il sim bolo di 
N icea e di Constantinopoli, 1967)24, care a răm as până astăzi printre 
referințele principale pentru stabilirea definitivă a textului C re
zului din 325.

în  absența actelor oficiale ale ședințelor și hotărârilor de la 
N iceea, textul Sim bolului de credință din 325 a fost recuperat, în  
principal, pe baza a trei surse patristice din secolul al IV-lea, care 
redau un text substanțial identic: 1) Scrisoarea lui Eusebiu de Ceza- 
reea către com unitatea sa·, redactată im ediat după închiderea Sino
dului și conservată în  De decretis N icaenae synodi a Sfântului 
Atanasie cel M are, scrisoarea a fost trim isă de Eusebiu m em brilor 
Bisericii din Cezareea, cu scopul de a se justifica în  fața acestora 
pentru sem narea hotărârii de credință de la Niceea. Eusebiu in
clude în  scrisoarea sa și Sim bolul niceean (N-Eus. j 25, iar varianta 
textului oferită de episcopul de C ezareea va fi folosită de către 
m ajoritatea cercetătorilor ca sursă de bază pentru ediția critică a 
Crezului din 325. 2) Scrisoarea Sfântului Atanasie cel M are către îm 
păratul Iovianus: este trim isă de Sfântul Atanasie în  363 la solici
tarea expresă a îm păratului de a i se prezenta credința niceeană. 
Textul Sim bolului în  varianta Sfântului Atanasie26 diferă doar la 
nivel stilistic de N -Eus.; 3) Simbolul de la Niceea mărturisit de M arcel 
de Ancyra  și redat în  scrisorile ucenicilor acestuia către com uni
tatea din D iocezareea după anul 375. Textul episcopului de A n
cyra este identic cu N-Eus. și s-a păstrat în  Panarion-ul Sfântului 
Epifanie de Salamina27. Acestor trei surse grecești de secol al IV-lea

23 I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, CSIC, Madrid, 1947, pp. 5-23.
24 Giuseppe Luigi Dossetti, Il simbolo di Nicea e di Constantinopoli: edizione critica, Her
der, Roma, 1967, pp. 31-111.
25 Eusebiu de Cezareea, Epistola ad Caesarienses, 1,4 (PG 20,1540).
26 Sfântul Atanasie cel Mare, Epistola ad Iovianum (PG 26,817).
27 Sfântul Epifanie de Salamina, Adversus haereses, 72 ,9 (PG 42,396).
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li se poate alătura și Epistola  12528 a Sfântu lu i Vasile cel M are, 
deși acesta nu a fost m artor ocular al Sinodului de la N iceea. 
Textul redat de Sfântul Vasile este identic cu cel al lui Eusebiu 
de C ezareea.

în  spațiul apusean al secolului al IV-lea, prim a traducere păs
trată în  lim ba latină a Sim bolului de la N iceea aparține Sfântului 
Ilarie de Poitiers. A cesta citează C rezul din 325 de două ori în 
operele sale: în  lucrarea Opus Historicum , II, 2729, care e redactată 
în  anul 356, și în  De Synodis30, scrisă în jurul anului 359. în  am bele 
lucrări traducerea oferită de Sfântul Ilarie urm ează cu fidelitate 
textul lui Eusebiu de Cezareea, cu deosebirea că în  Opus H istori
cum  expresia „U nicul N ăscut" este om isă. Versiunea în lim ba la
tină din am bele lucrări adaugă însă textului Sim bolului perifrază 
quod graeci dicunt omousion. Lucifer de Cagliari este un alt autor 
apusean, contem poran cu Sfântul Ilarie, a cărui lucrare intitulată 
De non parcendo in Deum delinquentibus (scrisă, cel m ai probabil, 
puțin înainte de 360) conține o traducere în  lim ba latină a Sim 
bolului de credință din 32531. Ca și Sfântul Ilarie, Lucifer trece cu 
vederea expresia „U nicul N ăscut". La această listă a autorilor 
apuseni de secol al IV-lea care redau textul Sim bolului de la N i
ceea în  lim ba latină, se m ai pot adăuga: Sfântul Am brozie de M e
diolanum , Rufin de A quileea și G rigorie de Elvira. Cu excepția 
Sfântului Am brozie, care m enționează doar anatem atism ele Sim 
bolului, ceilalți doi teologi redau textul Crezului niceean în  în 
tregim e32, fără a se îndepărta de varianta lui Eusebiu.

28 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 125 (PG 32/4,546).
29 Vezi C.H. Turner, Ecclesia Occidentalis monumenta iuris antiquissima, I, Typographeo 
Clarendoniano, Oxonii, 1899.
30 Sfântul Ilarie de Poitiers, De Synodis, 84 (PL 10, 536).
31 Lucifer de Cagliari, De non parcendo in Deum delinquentibus (PL 13, 973).
32 Sfântul Ambrozie de Mediolanum, De fide, 18 (PL 16,578-579); Rufin de Aquileea, 
Historia ecclesiastica, I, 6 (PL 21,472-473); Grigorie de Elvira, De Fide orthodoxa contra 
Arianos (PL 20, 31).
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în  secolul al V-lea, textul Sim bolului de la N iceea apare în  
principal în  actele Sinodului al III-lea Ecum enic din Efes (431)33, 
în  trei scrieri ale Sfântului Chirii al A lexandriei34 și în  actele Sino
dului al IV-lea Ecum enic de la Calcedon (451)35. Socrate, Teodorei 
și alți istorici bisericești vor prelua și ei în  secolul al V-lea textul 
Sim bolului niceean, așa cum  apare în  Scrisoarea lui Eusebiu de Ce- 
zareea către com unitatea sa. în  textele latine din aceeași perioadă, 
dar și în  alte surse siriace sau arm ene ceva m ai târzii, Crezul din 
325 nu diferă substanțial față de versiunea care dom ina deja în 
m ediul grecesc.

Structura, geneza și autorii Sim bolului niceean

Sim bolul de credință prom ulgat de către Sfinții Părinți parti
cipanti la Sinodul de la N iceea are o structură trinitară. Cu toate 
acestea, secțiunile form ulei niceene de credință sunt totuși dis- 
proporționate ca dim ensiune sau asim etrice, articolul dedicat 
Fiului fiind m ult mai dezvoltat în comparație cu articolul referitor 
la D um nezeu-Tatăl și cu cel consacrat D uhului Sfânt. Secțiunea 
dedicată anatem atism elor, care este atașată la finalul Crezului, a 
urm at ca m odel form ula de credință a unui sinod pre-niceean 
(Antiohia, 324), ce condam na pe toți cei care aderau la credința 
propusă de Arie și păzea credința în  dum nezeirea și veșnicia Fiu
lui de orice răstălm ăcire eretică. Dacă form ula de credință de la 
N iceea a fost sem nată aproape de toți episcopii de la Sinodul I 
Ecum enic, inclusiv de m ajoritatea arienilor, anatem atism ele au

33 Vezi Eduard Schwartz (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, voi. 1/2, pp. 12-13.
34 Scrisoarea către monahi, A treia scrisoare către Nestorie și împotriva blasfemiilor lui Nes
torie; E. Schwartz (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, voi. 1/1, pp. 12-13 și 35; Acta 
Conciliorum Ecumenicorum, voi. 1/6, p. 29.
35 E. Schwartz (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, voi. II/l, 2, pp. 79 și 127. Textul 
nealterat al Crezului din 325 este citit în cadrul celei de-a doua sesiuni a Sinodului 
de la Calcedon. Pentru detalii asupra variantei diferite a textului Simbolului, așa cum 
apare în actele ședinței a cincea de la Calcedon, a se vedea: I. Ortiz de Urbina, El sim- 
bolo niceno, pp. 12-16.
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adunat u n num ăr ceva m ai m ic de susținători sau sem natari din »
tabăra ariană.

U na dintre întrebările centrale legate de Sim bolul de credință 
de la N iceea, care nu a prim it încă un răspuns unanim  acceptat 
din partea cercetătorilor și teologilor, are în vedere arhetipul sau 
m odelul folosit de Părinții întruniți la N iceea în elaborarea Cre
zului. A stfel, cercetările din ultim ele secole au condus către trei 
ipoteze principale, fără să se elucideze însă definitiv m isterul ar
hetipului Crezului din 325:

1. Ipoteza Hort-H arnack: Sim bolul din 325 nu este decât crezul 
local din Cezareea, la care sunt adăugate elem entele exclusiv ni- 
ceene. A ceastă ipoteză, după însăși denum irea ei, a fost avansată 
de către Fenton John A nthony Hort36 și A dolf von H arnack37, dar 
și de alți istorici precum  H enry M elvill G w atkin38, Friedrich 
Loofs39 și A ndrew  Ew bank Burn40. în  construirea și apărare aces
tei ipoteze, s-a luat ca punct de reper afirm ația destul de discuta
b ilă a lui Eusebiu de C ezareea, care, în  scrisoarea către 
com unitatea pe care o păstorea, subliniază faptul că form ula de 
credință de la N iceea nu este decât crezul local din Cezareea, la 
care s-a adăugat term enul omoousios.

2. Ipoteza Lietzm ann-Kelly: Form ula de credință de la N iceea 
are la bază, mai degrabă, un sim bol provenind din zona Ierusa
lim ului decât din Cezareea. Totuși identificarea cu exactitate a 
arhetip u lu i ieru salim itean  nu este posib ilă . Ip oteza lui H ans

36 Fenton John A. Hort, Two Dissertations: I. On Monogenes Theos in Scripture and Tra
dition; II. On the Constantinopolitan Creed and Other Eastern Creeds o f the Fourth Century, 
Macmillan, Cambridge, 1876, pp. 54-72.
37 Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Zweiter Band, Mohr, Freiburg 
im Breisgau, 1887, p. 222.
38 Henry M. Gwatkin, The Arian Controversy, 2nd edition, Longmans, London, 1908, p. 44.
39 Friedrich Loofs, „Das Nicănum", în: Festgabe von Fachgenossen und Freunden Karl Mul
ler zum siebzigsten Geburstag dargebracht, Mohr Siebeck, Tubingen, 1922, pp. 68-82.
40 Andrew Ewbank Burn, An Introduction to the Creeds and to the Te Deum, Methuen, 
London, 1899, p. 76.
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Lietzm ann și John N.D. Kelly s-a fundam entat, printre altele, și 
pe argum entul conform  căruia extragerea tuturor elem entelor 
anti-ariene din secțiunea hristologică a Sim bolului n iceean  nu 
face evidentă înrudirea dintre Crezul din 325 și presupusul său 
arhetip din Cezareea41.

3. Ipoteza Person-Campenhausen: Sim bolul de credință de la Ni- 
ceea are la bază și preia din m ai m ulte form ule de credință (regula 
fidel) existente în  acea perioadă. A ceastă ipoteză este îm părtășită 
astăzi de m ajoritatea cercetătorilor și teologilor apuseni42.

în  ceea ce-i privește pe autorii form ulelor de credință exclusiv 
niceene din Sim bolul din 325, părerile cercetătorilor sunt din nou 
îm părțite. Printre cele m ai vehiculate num e în  categoria posibili
lor autori ai expresiilor niceene, incluzând aici și term enul omoou- 
sios, se află cel al Sfântului A lexandru al A lexandriei, O siu de 
Cordoba, Sfântul Atanasie cel M are, dar și H erm ogene, viitorul 
episcop al Cezareei Capadociei43. Deși ideea conform  căreia epis
copul spaniol Osiu de Cordoba ar fi fost autorul Crezului de la 
N iceea a sedus pe foarte m ulti istorici din spațiul apusean în  în 
cercarea de a evidenția contribuția de excepție a teologiei occi
dentale la redactarea formulei de credință din 325, cercetările mai 
recente contestă această ipoteză44. Nu puține sim t însă vocile care 
susțin  că form u la de cred ință de la N iceea treb u ie  văzu tă m ai

41 Cf. Hans von Lietzmann, „Symbolstudien XIII", în: Zeitschrift fu r die Neutestament- 
liche Wissenschaft und die Kunde der dlteren Kierche, voi. 24/1925, pp. 193-202; J.N.D. 
Kelly, Early Christian Creeds, 2nd edition, Longmans, London, 1960, pp. 227-230.
42 Cf. Ralph E. Person, The Mode o f  Theological Decision-Making at the Early Ecumenical 
Councils, Reinhardt, Basel, 1978, pp. 84-91; Hans Freiherr von Campenhausen, „Das 
Bekenntnis Eusebs von Caesarea (Nicea 325)", în: Zeitschrift fu r die Neutestamentliche 
Wissenschaft und die Kunde der alteren Kierche, vol. 67/1976, pp. 123-139. Vezi și Daniel 
Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică: O istorie teologică a Simbolului Niceo-Con- 
stantinopolitan, Ed. Basilica, București, 2013, pp. 113-119.
43 Cf. C. Pietri, „L'epanouissement du debut theologique...", p. 269; L. Perrone, „Le 
Concile de Nicee", p. 39.
44 Cf. Oskar Skarsaune, „A Neglected Detail in the Creed of Nicaea (325)", în: Vigiliae 
Christianae, voi. 41, nr. 1/1987, pp. 34-54.
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degrabă ca rezultatul unei lucrări com une întreprinse de Părinții 
de la Sinodul I Ecum enic decât ca rodul unor dem ersuri pur in
dividuale45.

Aspecte din conținutul doctrinar al Sim bolului din 325

Indiferent cărei ipoteze privitoare la arhetip am  putea sub
scrie, din cercetările istoricilor făcute în  această direcție în secolul 
al XX-lea rezultă că Sinodul I Ecumenic de la Niceea nu a elaborat 
sau conceput un Sim bol de credință cu totul nou. Astfel, Sim bolul 
de credință din 325 nu este decât un crez local sau o îm binare a 
m ai m ultor form ule de credință existente, la care Părinții sinodali 
adaugă, în  secțiunea hristologică, două expresii teologice noi și 
ne-scripturistice pentru o respingere clară a doctrinei ariene:

1) „adică din ființa Tatălui";
2) „născut, nu creat, deoființă (omoousios) cu Tatăl".
Fără a neglija elementele din stratul pre-niceean al Simbolului 

de credință din 325, în  analiza teologică a conținutului dogm atic 
al Nicaenum-vtîui, care urm ează schem a trin itară a textului, o 
atenție deosebită va fi acordată com entariului expresiilor anti- 
ariene din ciclul hristologic.

Dum nezeu-Tatăl: A tottiitorul si Creatorul» »

Crezul de la N iceea debutează prin m ărturisirea credinței B i
sericii în  Dum nezeu-Tatăl, Cel care este Creatorul și Proniatorul 
a tot ceea ce a fost adus la existentă: Credem într-Unul Dumnezeu, 
Tatăl Atottiitorul, Creatorul tuturor celor văzute si nevăzute. Nu a fost 
nevoie pentru Părinții adunați la N iceea să dezvolte secțiunea de
dicată Tatălui din Sim bolul de credință, dum nezeirea A cestuia 
nefiind contestată în  istoria prim elor veacuri creștine. De altfel, 
prin expresii de origine scripturistică, preluate cu un scop bine 
definit din alte formule de credință anterioare, aceștia au accentuat,

45 Cf. D. Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., pp. 117-119.
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pe lângă dum nezeire, alte trei aspecte legate de Persoana Tatălui: 
unicitatea, atributul de atotputernicie sau de Pantocrator și pe cel 
de Creator.

Credem  într-U nul D um nezeu  (εις ένα Θ εόν) -  în  Sfânta 
Scriptură, ό Θ εός este prin excelență Dum nezeu-Tatăl, așa cum 
afirm ă num eroase texte b iblice din Vechiul și N oul Testam ent: 
Deuteronomul 6 ,4 ; M atei 15 ,4 ; M arcu 12 ,32  și 34; loan  17 ,3 ; Romani 
1, 7 etc. In literatura patristică, m ajoritatea Părinților și a scriito
rilor bisericești ai prim elor veacuri se va referi la Dum nezeu-Tatăl 
folosind această term inologie biblică46. D eși problem a m onarhiei 
Tatălui în  Sfânta Treim e în  contextul m onoteism ului creștin va 
deveni subiect de reflecție abia în  teologia creștină de după Sino
dul de la Niceea, în  special în  scrierile Părinților capadocieni, Ig
nacio Ortiz de U rbina susține, în  m onografia sa clasică din 1947, 
că Sim bolul din 325 reflectă deja această credință a Bisericii des
pre Dum nezeu-Tatăl, izvorul și sursa dum nezeirii în  Treim e, sin
gurul D um nezeu adevărat, în  antiteză cu zeii religiilor politeiste. 
Din aceste rațiuni, teologul spaniol argum entează că Sim bolul de 
la N iceea nu urm ează o structură ce ar separa expresia „U nul 
D um nezeu" de Persoana Tatălui, ca în  exem plul urm ător: cred 
în tr-U nul D um nezeu: a) Tatăl A totputernicul..., b) Fiu l U nicul 
Născut..., c) D uhul Sfânt. D in contră, Sim bolul de la N iceea este 
structurat astfel: cred a) într-U nul D um nezeu, Tatăl A totputerni
cul..., b) și într-U nul D om n Iisus H ristos, U nicul Născut..., c) și 
întru Sfântul D uh47.

Tatăl Atotțiitorul (Π ατέρα παντοκράτορα) -  atributul de 
Atotputernic, A totțiitor, Pantocrator sau Proniator în  relație cu 
D um nezeu-Tatăl este caracteristic m ai ales literaturii vechi-testa- 
m entare48. Cu toate acestea, term enul apare și în  Noul Testament,

46 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, pp. 64-87.
47 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, p. 54. A se vedea și lucrarea aceluiași autor 
dedicată Sinodului de la Niceea: Histoire des conciles..., p. 73.
48 Septuaginta traduce expresia ebraică Yahve Sabaoth prin Kyrios Pantocrator.
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fie referindu-se exclusiv la D um nezeu-Tatăl (2 Corinteni 6 , 18), fie 
la D um nezeu-Fiul (Apocalipsa  1, 8). în  literatura patristică, C le
m ent Rom anul, Ipolit Rom anul, autorul M artiriului lui Policarp, 
Tertulian, Sfântul Ciprian al Cartaginei, dar și alți Părinți ai B ise
ricii de dinainte de N iceea, num esc pe D um nezeu-Tatăl cu atri
butul de A totputernic49. Expresia Π ατέρα παντοκράτορα apare 
în  m ajoritatea form ulelor de credință ante-niceene (sim bolul din 
Cezareea, cel din Ierusalim  etc.), excepție făcând sim bolul Sfân
tului G rigorie Taum aturgul și vechiul crez rom an redat în  scrie
rile lui M arcel de A ncyra50.

Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute (πάντων ορατών  
τε κα ι αοράτω ν ποιητήν) -  în treaga expresie are în  prim ul 
rând o încărcătură anti-gnostică. Conform  speculațiilor gnostice, 
nu Divinitatea suprem ă îndeplinește actul de creație a lum ii, ci o 
divinitate inferioară, derivată din Princip iul absolut. M ateria 
fiind rea în  sine, Ființa suprem ă nu putea avea vreun contact cu 
universul creat, de aceea doctrina gnostică postulează existența 
unui D em iurg cu funcție creatoare. în  al doilea rând, atribuirea 
caracteristicii de creator Tatălui este îndreptată îm potriva specu
lațiilor helenistice de ordin filosofico-teologic, care considerau 
cosm osul ca având existență veșnică și pe D um nezeu doar ca un 
sim plu m odelator al m ateriei preexistente. în  toate form ulele de 
credință ante-niceene este inclusă ideea că D um nezeu-Tatăl este 
creatorul a tot ceea ce există. Cu toate acestea, precizarea faptului 
că D um nezeu-Tatăl este autorul în treg ii creații sub dubla ei 
form ă, văzută și nevăzută, apare pentru prim a dată în  Sim bolul 
de credință din C ezareea51, așa cum  este redat în  Scrisoarea epis
copulu i Eusebiu  către com unitatea sa. E xp resia  de „C reator al

49 Cf. Andre de Halleux, „Dieu le Pere Tout-Puissant", în: Revue theologique de Lou
vain, nr. 8-4/1977, pp. 401-422.
50 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, p. 56.
51 Cf. Eusebiu de Cezareea, Epistola ad Caesarienses, 1,3 (PG 20,1538). Pentru traduce
rea în limba română, vezi D. Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., p. 85.
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tuturor celor văzute și nevăzute" atribuită Tatălui are însă origine 
paulină (cf. Coloseni 1 ,16) și este păstrată în Simbolul de la Niceea 
pentru a combate doctrina gnosticilor, care afirmau că la originea 
lumii inteligibile stă un creator diferit față de cel al lumii sensibile.

Dumnezeu-Fiul: Cel Născut din ființa Tatălui nu este o creatură

Secțiunea hristologică din Sim bolul de credință de la Niceea 
are, în principal, un caracter anti-arian și exprim ă credința Bise
ricii în  dum nezeirea și deplina egalitate a Fiului cu Tatăl. Dat 
fiind contextul teologic în  care Sim bolul niceean a fost redactat, 
putem  spune că ciclul hristologic reprezintă nucleul sau secțiu
nea centrală din Crezul din 325, scopul principal al Părinților si
nodali fiind m ărturisirea faptului că Fiul nu este o creatură, așa 
cum  afirm au arienii, ci D um nezeu deplin. In istoria form ulelor 
de credință, Sim bolul de la N iceea ocupă un loc cu totul aparte, 
nu num ai pentru faptul că este prim ul Crez al Bisericii cu însem 
nătate ecum enică, ci și pentru că în secțiunea hristologică se in
troduce pentru prima dată, alături de terminologia de proveniență 
biblică, expresii de origine ne-scripturistică (ex: omoousios).

Și într-U nul D om n Iisus H ristos, Fiul lui Dum nezeu, Unicul 
N ăscut  (Και εις ένα Κύριον Ίησούν Χριστόν, τον Υ ιόν τού  
Θεού [...] μονογενή) -  form ulele introductive din secțiunea hris
tologică nu ridică problem e teologice im portante, toate având 
origine biblică și fiind prezente în  m ajoritatea Sim bolurilor de 
credință de dinainte de N iceea. Spre exem plu, expresia εις 
Κύριον Ίησούν Χριστόν este prezentă în  num eroase texte pau- 
line (2 Corinteni 8, 6) și în  vechi form ule de credință precum  Sim 
bolul Sfântului Irineu, în  cel redat în  Constituțiile  lui Ipolit 
Rom anul, dar și în Sim bolul rom an, așa cum  apare acesta la M ar
cel de Ancyra. în  ceea ce privește expresia τον Υιόν τού Θεού, 
aceasta apare destul de frecvent în  textul biblic al Noului Testa
m ent, referindu-se la M ântuitorul Iisus Hristos. Părinții de la N i
ceea folosesc term enul ioaneic μονογενή /„U nicul N ăscut" (c/.
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Ioan  1, 14, 18), prezent și în  Constituțiile  lui Ipolit, în  Sim bolul 
rom an și cel ierusalim itean52, pentru a sublinia caracterul unic al 
filiației Cuvântului în  com parație cu filiația adoptivă dăruită oa
m enilor.

N ăscut din Tatăl, adică din ființa Tatălui (γεννηθ έντα  έκ 
τού  Π α τρ ό ς [ ...]  το υ τέσ τιν  έκ  τ ή ς  ο υ σ ία ς  τού  Π α τρό ς) -  ex
presia conține prim ii term eni (τουτέστιν έκ τής ούσίας τού 
Πατρός) din Sim bolul de credință care nu au proveniență biblică. 
Ea reprezintă și prim a interpolare vădit anti-ariană în  arhetipul 
Sim bolului niceean, așa cum  subliniază J.N .D. Kelly53. Dacă H an
son afirm ă că έκ τής ούσίας este o form ulă inovatoare în  litera
tura patristică și în  textele form ulelor de credință pre-niceene54, 
L. Perrone consideră totuși că expresia nu este chiar atât de nouă, 
făcându-și apariția în  vocabularul teologic al lui Tertulian, Origen 
și al altora cu aproxim ativ un secol înainte de Sinodul I Ecum enic 
din 32555. Cert este faptul că form ula nu apare însă în  niciun Sim 
bol de credință pre-niceean.

M otivul pentru care Părinții de la N iceea au introdus expli
cația έκ τής ούσίας τού Π ατρός în  textul Sim bolului de credință 
este urm ătorul: conceptul de naștere a Fiului din Tatăl, deși de 
proveniență biblică și folosit în  diferite form ule de credință ante
rioare, deținea un înțeles prea general56 și nu avea suficientă forță 
teologică să fie folosit ca atare îm potriva doctrinei arienilor. Arie 
însuși și adepții lui susțineau ideea nașterii Fiului din Tatăl, dar 
într-un sens im propriu. Pentru aceștia, se putea spune că Fiul e 
născut din Tatăl num ai într-un sens adoptiv, nu printr-o com u
n icare  reală  a n atu rii sau firii d u m n ezeiești F iu lu i. C onform

52 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, pp. 57-58.
53 Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, p. 235.
54 Cf. R.P.C. Hanson, The Search for the Christian Doctrine..., pp. 166-167.
55 Cf. L. Perrone, „Le Concile de Nicee", pp. 36-37. Vezi și C. Pietri, „L'epanouisse- 
ment du debut theologique...", p. 268.
56 Cf. M. Simonetti, La crisi ariana..., p. 88.
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grupărilor ariene, o naștere a Fiului din Tatăl prin îm părtășirea 
firii divine ar fi însem nat negarea sim plității, perfecțiunii și inal- 
terabilității naturii dum nezeiești. Precizarea Părinților de la Ni- 
ceea că nașterea Fiului are loc έκ τής ουσίας τού Π ατρός 
evidenția faptul că nașterea Logosului nu este exterioară Tatălui 
si nu este un act ce tine de voința divină, ca în  cazul creaturilor, 
în  acest sens, Sim bolul niceean exprim ă, în  m od clar, că Logosul 
nu este o creatură și că nașterea Fiului din Tatăl nu are nim ic în 
com un cu actul aducerii la existență a întregii lum ii create. N aș
terea Logosului dum nezeiesc este o com unicare internă a ființei 
divine de la Tatăl către Fiul.

Trebuie totuși sublin iat faptul că term enul grecesc ουσία,
echivalentul term enilor latini essentia  sau substantia, nu avea la
m om entul întrunirii Sinodului I Ecum enic si în  vocabularul Pă- »
rinților niceeni conotația teologică clară pe care o va dobândi abia 
către sfârșitul secolului al IV-lea. La m om entul desfășurării Sino-5 J
dului și al redactării Sim bolului de credință din 325, term enul era 
u tilizat cu același înțeles ca și grecescul ύπόστασις, după cum 
rezultă din anatem atism ele adăugate la finalul Crezului niceean. 
Abia prin elaborările conceptuale întreprinse de către Părinții ca- 
padocieni câteva decenii m ai târziu, term enul ουσία va fi delim i
tat de ύπόστασις, prim ind sensul teologic cu care va fi utilizat 
ulterior în  conflictele trinitare și hristologice din secolul al V-lea: 
ουσία -  natura sau ființa divină com ună Tatălui, Fiului și D uhu
lui Sfânt; ύπόστασις -  Ipostasul sau Persoana divină57.

D um nezeu din D um nezeu, Lum ină din Lum ină, D um nezeu  
adevărat din D um nezeu adevărat  (Θ εόν έκ Θ εού, φως έκ 
φωτός, Θεόν αληθινόν έκ Θεού αληθινού) -  aceste descrieri

57 Cf. Basil Studer, Trinity and Incarnation: The Faith o f the Early Church, T&T Clark, 
New York, 1994, pp. 141-144; J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, pp. 263-269; Lu
cian Turcescu, „The Concept of Divine Persons in Gregory of Nyssa's To His Brother 
Peter, on the Difference between Ousia and Hypostasis", în: The Greek Orthodox Theological 
Review, vol. 42, nr. 1-2/1997, pp. 63-82.
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referitoare la originea Logosului divin afirmă, în  m od și m ai ex
plicit, ideea precedentă: Fiul, Care Se naște din Tatăl, Se află într-o 
relație ontologică cu Acesta. Θ εόν έκ Θ εού și φως έκ φωτός sunt 
preluate din form ule de credință m ai vechi (ex. Sim bolul din Ce- 
zareea), am bele expresii fiind întâlnite și în  vocabularul hristolo- 
gic al autorilor patristici din secolele anterioare58. Expresia lumină 
din lumină, care reflectă lim bajul biblic de la loan  8 ,1 2 , sugerează 
caracterul spiritual al actului originii Fiului și respinge afirm ația 
arienilor că nașterea Logosului din ființa Tatălui ar presupune al
terarea naturii dum nezeiești și ar afecta sim plitatea acesteia. 
D umnezeu adevărat din D umnezeu adevărat este o repetiție m odifi
cată a expresiei Dumnezeu din Dumnezeu. Sprijinindu-se pe textul 
biblic de la loan  17, 3: „A ceasta este viața veșnică: să te cunoască 
pe Tine, singurul Dum nezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care 
L-ai trim is", arienii argum entau că num ai Tatăl poate fi num it 
„D um nezeu adevărat", în  tim p ce Fiul este doar „D um nezeu" 
prin har, nu în  m od real59. Astfel, sintagm a Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat este introdusă în Crez de către Părinții de la 
N iceea pentru a susține, fără niciun echivoc, identitatea ontolo
gică a Fiului cu Tatăl.

Născut, nu creat (γεννηθέντα ou ποιηθέντα) -  se precizează, 
în  mod și mai categoric, că Fiul Care Se naște din Tatăl nu face parte 
din categoria creaturilor. Expresia este îndreptată împotriva arienilor, 
care, printr-o interpretare greșită a textului de la Pildele 8,22, învățau 
că, deși Logosul este cea mai desăvârșită formă de existență creată 
de Tatăl, El rămâne totuși o creatură (κτίσμα).

Deoființă cu Tatăl (όμοούσιον τώ Π ατρί) -  conform  teolo
gului și istoricului italian M anlio Sim onetti, expresia όμοούσιον 
τω Π ατρί din Sim bolul din 325 este „cea m ai sem nificativă din 
punct de vedere anti-arian"60. Având în vedere dezbaterile teologice

58 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, pp. 140-151.
59 Cf. L. Perrone, „Le Concile de Nicee", p. 36.
60 M. Simonetti, La crisi ariana..., p. 89.
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in ten se  pe care această  form u lă  le -a  p ro v o cat a tât în  cadru l 
Sinodului, cât și în  deceniile urm ătoare, Ignacio Ortiz de Urbina 
consideră că afirm area deoființim ii sau consubstanțialității Fiului 
cu Tatăl răm âne „punctul nevralgic și piatra de poticn ire"61 din 
Sim bolul de la Niceea. în  opinia cercetătorilor, sunt patru motive 

principale pentru care term enul όμοούσιος a fost prim it cu reti
cență și a declanșat o serie de alte conflicte între niceeni și arieni 
în  perioada dintre Sinodul I Ecum enic și întrunirea Sinodului al 
II-lea Ecum enic de la Constantinopol din 381:

în  prim ul rând, expresia όμοούσιον τώ Π ατρί nu era de pro
veniență biblică, term enul όμοούσιος neregăsindu-se în  vocabu
larul niciunui autor al cărților ce alcătuiesc Sfânta Scriptură. Fără 
a insista pe detaliile apariției și evoluției term enului όμοούσιος 
în  lim bajul filosofic și teologic pre-niceean62, putem  totuși m en
ționa faptul că acest cuvânt se conturează în vocabularul grecesc 
abia prin scrierile gnostice din spațiul alexandrian al secolelor al 
II-lea și al III-lea, fiind preluat apoi de către filosofi precum  Plotin 
și Porfir. In scrierile gnostice și filosofice, conceptul de όμοούσιος, 
așa cum  rem arcă L. Perrone, păstrează un caracter destul de ge
neral, chiar vag, și se referă la form ele de existență care aparțin 
ontologic aceleiași clase sau îm părtășesc același conținut63. Ter
m enul va pătrunde în  vocabularul creștin prin scrierile lui C le
m ent Alexandrinul și Origen, fiind folosit inițial cu același sens 
general. Către mijlocul secolului al III-lea, conceptul de όμοούσιος

61 I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, p. 178.
62 Pentru o prezentare detaliată a istoriei termenului, vezi: Christopher Stead, „Homoou
sios", în: Reallexikon fur Antike und Christentum, voi. 16/1994, pp. 364-433; C. Stead, „The 
Significance of the Homoousios", în: Studia Patristica, voi. 3 ,1961, pp. 397-412.
63 C f L. Perrone, „Le Concile de Nicee", p. 38; Constantin Voicu, „Problema ho
moousios la Sfântul Atanasie cel Mare", în: Mitropolia Olteniei, voi. 15, nr. 1-2/1963, 
pp. 3-20; Louis Bouyer, „Όμοούσιος, sa signification historique dans le symbole de 
foi", în: Revue des sciences ph ilosoph ises  et theologiques, voi. 30, nr. 1/1941-1942, 
pp. 52-62; I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, pp. 178-216.
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începe să dobândească treptat în creștinism un sens destul de tehnic, 
referindu-se la identitatea ontologică dintre Fiul și Tatăl.

In al doilea rând, dat fiind faptul că term enul ούσία avea în 
anum ite sistem e filosofice un înțeles cu conotații m ateriale, nu 
puține erau vocile celor care considerau că prin introducerea con
ceptului de όμοούσιος în textul Sim bolului de credință se pro
mova o înțelegere m ai puțin spirituală a divinității. In acest sens, 
Fiul și Tatăl apăreau ca segm ente diferite ale aceleiași substanțe, 
ființa dum nezeiască îm părțindu-se în  două prin nașterea Logo
sului divin. D espre existența acestor opinii în  rândul oponenților 
term enului όμοούσιος dă m ărturie însuși Eusebiu de Cezareea 
în  scrisoarea trim isă com unității sale: „Când Părinții au redactat 
această form ulă de credință că Fiul este «din ființa Tatălui» si este» » J
«de o ființă cu El», noi n-am  lăsat să treacă aceasta fără cercetare. 
S-au făcut deci întrebări și răspunsuri cu privire la sensul acestor 
term eni. Părinții au m ărturisit într-adevăr că «din ființa Tatălui»J »
înseam nă că Fiul este din Tatăl, dar nu există ca o parte a Tatălui 
însuși. Ni s-a părut și nouă că este bine să acceptăm  acest sens, 
fiind o învățătură pioasă că Fiul este din Tatăl, nu însă ca o parte 
a ființei Sale. De aceea si noi am fost de acord cu acest înțeles si5 » » »
nu respingem  chiar term enul «de o ființă», având în  vedere și do
rința de a nu ne îndepărta de gândirea cea dreaptă"64.

In al treilea rând, având în  vedere faptul că term enii ουσία și 
ύπόστασις vor dobândi precizie term inologică abia către finalul 
secolului al IV-lea, noțiunea de όμοούσιος putea fi înțeleasă în  
sens sabelian. Sabelie, cel care a răspândit această erezie în Rom a 
în secolul al III-lea și a fost condam nat de papa Calist I, considera 
că Tatăl, Fiul și D uhul nu sunt decât diferite m oduri de m anifes
tare ale unui singur D um nezeu, și nu trei Persoane distincte. A st
fel, Cel care Se întrupează și pătim ește pe Cruce este

64 Eusebiu de Cezareea, Epistola ad Caesarienses, 1,5 (PG 2 0 ,1541). Traducerea în limba 
română a fost preluată de la I. Rămureanu, „Sinodul I Ecumenic de la Niceea, de la 
325...", p. 42.
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D um nezeu-Tatăl sub aspectul Fiului, de aceea erezia a m ai fost 
num ită și patripasianism  (Pater passus est).

în  al patrulea rând, term enul όμοούσιος, care fusese în tre
buințat de Pavel de Sam osata într-un sens m onarhianist în  secolul 
al IlI-lea65, a fost condam nat la Sinodul din A ntiohia din 268. Fă
când obiectul criticii Sinodului antiohian, conceptul își găsea ast
fel m ai greu susținători în contextul Sinodului de la Niceea.

Cu toate acestea, Părinții de la N iceea răspund tuturor obiec
țiilor ridicate îm potriva conceptului όμοούσιος și vor introduce 
term enul în  textul Sim bolului de credință adoptat de Sinodul I 
Ecumenic. Chiar dacă acest cuvânt nu era de proveniență biblică, 
așa cum  e cazul celorlalte expresii folosite în Sim bol, Părinții ni- 
ceeni au considerat că όμοούσιος exprim ă cu fidelitate hristolo- 
gia Sfintei Scripturi și nu contrazice adevărul b iblic despre 
dum nezeirea și egalitatea Fiului cu Tatăl în  cadrul Sfintei Treim i, 
în  plus, noțiunea όμοούσιος, după cum  m ărturisește chiar Euse- 
biu de Cezareea în  scrisoarea sa, nu a fost în trebuințată cu un 
sens m aterialist. D im potrivă, conceptul era folosit în tr-un sens 
spiritual și pentru a exprim a faptul că Fiul nu are nicio asemănare 
cu creaturile, care au fost aduse la existență din nim ic; spre de
osebire de acestea, Fiul sau Logosul provine din ființa Tatălui și 
este egal cu Acesta.

Prin Care toate au fo s t  făcute, cele din cer și cele de pe pă
m ânt (δ ι'ο ύ  τά  π ά ντα  έγένετο τά  τε εν τω  ο ύ ρ α ν ω  κ α ι τ ά  εν 
τη  γ ή  ) -  prim a parte a acestei form ule preia cuvintele Sfântului 
Evanghelist Ioan (Ioan 1, 3: „Toate prin El s-au făcut") și pe cele 
ale Sfântului A postol Pavel (2 Corinteni 8, 6: „U n singur Domn, 
Iisus Hristos, prin Care sunt toate și noi prin E l"). Se arată că Fiul, 
Care este deoființă sau consubstanțial cu Tatăl, îm părtășește ace
leași atribute dum nezeiești pe care le are și Tatăl, inclusiv atribu
tul de Creator a tot ceea ce a fost adus la existență. Expresia cele

65 Cf. Paul Galtier, „Ι/όμοούσιος de Paul de Samosate", în: Recherches de science reli- 
gieuse, voi. 12, nr. 1/1922, pp. 30-45.
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din cer și cele de pe pământ, alăturată sintagm ei precedente, redă 
întocm ai începutul textului paulin de la Coloseni 1 ,16 : „Pentru că 
în  El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe păm ânt".

Care pentru noi, oam enii, și pentru m ântuirea noastră  (τον 
δι'ήμάς τούς ανθρώ πους καί &lo. την ήμετέραν σωτηρίαν) 
-  prin aceste cuvinte se face trecerea la partea a doua a ciclului 
hristologic. Dacă prim a parte a secțiunii hristologice are în vedere 
m ai ales relația intra-divină si intra-trinitară dintre Tatăl si Fiul, 
în  cea de-a doua parte și ultim a, Părinții de la N iceea fac referire 
la registrul iconom iei Fiului, am intind principalele evenim ente 
ale operei răscum părătoare, așa cum sunt prezentate în textul bi-

λ Λ Λ
blic: întruparea, Pătim irile, învierea, înălțarea și a Doua Venire a 
M ântuitorului. Principalele erezii vizate de acest pasaj sunt: a) 
dochetism ul, care considera că întruparea Fiului este doar apa
rentă, și nu reală66; b) gnosticism ul, de care am am intit anterior; 
c) m onarhianism ul în  form ă sabeliană.

D uhul Sfânt

Secțiunea dedicată D uhului Sfânt în  Sim bolul de credință de» J
la N iceea urm ează celei hristologice și este extrem  de sum ară: Și 
întru Sfântul Duh (Καί εις τό άγιον πνεύμα). Cu toate că în alte 
Sim boluri baptism ale m ai vechi ciclul pnevm atologic nu apare 
atât de lacunar ca în Crezul niceean67, Părinții de la Sinodul I Ecu
m enic reduc totuși la m inim um  referințele la D uhul Sfânt, asa 
cum  se întâm plă și în  cazul Sim bolului din Cezareea prezentat 
de Eusebiu. Dum nezeirea D uhului nefiind în  centrul dezbaterilor 
teologice de la începutul secolului al IV-lea, Părinții sinodali se 
lim itează în articolul pnevm atologic la o foarte scurtă m ărturisire 
a credinței Bisericii în Sfântul Duh. Sinodul al II-lea Ecum enic,

66 C/ Joel R. Breidenbaugh, „Docetism", în: Ed Hinson, Ergun Caner and Edward J. 
Verstraete (eds.), The Popular Encyclopedia o f Apologetics: Surveying the Evidences for  
the Truth o f Christianity, Harvest House Publishing, Oregon, 2008, pp. 186-193.
67 Cf. I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, pp. 260-261.
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întrunit la Constantinopol în  381, va dezvolta secțiunea pnevm a- 
tologică în  form a potrivită pentru respingerea ereziei m acedo- 
niene. A ceastă erezie își are num ele de la episcopul M acedonie 
al Constantinopolului, care contesta divinitatea D uhului Sfânt.

A natem atism ele Sinodului I Ecum enic

A natem atism ele, care sunt adăugate la finalul Sim bolului ni- 
ceean, proclam ă învățătura Sinodului despre deplina dumnezeire 
și egalitate a Fiului cu Tatăl prin interm ediul unor propoziții care 
condamnă cinci puncte esențiale ale doctrinei ariene. Astfel, „Părinții, 
pe lângă Simbol, care are un caracter pozitiv și este apt pentru a fi 
mărturisit la Botez, redactează anateme în formă negativă", care sunt 
îndreptate „împotriva celor mai repetitive și caracteristici fraze ale 
ereticilor arieni"68. Extrase dintr-o scrisoare a episcopului Alexandru 
al Alexandriei, aceste fraze ariene au fost condamnate inițial prin ana
tematismele Sinodului din Antiohia din 324, care au servit, de fapt, 
ca model pentru sinodalii de la Niceea:

1. A fost un timp când. [Fiul] nu exista -  prima anatematismă con
damnă afirmația ariană care neagă existența din veșnicie a Fiului;

2. Fiul nu exista mai înainte de a f i  fo s t  născut -  a doua anate
m atism ă are un scop sim ilar cu cea precedentă și condam nă pe 
cei care nu m ărturisesc pre-existența Logosului divin;

3. Fiul a fo s t  făcu t din cele ce nu există  -  a treia anatem atism ă 
com bate pe arienii care susțineau că Fiul, precum  toate cele 
create, este adus la existență din nim ic;

4. Fiul a fo s t  făcu t dintr-un alt ipostas sau fiin ță  -  a patra anate
m atism ă este îndreptată îm potriva tezei ariene care afirm a că 
între Fiul și Tatăl nu există identitate ontologică;

5. Fiul lui D umnezeu este supus f ie  schimbării, f ie  stricăciunii -  
ultim a anatem atism ă îi condam nă pe arienii care atribuie Logo
sului dum nezeiesc caracteristicile lum ii create.

68 I. Ortiz de Urbina, El simbolo niceno, p. 267.
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ΊΖκθεσις τώ ν τιη ' πατέρω ν

Π ιστεύομεν εις ένα θεόν 
πατέρα παντοκράτορα, 
πάντων ορατώ ν τε καί 
άοράτων ποιητήν- καί εις ένα 
κύριον Ιη σ ο ύ ν  Χριστόν τον 
υιόν τού θεού, γεννηθέντα 
έκ τού πατρός μονογενή, 
τουτέστιν έκ τής ούσίας τού 
πατρός, θεόν έκ θεού, φώς έκ 
φωτός, θεόν άληθίνόν έκ 
θεού άληθινοϋ, γεννηθέντα 
ού ποιηθέντα, όμοούσιον τώ 
πατρί, δύ ού τά πάντα 
έγένετο τά τε έν τώ ούρανω  
καί τά έν τή γή, τόν δι' ή μάς 
τούς άνθρώπους καί διά τήν 
ήμετέραν σω τηρίαν κατελ- 
θόντα καί σαρκω θέντα, 
ένανθρω πήσαντα, παθόντα 
καί άναστάντα τή τρίτη 
ήμέρα, άνελθόντα εις τούς 
ούρανούς, ερχόμενον κρΐναι 
ζώντας κα ί νεκρούς- κα ί εις 
τό άγιον πνεύμα.

Τούς δε Λέγοντας ,,ήν 
ποτέ ότε ούκ ή ν " καί „πριν 
γ εν ν η θ ή ν α ιο ύ κ  ή ν " καί οτι 
ούκ έξ όντω ν έγένετο, ή έξ 
έτέρας ύπ οστάσεω ς ή 
ούσίας, φ άσκοντας είναι ή 
τρεπτόν ή άλλοιω τόν τόν 
υιόν τού θεού, τούτους 
άναθεματίζειή καθολική καί 
άποστολική εκκλησία.

Expositio fidei CCCXVIII 
patrum

Credimus in unum Deum  
Patrem omnipotentem
visibilium et invisibilium 
factorem. Et in unum Dominum 
Iesum Christum Filium Dei, 
natum  de Patre, hoc est de 
substantia Patris, Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero, natum non factum, 
unius substantiae cum Patre, 
quod Graeci dicunt homousion, 
per quem omnia facta sunt sive 
quae in caelo sive quae in terra; 
qui propter nos homines et 
propter nostram salutem 
descendit, incarnatus est, homo 
factus est, passus est et 
resurrexit tertia die, ascendit in 
caelos venturus iudicare vivos et 
mortuos. Et in Spiritum 
sanctum.

Eos autem qui dicunt: „erat 
quando non erat", et: 
„priusquam nasceretur non 
erat", et quia ex nullis extantibus 
factus est, quod Graeci 
exuconton dicunt, vel alia 
substantia, dicentes mutabilem 
et convertibilem Filium  Dei, 
hos anathem atizat catholica et 
apostolica ecclesia.
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Expunerea (de credință) a celor 318 Părinți1

Credem 1 2 într-U nul3 D um nezeu, Tatăl Atotțiitorul4, Creatorul 
tuturor celor văzute și nevăzute.

Și într-U nul D om n Iisus H ristos, Fiul lui D um nezeu, U nicul5 
Născut, născut din Tatăl, adică din ființa Tatălui6, D um nezeu din 
D um nezeu7, lum ină din lum ină, D um nezeu adevărat din D um 
nezeu adevărat, născut, nu creat, deoființă8 cu Tatăl, prin Care 
toate au fost făcute9, cele din cer și cele de pe păm ânt10 *; Care pen
tru noi, oam enii, și pentru m ântuirea noastră a coborât și S-a în 
trupat11, S-a înom enit12, a pătim it și a înviat a treia zi, S-a înălțat 
la ceruri, va veni să judece pe cei vii și pe cei morți.

Si întru D uhul Sfânt.J
Iar pe cei care spun că „a fost un timp când nu exista" și că „nu 

exista m ai înainte de a fi fost născut" și că S-a făcut din cele ce nu 
există sau dintr-un alt ipostas sau ființă13, afirmând că Fiul lui Dum
nezeu este supus fie schimbării, fie stricăciunii14, pe aceștia Biserica 
noastră sobornicească15 și apostolică îi anatematizează.

1 Textul grec din această ediție este cel prezentat în actele Sinodului al ΠΙ-lea 
Ecumenic de la Efes.
2 In forma sinodală a Simbolului, verbul πιστεύω este folosit la persoana I plural.
3 „Un singur": „Credem într-un singur Dumnezeu..."; ένα / unum este nu
meral cardinal, care subliniază unicitatea divină. Același se repetă în debutul 
articolului hristologic: „Și într-un singur Domn Iisus Hristos...".
4 Atotputernic, Pantocrator. Traducerea românească cu „Atotțiitorul" accen
tuează, mai mult decât ideea de putere și de stăpânire, purtarea de grijă (pro
vidența) a lui Dumnezeu față de creație sau, cum spune Părintele Stăniloae,
bunătatea părintească susținătoare, ocrotitoare, dăruitoare și ajutătoare a lui
Dumnezeu față de lume. Cf. Pr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I,
EIBMBOR, București, 2003, pp. 228-229. Pentru evoluția conținutului notio
nal al termenului „pantocrator" de la omnipotens către omnitenens în teologia
Părinților Bisericii din primele secole, a se vedea eruditul studiu al lui Andre de
Halleux, „Dieu le Pere Tout-Puissant", în voi. Patrologie et oecumenisme. Recueil
d'etudes, Leuven, Leuven University Press/Uitgeverij Peeters, 1990 pp. 68-89.
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5 Μονογενή, care evidențiază unicitatea, s-a tradus uneori în limba română 
și prin „Cel Unul Născut". în schimb, expresia „Unul Născut", folosită ade
sea în limba română, ar putea fi interpretată greșit, în sensul că Logosul divin 
ar fi cumva primul născut dintr-un șir de alți fii.
6 Varianta constantinopolitană din 381 a Simbolului de credință va omite 
această explicație: „Adică din ființa Tatălui", expresia „născut din Tatăl" fiind 
dezvoltată în: „Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii".
7 Expresia „Dumnezeu din Dumnezeu" nu se mai regăsește în Simbolul con- 
stantinopolitan în varianta greacă. Traducerea latină a Simbolului din 381 
păstrează însă expresia „Dumnezeu din Dumnezeu" (Deum ex Deo) înainte 
de „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat" (Deum vero ex Deo vero), 
ceea ce face ca în cultul occidental să fie recitat Crezul cu această expresie.
8 Consubstanțial.
9 „Prin Care toate au fost aduse la existență". Din fidelitate față de traducerea 
consacrată în limba română a textului de la Ioan 1,3 la care face referire Simbolul, 
am ales expresia „prin Care toate au fost făcute"; έγένετο mai este folosit și în 
textul anatematismelor, fiind tradus câteodată în mod nefericit prin „s-a născut".
10 „Cele din cer și cele de pe pământ" -  formulare omisă de Simbolul con- 
stantinopolitan.
11 Mai exact: „S-a încarnat" -  σαρκω θέντα / incarnatus est; de la σαρξ -  
„came". Apostolii și Părinții Bisericii au folosit acest termen, care poate părea 
dur pentru noi, tocmai pentru a arăta realitatea înomenirii Fiului lui Dum
nezeu. Nu trebuie uitat și că, în sens biblic ioaneic, termenul „came" nu re
prezenta doar trupul uman, ci omul întreg: trup și suflet. In limbile moderne 
de circulație nu întâlnim reținerea românească referitoare la folosirea teolo
gică a termenului „came" (en.: „became flesh/became incarnate"; fr.: „s'est 
fait chair/s'est incarne").
12 Cu sensul de „a devenit/S-a făcut om" desăvârșit. Έ νανθρω πήσαντα  este 
ο explicație a lui σαρκωθέντα, care, înțeles în categoriile grecești ale timpu
lui, putea lăsa impresia că nu includea și sufletul uman. între arieni, erau 
unii care negau faptul că Hristos ar fi avut suflet uman. Vezi folosirea ca ter
men tehnic consacrat a cuvântului ένανθρωπήσεως („înomenire") de către 
mari Părinți ai Bisericii, precum Sfântul Maxim Mărturisitorul, în disputele 
hristologice ale timpului lor.
13 Formularea niceeană nu anticipează distincția capadociană ulterioară din
tre ουσία și ύπόστασις. Termenii apar aici ca sinonimi.
14 Cu sensul de „alterare", degradare ontologică.
15 Mai exact: „catolică". Expresia „Biserica catolică" nu are aici sensul confe
sional pe care îl va dobândi ulterior în istorie. în limba română, expresia 
καθολική εκκλησία a fost tradusă cu „Biserica sobornicească", cu toate că 
determinanții „sobornicesc" și „catolic" nu se acoperă în întregime. Cf. Sorin 
Șelaru, Biserica și bisericile, UNIBUC, București, 2015, pp. 13-62.
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Constantinopol (381)





INTRODUCERE

„[...] credem într-o singură dumne
zeire și putere și ființă a Tatălui și a Țiu
lui și a Sfântului Duh, de o demnitate 
egală de cinstire și o stăpânire coeternă, 
în trei Ipostasuri desăvârșite, adică în trei 
Persoane desăvârșite [...] în Treimea cea 
necreată, deoființă și coeternă."1

Fondat în  anul 330 d.Hr. de către îm păratul C onstantin cel 
M are pe locul vechii colonii grecești Byzantion, orașul Constan- 
tinopol a fost, încă de la întem eiere, capitala Im periului Rom an 
de Răsărit, preluând treptat m are parte din atribuțiile politice ale 
vechii cetăți Roma. Datorită ascensiunii sale politice, începând cu 
secolul al IV-lea, Constantinopolul ajunge, printr-o serie de ca
noane bisericești, scaunul ierarhic cu cea m ai m are im portanță în  
Biserica creștină după cel de la Rom a. Schism a de la 1054 îi va 
consolida și m ai m ult poziția în  Biserica Răsăritului, Constanti
nopolul păstrându-și și întărindu-și întâietatea de onoare în  dip
ticele Bisericii Ortodoxe chiar și după cucerirea orașului de către 
turci în  14531 2. Dată fiind însem nătatea politic-religioasă a orașului

1 Scrisoarea sinodală a episcopilor reuniți la Constantinopol în 382, ce rezumă deciziile 
Sinodului al H-lea Ecumenic din anul precedent. A se vedea textul acestei scrisori în 
volumul de față.
2 A se vedea: Jonathan Haris, Constantinople: Capital o f  Byzantium, T&T Clark, New 
York, 2009; David Nicolle, John Naldon și Stephen Turnbull, The Fall o f Constantinople: 
The Ottoman Conquest o f Byzantium, Osprey, Oxford, 2007; Nevra Necipoglu (ed.), By
zantine Constantinople: Monuments, Topography, and Everyday Life, Brill, Leiden, 2001;
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de pe m alul Bosforului, Constantinopolul, adică cetatea de reșe
dință a îm păratului bizantin, a devenit în  prim ul m ileniu cetatea 
gazdă a nu mai puțin de trei Sinoade Ecumenice: Sinodul al Π-lea 
Ecum enic (381), Sinodul al V -lea Ecum enic (553) și S inodul al 
V I-lea Ecum enic (680-681).

Sinodul al II-lea Ecum enic3, prim ul dintre cele trei Sinoade 
cu caracter ecum enic ținute în  Constantinopol, a fost convocat în 
381 de îm păratul Teodosie cel M are (379-395 d.Hr.) cu un întreit 
scop: (1) să reconfirm e doctrina trinitară și hristologică dogm ati
zată la Niceea, dar care fusese contestată de facțiunile ariene și 
sem i-ariene în deceniile ce au urm at Sinodului I Ecum enic din 
325; (2) să pună capăt conflictelor teologice inițiate în  secolul al 
IV-lea de către grupările pnevm atom ahe sau m acedoniene, care 
negau dum nezeirea D uhului Sfânt și refuzau să m ărturisească

Mitropolitul Maxime de Sardes, Le patriarcat cecumenique dans l'Eglise orthodoxe, Theo- 
logie historique, 32, Beauchesne, Paris, 1975; Steven Runciman, The Fall o f Constanti
nople: 1453, Cambridge University Press, Cambridge, 1965; Charles Diehl, 
Constantinople, Laurens, Paris, 1924.
3 Dintre cele mai importante monografii și studii dedicate Sinodului al Ii-lea Ecume
nic, amintim: Metropolitan Damaskinos of Tranoupolis (ed.), La signification et l'ac- 
tualite du lie concile oecumenique pour le monde chretien d'aujourd'hui, Etudes theologiques 
no. 2, Editions du Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique, Chambesy, Geneve, 
1982; M. Simonetti, La crisi ariana...; Adolf Martin Ritter, Das Konzil von Konstantino- 
pel und sein Symbol. Studien zur Geschichte und Theologie des II. Okumenischen Konzils, 
Forschungen zur Kirchen und Dogmengeschichte, Band 15, Vandenhoeck und Ru- 
precht, Gottingen, 1965, pp. 41-131; I. Ortiz de Urbina, Histoire des condies...; A.M. 
Ritter, „Concilium Constantinopolitanum I", în: Giuseppe Alberigo (ed.), Concilium 
Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio critica I . .., pp. 37-54; Lorenzo PERRONE, 
„Le Concile de Constantinople", în: G. Alberigo (ed.), Les condies cecumeniques: 1. His
toire, pp. 59-70; I. Rămureanu, „Sinodul II ecumenic de la Constantinopol (381) -1600 
de ani de la întrunirea lui", în: Ortodoxia, voi. 23, nr. 3/1981, pp. 285-336; I. Rămu- 
reanu, „Sinodul al Ii-lea ecumenic de la Constantinopol (381): învățătura despre 
Sfântul Duh și Biserică. Simbolul constantinopolitan", în: Studii Teologice, voi. 21, nr. 
5-6/1969, pp. 327-386; Pr. Dumitru Stăniloae, „Sinodul II ecumenic și Simbolul ni- 
ceo-constantinopolitan", în: Ortodoxia, voi. 23, nr. 3/1981, pp. 362-385. O bibliografie 
selectivă cu privire la Sinodul al Π-lea Ecumenic este inclusă la finalul acestei intro
duceri.
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deplina egalitate a A cestuia cu Tatăl și cu Fiul; (3) să soluționeze 
o serie de problem e bisericești de natură adm inistrativ-organiza- 
torică. Cu toate că la Sinodul de la Constantinopol din 381 a par
ticipat un num ăr relativ  restrâns de episcopi, în  m ajoritate 
răsăriteni, acesta a fost receptat ca al II-lea Sinod Ecum enic „da
torită im portanței deciziilor dogm atice form ulate de el și recu
noscute unanim  de întreaga B iserică"4. D e fapt, prin hotărârile 
sale dogm atice, exprim ate în  m od com prim at în  Sim bolul de cre
dință em is de Părinții convocări la Constantinopol, Sinodul din 
381 răm âne, alături de Sinodul de la N iceea din 325, un punct de 
reper în  istoria form ulării învățăturii creștine. A șa cum  afirm a 
teologul iezuit Ignacio Ortiz de Urbina, „Sinoadele de la N iceea 
și Constantinopol au clarificat în  m od definitiv teologia despre 
Preasfânta T reim e"5.

I. Contextul istoric și teologic

Conflictele hristologice și pnevm atologice post-niceene

D upă încheierea lucrărilor Sinodului I Ecum enic și până la 
convocarea Sinodului de la C onstantinopol din 381, conflictele 
teologice dintre arieni și niceeni au continuat cu aceeași intensi
tate. Având de cele mai m ulte ori susținere im perială, arianismul, 
deși condam nat de Părinții de la Niceea, a reușit să câștige în  R ă
sărit un num ăr im portant de adepți, clerici și laici deopotrivă. O s
tilitățile și tensiunile dintre partida niceeană și cea ariană 
(ram ificată în arianism ul radical: ființa Fiului este cu totul diferită 
de cea a Tatăl; semi-arianismul: ființa Fiului este asemănătoare, dar 
și d istinctă de cea a Tatălui; hom oiousien ii: Fiul este de o ființă

4 N. ChifăR, Istoria creștinismului, voi. I, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 
2007, p. 162.
5 I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 163.
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asemănătoare cu Tatăl) au dominat, de fapt, istoria politică și biseri
cească a m ijlocului de secol al IV-lea. Cele cinci exiluri ale Sfân
tului Atanasie cel M are, episcopul A lexandriei (328-373), stau ca 
m ărturie a acestor vrem uri tulburi și delicate pentru tabăra ni- 
ceeană, care, prigonită și lipsită de susținere politică, a reușit to
tuși să țină vie învățătura Sinodului I Ecum enic ca expresie 
dogm atică obligatorie6. D eși confruntările dintre niceeni și arieni 
au reprezentat nucleul dezbaterilor trin itare și hristologice d i
nainte de Sinodul al II-lea Ecum enic, învățătura Bisericii despre 
M ântuitorul Iisus H ristos a cunoscut, m ai ales după anul 352, o 
nouă provocare venită din partea apolinarism ului. N um ită după 
principalul ei autor, episcopul Apolinarie de Laodiceea (+ cca. 390), 
erezia apolinaristă nu contesta divinitatea Fiului lui Dum nezeu, 
cât um anitatea deplină asum ată de Logosul dum nezeiesc. Con
form  doctrinei apolinariste, Iisus H ristos a avut trup um an și su
flet um an (ψυχή), dar nu și o m inte um ană rațională (νους). 
Logosul dum nezeiesc ar fi înlocuit principiul rațional în  M ântui-

Λ.
torul Iisus H ristos7. îm potriva acestei erezii au scris și m ărturisit 
num eroși teologi creștini ai veacului al IV-lea, Părinții capado- 
cieni fiind cei m ai cunoscuți dintre ei. In Apus, apolinarism ul a 
fost condam nat de un sinod convocat la Rom a în  377, în  tim pul 
păstoririi papei Dam asus. H otărârile acestui sinod au fost confir
m ate de alte două sinoade locale din Răsărit, ținute în  Alexandria 
(378) și în A ntiohia (379), dar și de Sinodul al II-lea Ecum enic8.

6 Pentru perioada post-niceeană și conflictele ei teologice, a se consulta: L. Perrone, 
„De Nicee â Constantinople I: La reception du premiere concile cecumenique", 
în: G. Alberigo (ed.), Les conciles aecumeniques: 1. Histoire, pp. 49-58; Michel Rene 
Barnes și Daniel H. Williams (ed.), Arianism after Arius: Essays on the Development of 
the Fourth-Century Trinitarian Conflicts, T&T Clark, Edinburgh, 1993; R.P.C. Hanson, 
The Search for the Christian Doctrine..., pp. 181-790; M. Simonetti, La crisi ariana..., pp. 
99-525; J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, pp. 237-251.
7 Cf. F. Young, From Nicaea..., pp. 182-191; Henri de Reidmatten, „La christologie 
d'Apollinaire de Laodicee", în: Studia Patristica, voi. 2/1957, pp. 208-234.
8 Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, pp. 295-296.
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Pe lângă disputele de natură trinitar-hristologică (arianism ul 
și apolinarism ul), secolul al IV-lea a fost agitat, pe plan teologic, 
și de controversele doctrinare legate de dum nezeirea D uhului 
Sfânt. Cu toate că în  Sim bolul Părinților de la N iceea se m ărturi
sea credința Bisericii în  Sfântul Duh, nu puțini au fost aceia care, 
sub influența gândirii ariene, începuseră să pună în  discuție dum 
nezeirea Sfântului D uh și egalitatea A cestuia cu Tatăl și cu Fiul. 
In literatura patristică a vrem ii, dar și în  istoriografia ulterioară, 
adversarii celor care susțineau dum nezeirea D uhului au prim it 
num ele de pnevm atom ahi (πνευματομάχοι -  luptători îm potriva 
Duhului Sfânt), m acedonieni (de la liderul lor, M acedoniu, episcop 
al Constantinopului între 342-346 și 351-360), m aratonieni (de la 
num ele lui M aratoniu, diaconul lui M acedonie), tropi (în scrierile 
Sfântului Atanasie cel M are)9. Erezia pnevm atom ahilor s-a răs
pândit în  special în  Răsăritul creștin, în  zone precum  Tracia, Bi- 
tinia, H ellespont și provinciile vecine10 11. Cât privește doctrina lor, 
aceasta nu era însă foarte bine sistematizată. Bazându-se pe o exe
geză strict literală a Sfintei Scripturi, pnevm atom ahii nu se opu
neau, în  principiu, consubstanțialității Fiului cu Tatăl, ci negau 
în  special divinitatea D uhului Sfânt și deoființim ea A cestuia cu 
celelalte două Persoane al Sfintei Treim i. în  concepția pnevm a- 
tom ahă, D uhul nu ocupă d ecât o poziție  in term ed iară  în tre  
D um nezeu și creaturi, fiind totuși superior îngerilor. înainte de 
Sinodul al II-lea Ecum enic, doctrina pnevm atom ahă a fost con
dam nată de câteva sinoade locale, sinodul din Alexandria din 362 
și cel d in  R om a d in  380 fiin d  cele m ai im p o rtan te  în  acest 
sens. S fântu l A tanasie cel M are (C ele patru  scrisori către Sera
p ion  d in  3 5 9 )11, S fân tu l V asile  cel M are (D espre S fân tu l D uh,

9 Cf. Socrate, Historia ecclesiastica, II, 45; II, 38 (PG 67,360,324-332); Sozomen, Historia 
ecclesiastica, IV, 27 (PG 67); Rufin, Historia ecclesiastica, I, 25 (PG 21, 496-497).
10 Cf. I. Râmureanu, „Sinodul II ecumenic...", p. 332.
11 Sfântul Atanasie cel Mare, Epistolae ad Serapionem I-IV (PG 24,525-681); în limba 
română, epistolele Sfântului Atanasie către Serapion au fost traduse de părintele
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374-375)12, Sfântul Grigorie Teologul {Cuvântarea a V-a teologică din
380) 13, Sfântul Grigorie de Nyssa {Despre Sfântul Duh contra pnevma- 
tomahilor macedonieni, 380)14, Sfântul Didim cel Orb {Despre Sfântul 
Duh, 381)15 și Sfântul Ambrozie de Mediolanum {Despre Sfântul Duh,
381) 16 sunt doar câțiva dintre Părinții Bisericii care au luat poziție îm 
potriva ereziei care nega divinitatea Duhului Sfânt.

Contextul politic

Trium ful final al Bisericii asupra acestor grupări eretice a fost 
nu num ai rodul eforturilor Sfinților Părinți în  păstrarea și m ăr
turisirea adevărului despre dum nezeirea Fiului și a Duhului, ci 
și rezultatul unui context politic care avea să devină favorabil di
recției niceene în ultim ele decenii ale secolului al IV-lea. Dacă ur
m așii la tron ai îm păratului Constantin cel M are au fost, cu m ici 
excepții, adepți ai arianism ului și i-au persecutat pe cei care m ăr
turiseau credința niceeană, odată cu dom nia lui Teodosie cel 
M are (co-îm părat pentru Im periul Rom an de R ăsărit începând 
cu 379; unic îm părat al întregului im periu în  perioada 392-395)

Dumitru Stăniloae în volumul: Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a Π-a: Epistole, 
Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, PSB 16 (serie veche), EIBMBOR, București, 
1988, pp. 23-107.
12 Sfântul Vasile cel Mare, De Spiritu Sancto (PG 32,67-218); traducerea în limba ro
mână a fost realizată de Pr. Constantin Cornițescu și Pr. Teodor Bodogae în volumul: 
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a IlI-a: Despre Sfântul Duh. Corespondență 
(Epistole), PSB 12 (serie veche), EIBMBOR, București, 1988, pp. 15-92.
13 Sfântul Grigorie Teologul, Oratio XXXI/Theologica quinta: De Spiriu Sancto (PG 
36,133-176); textul a fost tradus în limba română de Pr. Dumitru Stăniloae în vo
lumul: Sfântul Grigorie T eologul, Cele cinci cuvântări teologice, Ed. Anastasia, 
București, 1993.
14 Sfântul Grigorie de Nyssa, De Spiritu Sancto adversus Pneumatomachos Macedonia- 
nos (PG 45,1301-1334).
15 Sfântul Didim cel Orb, De Spiritu Sancto (PG 39, 1033-1086); traducerea în limba 
română a fost făcută de Pr. Vasile Răducă: Sfântul Didim din Alexandria, Despre 
Duhul Sfânt, Ed. Sophia, București, 2001.
16 Sfântul Ambrozie de Mediolanum, De Spiritu Sancto (PL 16,703-816).
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cartea de la Constantinopol a devenit devotată credinței Sinodu
lui I Ecum enic si a facilitat în ch eierea  controverselor trin itareJ
care au tulburat creștinism ul în  perioada de după 325. îm păratul 
Teodosie își începe activitatea de susținere a credinței niceene 
im ediat după urcarea sa pe tron, când emite, îm preună cu Gra- 
tian (co-îm părat în  Apus), un decret prin care legifera obligativi
tatea deciziilor doctrinare ale Sinodului I Ecum enic. în  plus, în 
toam na anului 380 îl exilează pe D em ophilus, episcopul arian al 
Constantinopolului, iar în locul acestuia îl aduce pe Sfântul Gri- 
gorie Teologul (Grigorie de N azianz), ferm  apărător al credinței 
de la N iceea. Tot pe linia susținerii partidei niceene se înscrie și 
convocarea Sinodului de la Constantinopol din 381 de către îm 
păratul Teodosie cel M are17.

Sinodul al Π -lea Ecum enic: Constantinopol 381

Ca și în  cazul Sinodului de la N iceea din 325, actele oficiale 
ale Sinodului al II-lea Ecum enic nu s-au păstrat, reconstituirea 
desfășurării evenim entului și discuțiilor din cadrul acestuia fiind 
dependentă de surse externe: inform ații oferite de istoricii b ise
ricești ai secolelor IV -V  (Teodoret de Cyr, Socrate, Sozom en), 
m ărturiile Sfântului G rigorie Teologul (în special, Poemele despre 
viața sa) și ale Sfântului G rigorie de N yssa (Omilia la înm orm ân
tarea lui M eletie), Omiliile catehetice ale lui Teodor de M opsuestia, 
Epistola sinodală a episcopilor adunați la Constantinopol în 382, Sino
dul Ecumenic de la Calcedon din 451 etc. Deși actele oficiale s-au 
pierdut, se păstrează totuși până astăzi Zzsfa episcopilor participanti 
la Sinodul al II-lea Ecum enic, Simbolul de credință din 381 și canoa
nele disciplinare18.

17 Pentru mai multe informații despre impactul împăratului Teodosie cel Mare asupra 
creștinismului sfârșitului de secol al IV-lea, a se consulta: Adrian Gabor, Biserică și 
stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395), Ed. Bizantină, București, 2003; Adolf 
Lippold, Theodosius der Grosse und seine Zeit, Kohlhammer, Stuttgart, 1968.
18 Cf. I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 140.
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C onvocat de îm păratul Teodosie cel M are, Sinodul al Π-lea 
Ecum enic și-a început lucrările în  lim a m ai a anului 381 și s-a în 
cheiat aproxim ativ două luni m ai târziu19. Cu toate că Sinodul de 
la Constantinopol din 381 a fost o întrunire form ată aproape ex
clusiv din m em brii episcopatului oriental -  un sinod sim ilar fiind 
convocat de către îm păratul G rațian pentru A pus în  toam na lui 
381, Biserica l-a recunoscut ulterior ca având valoare și însem nă
tate ecum enică, deciziile acestuia devenind obligatorii pentru în 
treg creștinism ul. C onform  docum entelor istorice și tradiției 
bisericești, num ărul episcopilor care au participat la Sinod a fost 
în  ju r de 150, cu aproape jum ătate m ai puțin decât num ărul si
nodalilor de la N iceea20. D intre personalitățile m arcante ale Sino
dului al II-lea Ecum enic am intim  pe Sfântul G rigorie Teologul, 
Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Chirii al Ierusalim ului, Sfântul 
Epifanie al Ciprului, Sfântul A m filohie de Iconiu, Sfântul Petru, 
episcopul Sevastiei, D iodor de Tars etc21. D at fiind că în  Occident 
un sinod cu obiective asem ănătoare era plănuit să fie ținut în  
toam na lui 381, Biserica din A pus a fost reprezentată la Sinodul 
din Constantinopol doar de A scholius al Tesalonicului și câțiva 
episcopi m acedoneni. C ât despre episcopii pnevm atom ahi, se 
pare că num ărul acestora nu era mai m are de 30, având în  fruntea 
lor pe Eulesius de Cizic și M arcian de Lam psac22. Președinția Si
nodului al II-lea Ecum enic a fost deținută inițial de M eletie al An- 
tiohiei, iar după m oartea acestuia cel care a prezidat lucrările

19 Cf. Charles Pietri, „Les dernieres resistances du subordinatianisme et le triomphe 
de l'orthodoxie niceenne (361-385)", în: Charles și Luce Pietri (ed.), Histoire du chris
tianisme, II..., p. 389.
20 Cf. L. Perrone, „Le Concile de Constantinople", p. 61.
21 Cf. Mitropolitul Chrysostomos s. Konstantiniadis, „Les presupposes historico-dog- 
matiques de l'oecumenicite du lie concile oecumenique", în: Metropolitan Damaskinos 
of Tranoupolis (ed.), La signification..., p. 71; I. Rămureanu, „Sinodul II ecumenic...", 
pp. 350-354.
22 Cf. I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 172; I. Rămureanu, „Sinodul II ecu
m enic...", p. 353.
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sinodale a fost Sfântul Grigorie Teologul, în calitate de arhiepiscop 
al Constantinopolului. După înlăturarea Sfântului Grigorie din scau
nul arhiepiscopal al capitalei Imperiului de Răsărit prin intrigile ale
xandrinilor, președinția Sinodului a fost preluată de Nectarie, 
urmașul Părintelui capadocian în scaunul constantinopolitan23.

Pe baza inform ațiilor istorice, A dolf M artin Ritter este de pă
rere că ordinea dezbaterilor Sinodului al II-lea Ecumenic, care s-au 
ținut în  Biserica Sfinților A postoli din Constantinopol, a fost ur
m ătoarea: (i) confirm area Sfântului G rigorie Teologul ca episcop 
al Constantinopolului de către Părinții sinodali; (ii) m oartea epis
copului M eletie al A ntiohiei și discuțiile referitoare la succesorul 
acestuia; dezbaterile problem ei pnevm atom ahe, redactarea ca
noanelor 2 și 3; (iii) dem isia Sfântului G rigorie de la președinția 
Sinodului în  urm a contestării validității alegerii sale ca episcop 
de C onstantinopol; (iv) hotărâri finale24. D ocum entele cele mai 
im portante em ise de către Părinții participanti la Sinodul al II-lea 
Ecum enic, care au reconfirm at ortodoxia credinței niceene și au 
dogm atizat învățătura despre dum nezeirea Sfântului D uh, au 
fost: Tomul doctrinar (textul s-a pierdut, dar un rezum at al aces
tuia este inclus în  Epistola sinodală din 382), Sim bolul de credință 
și un num ăr de 7 canoane25, m ajoritatea având caracter adm inis- 
trativ-organizatoric (de exem plu: canonul 3 acordă Constantino
polului al doilea loc în  diptice)26. C anonul 1 al Sinodului 
condam nă ereziile care au tulburat Biserica în  perioada dintre

23 In locul Sfântului Grigorie Teologul a fost ales arhiepiscop al Constantinopolului un 
laic pe nume Nectarie. Acesta nid măcar nu era creștin în momentul alegerii, fiind încă 
în perioada catehumenatului, ceea ce intra în contradicție cu canoanele niceene. Un caz 
similar cunoscut al timpului întâlnim la Mediolanum (Milan), unde Sfântul Ambrozie 
este ales în 374 ca episcop al orașului înainte de a fi primit botezul creștin.
24 Cf. A.M. Ritter, Das Konzil..., pp. 41-131.
25 A se vedea: P. L'Huiluer, 77« Church..., pp. 111-142; I.N. Floca, Canoanele.. pp. 64-72.
26 C/. John Meyendorff, Catholicity and the Church, St. Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, New York, 1983, cap. „The Council of 381 and the Primacy of Constanti
nople", pp. 121-142.
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prim ele două Sinoade Ecum enice: arianism ul sub toate form ele 
lui, m acedonianism ul, apolinarism ul, dar și sabelianism ul.

C ât privește Epistola sinodală din 382, aceasta a fost em isă în  
cadrul unui sinod ținut la C onstantinopol de către episcopatul 
oriental, în  urm a protestelor Sfântului A m brozie și ale altor ie
rarhi occidentali cu privire la alegerea lui Nectarie pentru scaunul 
de la Constantinopol și la m odul soluționării succesiunii lui Me- 
letie al A ntiohiei. Pentru că propunerea Sfântului A m brozie de a 
se organiza un sinod com un al episcopatului oriental și occiden
tal nu a fost posibilă în  condițiile perioadei im ediat urm ătoare Si
nodului al Π-lea Ecum enic, episcopii din R ăsărit se reunesc 
într-un sinod local în  382, după cum făcuseră și ierarhii occiden
tali spre sfârșitul verii lui 381 la Aquileea. Către finalul lucrărilor 
sinodului din 382, Părinții participanți em it o Epistolă sinodală  
către papa D am asus al Rom ei, Sfântul A m brozie de M ediolanum  
și alți ierarhi din A pus, în  care m ărturisesc unitatea lor de cre
dință cu aceștia și arată canonicitatea hotărârilor disciplinare care 
fuseseră contestate de către occidentali27 28. A ceastă Epistolă  din 382 
are o im portanță cu totul deosebită: în  textul docum entului se 
păstrează un rezum at al Tomului doctrinar em is în 381, al cărui 
limbaj urm ează cu fidelitate doctrina și vocabularul trinitar al Pă
rinților capadocieni (în special, distincția d in tre  fiin ță  și ip o s ta s f8.

II. Sym bolum  (Nicaeno-) Constantinopolitanum

Sursele textului și receptare liturgică

Ca și în  cazul Sim bolului de la N iceea, cercetarea teologică 
din ultim ul secol a m anifestat o atenție cu totul deosebită față de

27 Textul ei se găsește redat de Teodoret de Cyr, Istoria bisericească, V, 9, traducere în 
limba română în: Teodoret, Episcopul Cyrului, Scrieri, partea a D-a, trad, de V. Sibiescu, 
PSB 44 (serie veche), EIBMBOR, București, 1995, pp. 208-213.
28 C f D. Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., pp. 179-185.
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form ula de credință dogm atizată în cadrul celui de-al II-lea Sinod 
Ecum enic. Lucrarea lui G iuseppe Luigi Dossetti din 1967, Il Sim- 
bolo di N icea e di Constantinopoli29, răm âne până astăzi un punct de 
reper pentru textul Sim bolului de credință din 381 și inventarie
rea detaliată a surselor lui grecești, latine, siriace, copte și arabe.

In perioada dintre 381 și 451 nu găsim  în literatura patristică 
atestări ale Sim bolului de credință de la Constantinopol; Părinții 
greci ai Bisericii vor continua să se refere doar la Sim bolul de la 
N iceea, deși sub denum irea acestuia întâlnim , așa cum  afirm a 
A ndre de H alleux, și versiuni h ibride rezultate din îm binarea 
sim bolurilor nicaenum  și constantinopolitanum 30. Cea m ai im por
tantă sursă pentru textul Sim bolului de credință din 381 o repre
zintă Sinodul al IV-lea Ecum enic din 451: actele sesiunii a doua 
(10 octom brie 451) și D efiniția dogm atică de la Calcedon (sesiu
nea a cincea, 22 octom brie 451). Prin includerea Sim bolului con- 
stantinopolitan , alături de cel niceean, în  actele Sinodului al
IV-lea Ecum enic se recunoștea că form ula de credință din 325 nu » »
mai era în  sine suficientă pentru a păstra unitatea Bisericii. în  ace
lași tim p se legitim a posibilitatea form ulării de către Biserică a 
unei noi definiții de credință în  cadrul Sinodului de la Calcedon, 
după m odelul Sinoadelor Ecum enice anterioare31. Fără această 
receptare a Sim bolului constantinopolitan de către Calcedon, for
m ula de credință din 381 ar fi răm as, cel m ai probabil, în  anoni
m at și departe de cariera teologică pe care a cunoscut-o ulterior 
în  viața Bisericii. D ouă secole m ai târziu, textul Sim bolului din

29 Giuseppe Luigi Dossetti, Il Simbolo di Nicea e di Constantinopoli: edizione critica, 
Herder, Roma, 1967.
30 A. de Halleux, „La reception du symbole cecumenique, de Nicee â Chalcedoine", 
în: Ephemerides Theologicae Lovanienses, vol. 61, nr. 1/1985, pp. 25-26.
31 C f David M. Gwynn, „The Council of Chalcedon and the Definition of Christian 
Tradition", în: Richard Price și Mary Whitby (ed.), Chalcedon in Context: Church 
Councils 400-700, Liverpool University Press, Liverpool, 2009, p. 19; Richard Price și 
Michael Gaddis, The Acts o f the Council o f Chalcedon, voi. II, Liverpool University Press, 
Liverpool, 2005, p. 3.
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381 va fi in d u s în  definiția dogm atică a Sinodului al VI-lea Ecu
m enic de la C onstantinopol din 68132. Sim bolul de credință al 
celor 150 de Sfinți Părinți de la Constantinopol va fi receptat li
turgic în Răsărit abia după Sinodul de la Calcedon, fiind inițial 
folosit în context baptism al; ulterior, spre finalul secolului al V-lea 
și începutul secolului al VI-lea, Sim bolul va fi introdus și în  Li
turghia euharistică.

în  Apus, Constantinopolitanum -ul este cunoscut prin traduce
rile în  lim ba latină a definiției dogm atice de la Calcedon, efec
tuate la m ai b ine de o sută de ani de la încheierea lucrărilor 
Sinodului Ecumenic din 45133. Receptarea Crezului din 381 în  cul
tul liturgic apusean s-a făcut ceva m ai târziu decât în  Răsărit (se
colul al V I-lea), creștinism ul occidental folosindu-se tim p 
îndelungat de Sim bolul rom an (cunoscut, în  form a sa dezvoltată, 
sub denum irea de Simbolul apostolic). Particularitatea Sim bolului 
constantinopolitan în  versiune latină constă în  aceea că, spre fi
nalul de secol al VI-lea, în  articolul pnevm atologic al Crezului 
este inserat adaosul Filioque: Duhul Sfânt purcede din veșnicie de 
la Tatăl și de la Fiul. Din Spania, unde a fost introdus inițial în 
Sim bolul de credință la Sinodul de la Toledo (589), Filioque se va 
răspândi treptat în  Galia, Irlanda și în  tot Im periul franc. G ene
ralizarea acestuia în  în treg  creștinism ul apusean se va face în 
1014, sub pontificatul papei Benedict al VUI-lea, reprezentând 
una dintre cauzele teologice ale schism ei din 105434.

32 Cf. G.L. Dossetti, II Simbolo..., p. 173.
33 Cf. G.L. Dossetti, II Simbolo..., pp. 175-190.
34 A se vedea: Myk Habets (ed.), Ecumenical Perspectives on the Filioque for the 21st Cen
tury, Bloomsbury, London, 2014; Edward Sieciensky, The Filioque: History o f a Doctrinal 
Controversy, Oxford University Press, Oxford, 2010; Tia M. Kolbaba, Inventing Latin 
Heretics: Byzantine and the Filioque in the Ninth Century, Medieval Institute Publica
tions, Kalanazoo/Michigan, 2008; Bernd Oberdorfer, Filioque, Geschichte und Theologie 
eines okumenischen Problems, Vandenhoeck & Rupert, Gottingen, 2001; Robert Haddad, 
„The Stations of the Filioque", în: St. Vladimir's Theological Quarterly, vol. 46, nr. 2/2002, 
pp. 209-268; Brian Daley, „Revisiting the Filioque: Roots and Branches of an Old Debate",
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Originea textului

D e-a lungul secolelor, tradiția bisericească a atribuit Părinți
lor reuniți la Sinodul al II-lea Ecum enic paternitatea textului Sim 
bolu lui de credință folosit astăzi în  L iturghia ortodoxă, 
considerându-1 o form ă extinsă a Crezului de la N iceea din 325. 
D in acest m otiv, form ula de credință din 381 este cunoscută, de 
fapt, sub denum irea de Simbolul niceo-constantinopolitan. Odată 
cu im plem entarea m etodei istorico-critice în  cercetarea teologică 
la sfârșitul secolului al XIX-lea, originea constantinopolitană a 
Sim bolului din 381 a fost pusă sub sem nul întrebării de num eroși 
specialiști în  istoria bisericească și studii patristice. în  acest sens, 
teoria H ort-H arnack a avut o influență m ajoră asupra studiilor des
pre Sim bolul de credință din 381 în  secolul trecut. Trei sunt ra
țiunile principale pentru care atât Fenton John A nthony H ort, cât 
și A dolf H am ack au refuzat să subscrie poziției tradiției b iseri
cești cu privire la originea Sim bolului constantinopolitan: 1. pu
ținele docum ente contem porane Sinodului al II-lea Ecum enic nu 
ar face referire la o nouă form ulă de credință, alta decât Sim bolul 
de la N iceea; 2. perioada dintre Sinodul al II-lea Ecum enic și Si
nodul al IV-lea Ecum enic nu ar cunoaște decât Sim bolul de la N i
ceea ca definiție de credință autoritativă; 3. la m ai bine de zece 
ani după încheierea Sinodului din 381, Sim bolul constantinopo
litan nu reprezenta decât un crez baptism al local35. In plus, faptul 
că textul Sim bolului din 381 se regăsește într-o form ă identică în  
opera A ncoratus a Sfântului Epifanie de Salam ina, scrisă în  374, 
cu șapte ani înainte de convocarea Sinodului al II-lea Ecum enic,

în: Pro Ecclesia, voi. 10, nr. 1/2001, pp. 31-62; B. Daley, „Revisiting the Filioque: Con
temporary Catholic Approaches", în: Pro Ecclesia, voi. 10, nr. 2/2001, pp. 195-212.
35 Cf. F.J.A. Hort, Two Dissertations...; A. von Harnack, „Konstantinopolitanisches 
Symbol", în: Realenzyklopădiefu r protestantische Theologie und Kirche, 3. Auflage, Band 
XI, Leipzig, 1902, pp. 12-28. Argumentația celor doi savanți este expusă și de: J.N.D. 
Kelly, Early Christian Creeds, pp. 305-312.
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a făcut pe m ulti cercetători să sprijine teza opusă argum entului 
tradiției. A stfel, Johannes Kunze a argum entat că Sim bolul din 
381 nu ar fi decât Sim bolul Sfântului Chirii al Ierusalim ului ajuns 
la Sinodul de la Constantinopol via Epifanie de Salam ina (prim it 
de la Sfântul Chirii) -  D iodor de Tars (preluat de la com unitatea 
din Suedra Pamfiliei) -  N ectarie al Constantinopolului (hirotonit 
de D iodor)36. în  1978, Bernd M anuel W eischer a infirm at această 
argum entație și ipoteza, susținută de anum iți cercetători, că pa
ternitatea Crezului din 381 trebuie atribuită Sfântului Epifanie, 
arătând că prezența Sim bolului constantinopolitan în  Ancoratus 
nu este decât o interpolare de secol al V-lea. N um eroși cercetători 
care au studiat în  ultim ele decenii problem a originii Crezului din 
381 înclină totuși să argum enteze în  linia tradiției bisericești și să 
reafirm e paternitatea constantinopolitană a Sim bolului. Un 
exem plu în  acest sens este A dolf M artin Ritter. Luise A bra- 
m ovski, V olker D recoll și Reinhard Staats, deși nu îm părtășesc 
aceeași viziune ca A.M . Ritter, susțin totuși o oarecare legătură 
între Sim bolul constantinopolitan și Sinodul al II-lea Ecum enic37.

Teologia Sim bolului de credință din 381

D eși ideea că Sim bolul de la Constantinopol este o form ă ex
tinsă a Sim bolului de la N iceea nu este lipsită de contestații în 
m ediul academ ic, vom  prezenta teologia Crezului din 381 com 
parativ cu definiția de credință din 325, insistând: (i) pe elem en
tele niceene om ise în  prim ele șapte articole ale Zioros-ului 
dogm atic al celor 150 de Părinți; (ii) pe elem entele de noutate din 
cadrul aceleiași secțiuni a Sim bolului; și (iii) pe dezvoltările pro
prii C rezului constantinopolitan  din ultim ele cinci articole ale 
acestuia.

36 Cf. Johannes Kunze, Das nizanisch-konstantinopolitanische Glaubensymbol, Leipzig, 
1898.
37 Pentru o prezentare mai detaliată a ipotezelor acestor cercetători, vezi: D. Benga, 
Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., pp. 173-176.
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Omisiuni:

1. A dică din ființa Tatălui (τουτέστιν έκ τής ο υ σ ία ς  τού  
πατρός): deși m otivul om iterii acestei expresii în  Sim bolul de 
credință din 381 nu este suficient de clar, teologii și istoricii b ise
ricești au avansat ipoteze care ar putea oferi explicații credibile 
in  această direcție. A stfel: (a) teologul Ignacio O rtiz de U rbina 
este de părere că în  form ula „deoființă cu Tatăl" (όμοούσιον τω 
πατρί) este inclusă deja și expresia „adică din ființa T atălu i"38; 
m enținerea ei în  Crezul constantinopolitan ar fi fost, așadar, o re
petiție prea puțin relevantă în  contextul Sinodului al II-lea Ecu
m enic; (b) Lorenzo Perrone susține că dispariția expresiei s-a 
făcut în  vederea alinierii textului Sim bolului la vocabularul teo
logic al Părinților capadocieni, care, după cum  am m ai am intit, 
au stabilit o distincție necesară la nivelul teologiei trinitare între 
noțiunea de „ființă" și cea de „ ipostas"39; același m otiv explică, 
în  mare parte, și m otivul pentru care Sim bolul din 381 om ite ana- 
tematismele atașate la finalul Crezului din 325; (c) alți teologi con
sideră că m otivația în lăturării expresiei are o conotație 
anti-sabeliană. Form ula fusese, în  anii de după Sinodul de la Ni- 
ceea, interpretată de adepții lui Sabelie într-un sens m odalist40.

2. D um nezeu din D um nezeu  (Θ εόν έκ Θ εού): elim inarea 
acestei expresii nu ține de subtilități teologice, ci de rațiuni pur 
stilistice. Form ula „D um nezeu adevărat din D um nezeu adevă
rat" (Θεόν αληθινόν έκ Θεού αληθινού) din cadrul aceluiași 
paragraf reia, într-o m anieră ușor dezvoltată, conținutul expresiei 
omise.

3. Cele din cer și cele de pe păm ânt (δι'ού τα πάντα έγένετο  
τά  τε έν τω ούρανω  και τα  έν τη γη): în  Sim bolul din 381

381. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 188.
39 L. Perrone, „Le Concile de Constantinople", p. 61
40 Cf. D. Benga, Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., p. 205.
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această form ulă, care în Crezul din 325 este legată de Persoana 
Fiului, este om isă în  ciclul hristologic și inclusă în  articolul dedi
cat lui Dum nezeu-Tatăl.

A dăugiri

1. Cerului și al păm ântului (ουρανού και γ η ς): atributele 
de Creator „al cerului și al păm ântului" sunt extrase din articolul 
hristologic și m utate în cel referitor la Persoana Tatălui din rațiuni 
anti-gnostice. Astfel, se aduce un plus de precizie expresiei care 
îl prezenta pe Dum nezeu-Tatăl ca stând la originea „tuturor celor 
văzute și nevăzute". Dacă în  filosofia gnostică Principiul suprem, 
îndepărtat și incognoscibil, era considerat creator al lum ii m ate
riale doar prin interm ediul unui D em iurg -  m ateria fiind rea în 
sine și niciun contact neputând exista între aceasta și Ființa ab
solută - ,  Sim bolul de credință din 381 afirm ă și m ai clar că Per
soana Tatălui este creatoarea oricărei form e m ateriale de existență 
(„cele văzute", „păm ântul") și că lumea este opera unui Dumnezeu 
bun și iubitor.

2. M ai înainte de toți vecii (προ πάντω ν τώ ν αιώ νω ν): 
J.N .D . Kelly, specialist în  istoria și teologia prim elor secole creș
tine, crede că introducerea acestei form ule constituie, de fapt, o 
abatere sau deviație de la poziția strictă niceeană, care refuza 
orice reper tem poral în relație cu nașterea Fiului din Tatăl41. For
m ula trebuie însă interpretată ca exprim ând existența din veșni
cie a Fiului în  cadrul Sfintei Treimi.

3. Din ceruri (έκ τών ουρανώ ν): acest adaos nu are o rele
vanță teologică m ajoră. Expresia nuanțează actul întrupării Fiu
lui, văzută ca un gest de pogorâre a Logosului din transcendența 
dum nezeiască.

41 Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, p. 303; D. Benga, Cred, mărturisesc și aștept 
viața veșnică..., pp. 207-208.
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4. De la D uhul Sfânt și din Fecioara M aria  (έκ πνεύματος  
αγίου καί Μ αρίας): această form ulă, care este adăugată în  arti
colul hristologic, are un caracter anti-dochetist și anti-apolinarist. 
Expresia a fost introdusă spre a com bate, pe de-o parte, pe do- 
chetiști, care susțineau că M ântuitorul a avut doar un trup apa
rent, iar pe de altă parte, pe apolinariști, care afirm au că trupul 
lui H ristos a fost adus din cer42.

5. A  fo s t  răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat  
σ ταυρω θέντα τε ύπέρ ημώ ν έπί Π οντίου Π ιλάτου) /  și a

fo st  îngropat (ταφέντα) /  după Scripturi (κατά τάς γραφάς) /  
ș i stă de-a dreapta Tatălui (καί κα θεζόμενον εν δεξιά  τού  
πατρός) /  și iarăși cu slavă  (καί πάλιν μετά δόξης): toate 
aceste adăugiri punctează etape ale iconom iei M ântuitorului 
Iisus H ristos. A ceste afirm ații au un scop anti-dochetist, su b li
n iind  istoricita tea  și rea lita tea  ex isten ței în  trup  a F iu lu i lui 
D um nezeu.

6. A  Cărui îm părăție nu va avea sfârșit (ού τής βασιλείας  
ούκ έσται τέλος): specialiștii susțin în unanim itate că includerea 
acestei expresii de origine biblică (Luca 1, 33) în  Sim bolul de cre
dință de la Constantinopol avea ca țintă com baterea ereziei sus
ținute în  principal de M arcel de Ancyra. îm părtășind o teologie 
care îl apropia de tabăra sabelienilor, ierarhul A ncyrei susținea 
că existența Fiului lui D um nezeu ar avea un caracter tem porar: 
Logosul dum nezeiesc em ană din Tatăl pentru actul întrupării și 
este reabsorbit în  A cesta după Judecata universală43.

A rticolul pnevm atologic

în  raport cu Sim bolul de la Niceea, articolele 8-12 reprezintă 
elem entele de noutate din C rezul constantinopolitan. Cu toate 
acestea, conținutul acestor articole, cu excepția expresiei „Care

42 Cf. Pr. D. Stăniloae, „Sinodul II ecumenic...", p. 366.
43 Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, p. 303.
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îm preună cu Tatăl și cu Fiul este coadorat și conslăvit" din arti
colul pnevm atologic, nu este alcătuit din form ulări absolut noi, 
care să nu m ai fi fost întâlnite, chiar și ușor diferit, în  alte m ărtu
risiri de credință locale. A rticolul al 8-lea, adică cel pnevm atolo
gic, include contribuția sau aportul teologic principal al Părinților 
Sinodului al II-lea Ecumenic, care, într-o formulă concisă, au m ăr
turisit dum nezeirea Sfântului Duh cu ajutorul unui lim baj de in
spirație biblică și liturgică. D ecizia Părinților din 381 de a nu 
exprim a dum nezeirea deplină a D uhului prin interm ediul noțiu
nii όμοούσιος, ci prin atribute divine, prin m ărturisirea originii 
im anente a A cestuia și pe baza principiului omotim iei, se explică 
prin faptul că, în  perioada im ediat urm ătoare încheierii Sinodului 
I Ecum enic, dezbaterile asupra term enului provocaseră o serie 
de conflicte teologice care acum  se doreau evitate. U nii teologi 
contem porani văd în  om iterea atribuirii term enului de 
όμοούσιος D uhului Sfânt dovada faptului că articolul pnevm a
tologic al Sim bolului constantinopolitan este m ai degrabă o for
m ulă de com prom is la care au ajuns cele două tabere aflate în  
conflict44.

Și întru D uhul Sfânt, D om nul și de-viață-Făcătorul (και εις 
τό πνεύμα τό άγιον, τό κύριον κα ί ζω οποιόν): în  Sim bolul 
constantinopolitan, unicitatea D uhului nu m ai este exprim ată 
prin grecescul ένα (Unul), autorii textului abandonând concor
danța perfectă cu prim ele două articole: „într-U nul D um nezeu", 
„într-U nul D om n Iisus H ristos". Particularitatea Sfântului D uh 
este însă subliniată printr-o serie de adjective, care dau m ărturie 
evidentă despre caracteristicile dum nezeiești ale A cestuia. Din 
cauza lim itelor im puse de lim ba rom ână, nu a fost posibilă tra
ducerea lui τό άγιον și τό κύριον prin form e adjectivale, așa cum 
ar fi fost corect. Ca și în  cazul lui ζωοποιόν, a cărui traducere în 
lim ba rom ână („de-viață-Făcătorul") este m ai apropiată de forma

44 Cf. A. de Halleux, „Le He Concile oecumenique: une evaluation dogmatique et 
ecclesiologique", în: Cristianesimo nella storia, nr. 3/1982, pp. 284-285.
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gram aticală a originalului grecesc, άγιον și κύριον (însoțite de 
articolul neutru τό) ar trebui redate prin „Cel ce sfințește/Cel ce 
este Sfânt", „Cel ce dom nește/Cel ce este D om n".

Părinții de la Sinodul al II-lea Ecum enic s-au folosit de urm ă
torul raționam ent în  afirm area divinității depline a D uhului prin 
in term ediul atributelor proprii dum nezeirii: pentru  că num ai 
D um nezeu are prin natura Sa capacitatea de a sfinți, de a da pu
tere și viață, Duhul, Care este autorul tuturor acestor lucrări, nu 
poate fi o ființă interm ediară între divinitate și creație sau prim ul 
dintre duhurile slujitoare, după cum  afirm au pnevm atom ahii, ci 
D um nezeu deplin45. Cu alte cuvinte, D uhul nu face parte deci din 
categoria realităților create, care se îm părtășesc de lucrările dum 
nezeiești, ci, fiind originea și izvorul absolut a toată sfințenia, pu
terea și viața creației, este D um nezeu deplin.

Care din Tatăl purcede  (τό  έκ  το ύ  π α τρ ό ς  έκ π ορ ευ ό- 
μενον): form ula, preluată de la loan  15, 26, afirmă dum nezeirea 
D uhului Sfânt prin definirea originii sau m odului particular de 
existență a A cestuia în cadrul Sfintei Treim i. N oțiunea de „pur- 
cedere (έκπόρευσις)" ca term en tehnic pentru proprietatea ipos- 
tatică a D uhului Sfânt, adică m arca unicității Sale personale în  
raport cu Tatăl și cu Fiul, prim ise în  teologia Sfântului G rigorie 
Teologul (Cwuanfflrefl a V-a teologică) o atenție specială încă din 
anul 38046. în  prim ul rând, in troducerea expresiei τό έκ τού 
πατρός έκπορευόμενον în  Sim bolul constantinopolitan reali
zează un paralelism  între purcederea Duhului din articolul pnev- 
m atologic și nașterea Fiului (τον έκ τού πατρός γεννηθέντα) 
din articolul hristologic. Paralelism ul este evident în  articolul 
pnevmatologic al Simbolului de credință prin înlocuirea intenționată

45 Cf. I. Ortiz de Urbina, Histoire des conciles..., p. 194; A. de Halleux, „La profession 
de l'Esprit Saint dans le Symbole de Constantinople", în; Revue Theologique de Louvain, 
voi. 10/1979, pp. 26-27.
46 Sfântul Grigorie Teologul, Oratio XXXI, 8 (PG 36); în limba română: Sfântul 
Grigorie Teologul, Cele cinci cuvântări teologice, p. 99.
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a prepoziției παρά de la loan  15, 26 cu έκ. Corespondența între 
cele două articole nu este în tru  totul perfectă, participiul 
έκπορευόμενον nefiind, așa cum  afirm ă A ndre de H alleux, 
transpus în  aorist, după m odelul lui γεννηθέντα47. In al doilea 
rând, im plicația fundam entală a prezenței form ulei τό έκ τού 
πατρός έκπορευόμενον în Sim bol este m ărturisirea dum nezeirii 
Sfântului Duh. Prin faptul că D uhul purcede sau provine din 
Tatăl, Părinții sinodali afirmă direct că Acesta nu poate fi o creatură, 
ci Dumnezeu. Originea Duhului este deci dovada divinității Sale.

Care îm preună cu Tatăl și cu Fiul este coadorat și conslăvit 
(τό συν πα τρι καί. υιω  σ υμ προσ κυνούμενον κα ί συνδο- 
ξαζόμενον): form ula, care dă unicitate Crezului din 381 în  ra
port cu orice alt Sim bol de credință anterior, afirmă dum nezeirea 
D uhului Sfânt pe baza principiului om otim iei: faptul că D uhul 
Sfânt prim ește liturgic sau cultic aceeași închinare care este adusă 
Tatălui și F iu lui exprim ă deplina divinitate a A cestuia. A ltfel 
spus, Sfântul D uh Se bucură din partea Bisericii de aceeași cin
stire și închinare de care Se bucură Tatăl și Fiul, în  virtutea fap
tului că posedă aceeași dem nitate și natură dum nezeiască cu 
A ceștia. Cu toate că în  Sim bolul de credință din 381 term enul 
όμοούσιος nu este utilizat pentru a defini dum nezeirea Sfântului 
Duh, folosirea principiului om otim iei de către Părinții de la Sino
dul al II-lea Ecum enic este un alt m od de a sublinia egalitatea on
tologică a A cestuia cu Tatăl și cu Fiul. Identitatea de cinstire a 
D uhului cu Tatăl și cu Fiul este expresia, echivalentul și sinoni
m ul identității naturii lor dum nezeiești48.» »

Procedeul echivalării nivelului doxologic (conslăvirea Duhului 
cu Tatăl și cu Fiul) cu cel teologic (identitatea ontologică a Duhului 
cu Tatăl și cu Fiul) în  acest context își are originea în  scrierile Sfân
tului Vasile cel M are, care, deși m ort cu câțiva ani înainte de con
vocarea Sinodului al II-lea Ecum enic, a exercitat o influență

47 A. de Halleux, „La profession...", pp. 332-333.
48 Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, p. 342.
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m ajoră asupra lim bajului pnevm atologic al Sim bolului de cre
dință constantinopolitan. Sfântul Vasile cel M are fusese acela 
care, în  conflictul său cu pnevm atom ahii, consacrase deja formula 
ce slăvea pe Tatăl cu (μετά) Fiul, îm preună  (συν) cu Duhul Sfânt, 
m odificând astfel vechea doxologie trin itară Slavă Tatălui, prin  
(διά) Fiul, în (έν) Duhul Sfânt, care ar fi putut fi interpretată în  
sens subordinațianist. Pentru teologul capadocian, legitim itatea 
unei doxologii în  care D uhul este slăvit îm preună (σύν) cu cele
lalte Persoane ale Sfintei Treim i derivă din egalitatea de natură 
si dem nitate a Acestuia cu Tatăl si cu Fiul49.5 J

Care a vorbit prin proroci (τό λαλή σα ν διά  τω ν  
προφητών): form a de aorist a verbului λαλέω indică faptul că 
expresia nu are în  vedere harism ele profeției din Biserica prim e
lor secole, ci profetism ul Vechiului Testam ent, care pregătea și 
vestea venirea M ântuitorului. M enționarea schem ei m esianice a 
Revelației (Tatăl trim ite pe D uhul Sfânt pentru a pregăti venirea 
M ântuitorului Iisus H ristos) are rolul de a com plem enta schem a 
clasică a Revelației (Tatăl trim ite în  lum e pe Fiul, iar Fiul pe 
Duhul), care era interpretată în m od subordinațianist în scrierile 
pnevm atom ahilor50.

A rticolele din Sim bolul de credință care urm ează celui pnev
m atologic se referă la credința în  Biserica cea una, sfântă, cato- 
lică/sobornicească și apostolică, la Taina Botezului, învierea 
m orților și la viața cea viitoare.

în  concluzie, se poate evidenția faptul că Sinodul al II-lea 
Ecum enic prim ește credința evanghelică confirm ată la N iceea de 
către cei 318 Părinți, încercând să aducă pacea în Biserică după 
aproape jum ătate de secol de tulburări ariene. El reafirmă hotărât 
credința în  Dum nezeu-Sfânta Treime, Unul și Trei în  același timp,

49 C f Sfântul Vasile cel Mare, De Spiritu Sancto, XXVII, 193 (PG 32); Epistola XC, 
471-476 (PG 32); în limba română: Epistola 90, în: PSB 12 (serie veche), pp. 203-204.
50 Cf. A. de Halleux, „La profession...", p. 329.
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o singură dum nezeire și putere și ființă a Tatălui și a Fiului și a 
Sfântului Duh, de o dem nitate egală de cinstire și o stăpânire co- 
eternă. în  același tim p, Părinții reuniți la Constantinopol în  381 
resping erezia apolinaristă, susținând realitatea înom enirii Cu
vântului, prim ind că „iconom ia trupului Său nu a fost [înfăp
tuită] nici fără de suflet, nici fără de m inte sau nedesăvârșită, însă 
știind că era cu totul desăvârșit D um nezeu-C uvântul înaintea 
veacurilor și S-a făcut om desăvârșit în  zilele cele din urm ă, pen
tru m ântuirea n oastră"51.

Chiar dacă presărat, în  articolul despre Sfântul Duh, cu anu
m ite form ulări dogm atice nu atât de ferm e precum  cele preluate 
din nicaenum, Sim bolul de credință prom ulgat cu acest prilej con
stituie o chintesență a credinței creștine, devenind în  tim p Sim 
bolul baptism al și liturgic al Bisericii Ortodoxe.

51 Scrisoarea sinodală a episcopilor orientali reuniți la Constantinopol în 382. Textul 
acestei scrisori se regăsește în volumul de față.
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Τ κ θ εσ ις  τών ρν' πατέρω ν

Πίστεύομεν εις ένα θεόν πα
τέρα παντοκράτορα, ποιητήν 
ουρανού καί γης ορατών τε πάν
των καί άοράτων· καί εις ένα κύ
ριον Ίησοϋν Χριστόν τον υιόν τού 
θεού τόν μονογενή, τον έκ τού 
πατρός γεννηθέντα προ πάντων 
τών αιώνων, φώς έκ φωτός, θεόν 
άΛηθινόν έκ θεού άΛηθινοϋ, γεν
νηθέντα ού ποιηθέντα, όμοού- 
σιον τώ πατρί, δι' ού τά πάντα 
έγένετο, τόν δι'ήμάς τούς άνθρώ- 
πους καί διά τήν ήμετέραν σωτη
ρίαν κατελθόντα έκ τών 
ούρανών καί σαρκωθέντα έκ 
πνεύματος άγιου καί Μαρίας τής 
παρθένου καί ένανθρωπήσαντα 
σταυρωθέντα τε ύπέρ ήμών έπί 
Ποντίου Πελάτου καί παθόντα 
καί ταφέντα καί άναστάντα τή 
τρίτη ή μέρα κατά τάς γραφάς καί 
άνελθόντα εις τούς ούρανούς καί 
καθεζόμενον έν δεξιά τού 
πατρός καί πάλιν έρχόμενον 
μετά δόξης κρΐναι ζώντας καί νε
κρούς, ού τής βασιλείας ούκ έσται 
τέλος· καί εις τό πνεύμα τό άγιον, 
τό κύριον καί ζωοποιόν, τό έκ τού 
πατρός έκπορευόμενον, τό σύν 
πατρί καί υίώ συμπροσκυνούμε- 
νον καί συνδοξαζόμενον, τό 
λαλήσαν διά τών προφητών· εις 
μίαν άγίαν καθολικήν καί άπο- 
στολίκήν έκκλησίαν· όμολο- 
γοϋμεν έν βάπτισμα εις άφεσιν 
αμαρτιών- προσδοκώμεν άνά- 
στασιν νεκρών καί ζωήν τού μέλ
λοντος αίώνος. άμήν.

Expositio fidei CL patrum

Credimus in unum Deum 
Patrem omnipotentem, fac
torem caeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium; et in 
unum Dominum Iesum Chris
tum Filium Dei unigenitum, ex 
Patre natum ante omnia sae
cula, Deum ex Deo, lumen ex 
lumine, Deum verum ex Deo 
vero, natum non factum, omou- 
sion Patri, hoc est eiusdem cum 
Patre substantiae, per quem 
omnia facta sunt, qui propter 
nos homines et nostram sa
lutem descendit et incarnatus 
est de Spiritu sancto et Maria 
Virgine humanatus est et cruci
fixus pro nobis est sub Pontio 
Pilato et sepultus et tertia die 
resurrexit et ascendit in caelis et 
sedit ad dexteram Patris et 
iterum venturus cum gloria ju 
dicare vivos et mortuos, cuius 
regni non erit finis; et in Spiri
tum sanctum, dominum et vivi
ficatorem, ex Patre procedentem, 
cum Patre et Filio coadorandum 
et conglorificandum, qui locu
tus est per prophetas; in unam 
catholicam et apostolicam eccle
siam; confitemur unum baptisma 
in remissionem peccatorum et ex- 
pectamus resurrectionem mor
tuorum et vitam futuri saeculi, 
amen.
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Expunerea (de credință) a celor 150 de Părinți1

Credem 1 2 într-U nul3 D um nezeu, Tatăl A totțiitorul4, Creatorul 
cerului și al păm ântului5, al tuturor celor văzute și nevăzute;

și într-U nul D om n Iisus Hristos, Fiul lui D um nezeu, U nicul 
N ăscut6, Care din Tatăl S-a născut m ai înainte de toți vecii7, lu
m ină din lum ină, D um nezeu adevărat din D um nezeu adevărat, 
născut, nu creat, deoființă8 cu Tatăl, prin Care toate au fost fă
cute9, Care pentru noi, oam enii, și pentru m ântuirea noastră a co
borât din ceruri, S-a întrupat10 de la11 D uhul Sfânt și din Fecioara 
M aria și S-a înom enit, a fost răstignit pentru noi în  zilele lui Pon- 
țiu Pilat12 și a pătim it și a fost îngropat13 și a înviat a treia zi, după 
Scripturi14, și S-a înălțat la ceruri și stă de-a dreapta Tatălui15 și 
iarăși va veni cu slavă16 să judece pe cei vii și pe cei m orți, a Cărui 
îm părăție nu va avea sfârșit17;

și întru D uhul Sfânt, D om nul18 și de-viață-Făcătorul19, Care 
din Tatăl purcede20, Care îm preună cu Tatăl și cu Fiul este coa
dorat și conslăvit21, Care a vorbit prin proroci;

și într-una, sfântă22, sobornicească23 și apostolică Biserică; 
m ărturisim  un botez spre iertarea păcatelor; 
așteptăm  învierea m orților și viața veacului viitor. Amin.

1 Textul grec din această ediție este cel prezentat în ședința a doua (10 octom
brie 451) a Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon.
2 în forma sinodală a Simbolului, verbele „a crede", „a mărturisi", „a aștepta" 
sunt folosite la persoana I plural. Cf. și nota 2 de la Simbolul niceean.
3 „Un singur": ένα / unum este numeralul cardinal care subliniază unicitatea 
divină. Cf. și nota 3 de la Simbolul niceean.
4 Atotputernic, Pantocrator. Traducerea românească cu „Atotțiitorul" accen
tuează, dincolo de ideea de putere și de stăpânire, purtarea de grijă (provi
dența) a lui Dumnezeu față de creație. Cf. și nota 4 de la Simbolul niceean.
5 Expresia ουρανού καί γής nu apare în Simbolul de la 325; introducerea
acesteia în Simbolul constantinopolitan a fost, cel mai probabil, motivată de
rațiuni antignostice.
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6 „Singurul Născut." In fapt, credința creștin ortodoxă mărturisește atât uni
citatea nașterii Fiului din Tatăl în eternitate, cât și unicitatea nașterii lui Hris- 
tos, în timp, din Fecioara Maria. Cf. și nota 5 de la Simbolul niceean.
7 Πρό πάντω ν τών αιώνων punctează faptul că nașterea Fiului din Tatăl nu 
se petrece sub categoriile timpului, ci în  veșnicia lui Dumnezeu.
8 Consubstanțial.
9 Cf. nota 9 de la Simbolul niceean.
10 Mai exact: „S-a încarnat" -  σαρκωθέντα / incarnatus est. Cf. nota 11 de la 
Simbolul niceean.
11 în  mod curent, grecescul έκ se traduce în  limba română prin prepoziția 
„din". Pentru a evidenția rolul distinct al Duhului Sfânt față de cel al Fecioa
rei Maria în întruparea Fiului, în limba română s-a tradus construcția έκ  
πνεύματος αγίου prin „de la Duhul Sfânt".
12 Simbolul din 325 nu face nicio referire la Ponțiu Pilat. Expresia 
σταυρωθέντα τε ύπέρ ήμών έπί Ποντίου ΠιΛάτου a fost adăugată de Pă
rinții de la Sinodul din 381 pentru a exprima istoricitatea și realitatea întru
pării împotriva ereziilor vremii, care negau umanitatea Fiului lui Dumnezeu. 
13Ταφέντα nu se regăsește în Simbolul de la Niceea.
14 în comparație cu Simbolul niceean, κατά τάς γραφάς este un alt element 
de noutate în textul Simbolului din 381.
15 Καί καθεζόμενον έν δεξιά τού πατρός nu apare în Simbolul din 325.
16 Expresia μετά δόξης, care nu este prezentă în Simbolul de la Niceea, este 
de origine biblică; cf. Matei 16, 27. Pr. I. Rămureanu numără 4 omisiuni, 10 
adaosuri (dintre care cele 5 articole de credință finale) și 5 corecturi dogma
tice și stilistice față de Niceea („Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constanti- 
nopol", în: Studii Teologice, 5-6/1969, pp. 365-367).
17 Preluare din textul de la Luca 1, 33 și îndreptată împotriva lui Marcel de 
Ancyra, care afirma că după momentul Judecății universale unirea dintre firea 
divină și firea um ană în  Persoana Fiului lui Dumnezeu se va dizolva, iar 
Ipostasul Logosului va redeveni imanent Tatălui; cf. Ignacio Ortiz de Urbina, 
Nicee et Constantinople, p. 189.
18 Spre deosebire de Fiul, urmând linia Scripturii, Duhul nu este numit aici 
Dumnezeu. Dar, asemenea Fiului, El este mărturisit ca Domn (Κύριος), 
nume prin care Septuaginta a tradus tetragrama YHWH.
19 în  limba greacă, τό κύριον, ca și τό άγιον și ζωοποιόν, este adjectiv; o tra
ducere mai apropiată de forma grecească ar fi „Cel ce domnește" sau „Cel 
ce este domn". Pentru că limba română nu deține un termen care să redea
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cât mai corect adjectivul τό κύριον, am folosit în traducere forma substanti
vizată de „Domnul". Cf. A. de H alleux, „La profession de l'Esprit Saint dans 
Ie symbole de Constantinople", în: Patrologie et cecumenisme, p. 324; D. Benga, 
Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică..., pp. 212-213.
23Παρά („de la") τού πατρός εκπορεύεται ioaneic (15, 26) devine în textul 
sinodal έκ („din") τού πατρός έκπορευόμενον, pentru a arăta mai exact re
lația de originare eternă a Duhului, asemenea Fiului, Care έκ  („din") τού 
πατρός γεννηθέντα .
21 Am preferat această formă de exprimare pleonastică, deoarece particula 
„co" alăturată participiilor cu rol de adjectiv „închinat" și „slăvit" traduce 
prepoziția grecească σύν, care apare de trei ori în acest pasaj pentru a întări 
egalitatea în închinare și demnitate a Duhului cu celelalte Persoane ale Sfintei 
Treimi. In limba engleză, prin filieră latină, συμπροσκυνούμενον și 
συνδοξαζόμενον sunt traduse prin „co-worshipped" și „co-glorified" + 
„with"; iar în limba franceză, prin „coadore" și „coglorifie" + „avec".
22 Adjectivul α γίαν  nu apare în toate manuscrisele textului Simbolului con- 
stantinopolitan. De aceea, unele traduceri în limba latină ale Simbolului din 
381, precum cea redată de Dosseto în ediția sa critică, nu conțin adjectivul 
„sancta". Cf. II Simbolo di Nicea e di Constantinopoli, p. 251.
23 Mai exact: „catolică". Cf. nota 15 de la Simbolul niceean.
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Ε π ισ το λ ή  τω ν έν 
Κ ω νσ τα ντινουπ όλει

σ υνελθόντω ν
επισκόπω ν

Κυρίοις τιμιωτάτοις καί 
εύλαβεστάτοις άδελφοϊς καί 
συλλειτουργοΐς, Δαμάσω, Αμ- 
βροσίω, Βρίττωνι, Ο ύαλε- 
ριανώ, Αχολίω, Ανεμίω, 
Βασιλείω καί τοΐς λοιποΐς άγί- 
οις έπισκόποις τοΐς συνεληλυ- 
θόσίν έν τή μεγαλοπόλεί 
'Ρώμη, ή άγια σύνοδος των 
ορθοδόξων επισκόπων τών 
συνεληλυθότων έν τη μεγα- 
λοπόλει Κωνσταντινουπόλει, 
έν κυρίω χαίρειν.

Τό μέν ώς αγνοούσαν δι- 
δάσκειν την ύμετέραν εύλά- 
βειαν κ α ί δ ιη γ εΐσ θ α ι τών 
παθημάτω ν τό πλήθος τών 
έπ αχθέντω ν ήμΐν παρά τής 
τώ ν άρεια νώ ν δυνα στεία ς, 
περιττόν ίσως- ούτε γά ρ πά- 
ρεργον τά καθ' ή μάς κρίνειν 
τήν ύμετέραν ήγούμεθα θε
οσέβειαν ώς δε ΐσ θ α ιτο ύ  μα- 
θεΐν ταύτα οίς έχρήν 
συναλγεΐν, ούτε τοιο ϋ τοί 
τινες ο ί π ερισ χόντες ή μάς 
χειμώ νες ώς λανθάνειν  ύπό 
σμίκρότητος- δ  τε χρόνος 
τώ ν διω γμώ ν νεαρός, έναυ- 
λον έτι φ υλ ά ττω ν τήν μνή
μην ού τοΐς πεπονθόσι μόνον, 
άλλά κα ί τοΐς δι' άγάπην τά

Epistula
C onstantinopolitani concilii 

ad papam  D am asum  et 
occidentales episcopos

D om inis honorab ilibu s 
atque venerandis fratribus et 
com m inistris D am aso, A m 
brosio , Brittonio , Valeriano, 
A cholio , B asilio  et reliqu is 
sanctis ep iscopis in  m axim a 
R om a collectis sancta syn o
dus orthodoxorum  ep isco
porum  congregatoru m  in 
m axim a civ itate C onstan- 
tinopoli, in D om ino salutem .

V elut ignoranti vestrae re
verentiae insinu are atque 
narrare m ultitudinem  passio
num  ab A riana potentia nobis 
saepius in lataru m , forsitan  
supervacuum  est. N on enim  
ita neglegere vestram  cre
d im us sanctitatem , u t adhuc 
egeatis d iscere, quos certum  
est condolere. Sed neque tales 
nos constrinxere tem pestates, 
u t pro sui parv itate latere 
potu issent. N equ e tem pus 
persecutionis est novum ; sed 
adhuc m em oriam  servat an
tiquam , non solum  in his qui 
passi sunt, sed etiam  in eis qui
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Scrisoarea sinodală a episcopilor 
reuniți la Constantinopol în 3821

Preacinstiților stăpâni și prea-dreptcredincioșilor frați și îm - 
preună-slujitori, Dam asus, Am brozie, Vriton, Valerian, Acholius, 
A nem ius, Vasile și celorlalți sfinți episcopi reuniți în  m arele oraș 
al Rom ei: Sfântul Sinod al episcopilor dreptcredincioși1 2 reuniți în  
m arele oraș al Constantinopolului, salutare întru Dom nul.

Poate că este de prisos să învățăm  evlaviile voastre, ca și cum 
ar fi neștiutoare, si să istorisim  în  detaliu m ulțim ea suferințelor 
îndurate de noi din cauza stăpânirii ariene. N ici nu socotim  că 
sfințiile voastre consideră cele ce se întâm plă la noi atât de lipsite 
de im portanță încât să fie nevoie să le aflați pe cele pe care trebuie 
să le deplângem  îm preună, nici că furtunile care ne-au năpădit 
au fost atât de neînsem nate încât să le trecem  cu vederea. Tim pul 
persecuțiilor este încă recent, păstrând proaspătă am intirea lor 
nu num ai la cei care au pătim it, ci și la cei care, prin  dragoste,

1 Scrisoarea sinodală a episcopilor orientali reuniți la Constantinopol în 382, adresată 
ca răspuns la invitația episcopilor din Apus de a se reuni în sinod la Roma în anul 
382. Cum actele Sinodului din 381 s-au pierdut, este foarte important faptul că găsim 
în această scrisoare, în rezumat, deciziile Sinodului din 381. Scrisoarea se găsește re
dată la Teodoret de Cyr, Istoria bisericească, V, 9.
2 Dreptslăvitori, ortodocși.
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τών πεπονθότω ν οίκειουμέ- 
νοις· χθες γά ρ ώ ς είπεΐν έτι 
κ α ί πρώ ην ο ί μεν τώ ν τής 
έξορίας λ υθ έντες δεσμώ ν 
εις τάς εαυτώ ν εκκλησίας 
διά  μυρίω ν έπ α νή κα σ ι θλί
ψεω ν, τώ ν δε κα ί τελειω θέν- 
τω ν έν ταις έξορίαιη 
έπ ανεκομ ίσθη τα λείψ α να · 
τινές δε κ α ί μετά τήν τής 
έξορίας επ άνοδον, έτι βρά- 
ζοντι τώ  τώ ν α ιρετικώ ν πε- 
ριπεσόντες θυμώ, πικρότερα 
τώ ν επ ί τής ά λ λ οτρία ς επ ί 
τής ο ικεία ς ύπ έμ εινα ν, λ ί
θο ις παρ' αυτώ ν τελειω θέν- 
τες κα τά  τον μακάριον 
Σ τέφ ανον· ά λ λ οι διαφ όροίς 
κα τα ξα νθ έντες α ίκία ίς έτι 
τά στίγματα τού Χριστού καί 
τούς μώλωπας έν τω  σώ ματι 
π εριφ έρουσι· χρημάτω ν δε 
ζημ ίας κ α ί π ροσ τιμ ήσ εις 
π όλεω ν, κα ί τάς τώ ν κα θ ' 
ένα δημεύσεις κα ί συσκευάς 
κα ί ύβ ρεις κα ί δεσμ ω τήρια  
τις άν έξα ριθ μ ή σ α σ θ α ι 
δύνα ιτο; π ά σ α ι γ ά ρ όντω ς 
έφ ' ή μάς α ί θλίψ εις έπλη- 
θύνθησαν ύπ έρ άρίθμ όν, 
ίσως μέν έπειδή δίκας άμαρ- 
τημ ά τω ν έτίναμεν, ίσω ς δε 
κ α ί τού φ ιλ α νθ ρώ π ου θεού 
διά τού πλήθους τώ ν παθη
μάτων ή μάς γυμνάζοντος.

partidpes sunt illorum quorum 
proprias iudicant passiones. 
H esterno enim , u t ita d ica
m us, aut hodie exiliorum  vin
culis resoluti, post innum eras 
tribulationes ad ecclesias p ro
prias sunt reversi. A lioru m  
vero in  exilio  defunctorum  
funera revocata sunt. Q uidam  
vero etiam  ab exilio  rem ean
tes, et ferven ti haereticoru m  
furore detenti, amariora quam  
in exilio in propriis sunt per
pessi, lapidibus ab eis obruti, 
sicuti b eatu s Stephanus. A lii 
d iversis m acerati sup pliciis, 
adhuc stigm ata C hristi et 
vu lnera in  suo corpore cir
cum ferre noscuntur. Pecunia
rum  vero d ispendia, honoris 
adem ptiones, singulorum que 
confiscationes et m achina- 
m ina, in iurias atque v incu la 
quis num erare valebit ad sin
gula? O m nes enim  tribulatio
nes vere super nos multiplicatae 
sunt u ltra  nu m eru m . Iuste 
quidem , quoniam  valde pec
cavim us. A u t certe clem ens 
D om inu s p assion um  m u lti
tudine nos volu it exercere.
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s-au făcut părtași suferințelor lor. Pentru că abia ieri, ca să spu
nem  așa, și alaltăieri, cei eliberați din lanțurile exilului s-au întors 
la propriile Biserici, după nenum ărate suferințe, iar răm ășițele 
celor care au m urit în  pribegie au fost aduse înapoi. U nii însă 
chiar și după întoarcerea din exil au fost răniți de ura crescândă 
a ereticilor, suferind o soartă m ai am ară în  tara lor decât cea din 
exil, fiind om orâți cu pietre de ei, precum  fericitul Ștefan3. Alții, 
fiind mutilați prin diferite torturi, poartă încă pe trup semnele lui 
Hristos4 și urm ele loviturilor.

Cine ar putea num ăra amenzile, pedepsele date orașelor, con
fiscările bunurilor personale, intrigile, v iolențele și detențiile? 
Căci, într-adevăr, toate nenorocirile s-au înm ulțit peste m ăsură 
îm potriva noastră; poate pentru că ispășim  pedeapsa pentru pă
catele noastre sau poate că D um nezeu cel iubitor de oam eni ne 
încearcă prin m ulțim ea suferințelor.

3 C f Faptele 7, 58.
4 Cf. Galateni 6 ,17.
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Τούτω ν μέν ούν τώ  θεώ 
χάρις, δς κ α ί διά τοσούτω ν 
θλίψεων τούς εαυτού δούλους 
έπαίδευσε, κα ί κατά  τό πλή
θος τω ν οίκτιρμ ώ ν αύτοϋ 
πάλιν έξήγαγεν ή μάς εις 
άναψ υχήν· ή μ ΐν  δε μακράς 
μέν έδει σχολής καί πολλοϋ 
χρόνου κ α ί πόνου προς τήν 
τω ν έκκλησιώ ν έπ ανόρθω - 
σιν, ιν' ώ σ π ερ έκ μακράς 
άρρω στίας ταΐς κατά μικρόν 
έπ ιμ ελεία ις τό σ ώ μ α  τής 
εκκλησίας έκνοσηλεύοντες, 
προς τήν άρχαίαν τής εύσε- 
βείας ύγ ιεία ν έπ αναγάγω - 
μεν. Κ α ί γ ά ρ εί τά  μάλιστα 
δοκοϋμ εν τής τώ ν διω γμώ ν 
ά π η λ λ ά χθ α ι σφ οδρότητος 
κα ί τάς έκκλησίας χρονίω ς 
παρά τώ ν α ιρετικώ ν κατα- 
σχεθείσας άρτίω ς άνακομί- 
ζεσθαι, πλήν άλλά βαρείς 
ήμΐν οί λύκοι κα ί μετά τό τής 
μάνδρας έξω σ θ ή να ι κατά 
τάς νάπας τά ποίμνια διαρ- 
πάζοντες, άντισυνάξεις τολ- 
μώ ντες, δήμω ν κενούντες 
έπ α να στά σεις, όκνοϋντες 
ούδέν εις τήν τώ ν έκκλη
σιώ ν βλάβην· ήν μέν ούν, 
όπερ είρήκαμεν, άναγκαΐον 
π λείονα  ή μάς π ροσασχο- 
λ ηθ ήνα ι χρόνον.

Propter haec itaque gratias 
D eo referim us: quia et per 
tantas tribu lationes servos 
corrip it suos, et secundum  
m u ltitu d inem  m isericord ia
rum  suarum  deduxit nos rur
sus ad refrigerium . N obis 
itaque tem pus et labor m axi
m us necessariu s fuit, qu a
tenus em endatio  proveniret 
ecclesiarum ; ut, tam quam  pro 
longa aegritu d in e d iligentia 
p au latim  adhibita, priscam  
p ietatis red d eret sanitatem . 
H oc etenim  m odo putabim ur 
persecu tion ibu s acerrim is li
berari, et ecclesias, longo tem 
pore ab haereticis detentas, 
denuo reparare. Verum tam en 
graves adhuc nobis sunt lupi, 
qui, p ostqu am  de caulis ex
pu lsi sunt, ex ipsis pascuis 
oves abrip iunt: collectas fa
cere contendentes, populos 
com m oventes, et in  nu llo  
segnes ad ecclesiae laesionem . 
Erat itaque, sicut dixim us, n e
cessarium  huic operi tem pus.
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Așadar, pentru acestea îi m ulțum im  lui Dum nezeu, Care prin 
atâtea nenorociri i-a îndreptat pe slujitorii Săi și după m ulțim ea 
îndurărilor Sale ne-a adus iarăși la odihnă5. Era nevoie din partea 
noastră de m ultă atenție, tim p și efort pentru însănătoșirea Bise
ricilor, pentru ca, vindecând cu atenție, încetul cu încetul, trupul 
Bisericii ca dintr-o boală îndelungată, să-l readucem  la sănătatea 
bunei-credințe6 de altădată. Și, chiar dacă ni se pare că am scăpat 
într-adevăr de furia persecuțiilor și că recuperăm  acum  Bisericile 
care au fost m ultă vrem e în  posesia ereticilor, în  realitate lupii ne 
apasă, răpind turm ele de pe pășuni chiar și după ce au fost alun
gați din staul, îndrăznind să țină adunări potrivnice, provocând 
oam enii la revoltă, fără să ezite cu nim ic în  a răni Bisericile; prin 
urm are, era necesar de m ai m ult timp, așa cum  am  spus, să ne 
ocupăm  cu aceste lucruri.

5 Cf. Psalmul 65,11.
6 Εύσεβεία -  cu sensul de „credință dreaptă, adevărată".
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Ε π ειδή  μέντοι την α δελ 
φ ικήν π ερί ή μάς αγάπ ην 
έπίδεικνύμενοι, σύνοδον επί 
τής 'Ρώ μης θεού βουλήσ ει 
συγκροτούντες κα ί ή μάς ώς 
οικεία  μέλη π ροσ εκα λ έσα - 
σθε διά των τού θεοφιλέστα
του βασιλέω ς γ ρα μ μ ά τω ν, 
ϊν ' επειδή τότε τάς θλίφ εις 
μόνοι κατεδικάσθημ εν, νϋν 
έν τη τω ν α ύτοκρα τόρω ν 
π ερί τήν εύσέβειαν σ υμ φ ω 
νία  μή χω ρίς ήμώ ν βασιλεύ- 
σητε, άλλά κα ί ή μ εις ύμιν 
κατά  τήν ά π οσ τολικήν 
φ ω νήν σ υμ βα σ ιλ εύσ ω  μ εν, 
εύχή μεν ήν ή μ ΐν , εί δυνα 
τόν, άπασιν άθρόω ς καταλι- 
π οϋσι τάς έκκλησίας, τώ  
π όθ ψ  ή τή χρεία  χα ρίσα - 
σθαι- τίς γ ά ρ ήμ ΐν  δώ σ ει 
π τέρυγας ώ σ εί π εριστεράς, 
κ α ί π ετασ θ ησ όμ εθ α  κα ί 
προς ύμάς κα τα π α ύσ ομ εν; 
Ε π ειδή  δε τούτο π αντελώ ς 
έγύμνου τάς έκκλησίας άρτι 
τής ά νανεώ σ εω ς άρχομέ- 
νας, κα ί τό π ράγμ α παντά- 
πασιν ήν τοΐς π ολλοΐς 
ά δύνατον (σ υνδεδρα μ ήκει- 
μεν γά ρ εις τήν Κ ω νσταντι
νούπολην έκ τώ ν π έρυσι 
γ ρα μ μ ά τω ν τώ ν παρά τής 
ύμ ετέρα ς τιμ ιότητος μετά 
τήν έν Ακυλήίά σύνοδον προς 
τον θεοφ ιλέστατον βασιλέα

Q uia tam en fraternam  circa 
nos caritatem  m inistrantes, 
synodum  in Rom ana urbe D ei 
volu ntate fecistis, et nos illic 
tam quam  m em bra propria, 
litteris deo am abilis principis 
evocastis; ut, qu oniam  tunc 
ad tribu lationes soli sum us 
addicti, nu nc sub im p erato
rum  pia concord ia n on  sine 
nobis regnaretis; sed etiam  
nos vobiscum , secund um  
aposto licam  vocem , conreg- 
narem us. O ratio  quidem  
nostra fuit, si esset possibile, 
u t om nes nostras sim ul relin 
quentes ecclesias, desiderio  
u tili iu ngerem ur. Q uis enim  
n obis dabit penn as sicut co
lum bae, u t volem us et apud 
vos requ iescam u s? Sed qu o
niam  h oc om nino n u d ab at 
ecclesias, requie nuper incho
ata, resque n im is erat p lu 
rim is im possib ilis: quia 
concu rreram u s in u rbem  
C onstan tin op olitanam  causa 
litterarum  ad nos praeterito  
anno d irectaru m  a vestra 
charitate p ost A quileiense 
concilium  ad D eo am abilem  
im peratorem  T heodosiu m ,
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Fără îndoială, vă arătați dragostea frățească pentru noi întru
nind, cu voia lui D um nezeu, un sinod la Rom a și ne-ați chem at 
și pe noi, ca pe propriile m ădulare, să participăm , prin scrisorile 
îm păratului preaiubit de D um nezeu, pentru ca, după ce altădată 
eram  singurii supuși nenorocirilor, acum , în  deplinul consens al 
îm păraților în  ce privește buna-credință, să nu dom niți fără noi, 
ci și noi să dom nim  îm preună cu voi, după cuvântul apostolic7. 
Iar dorința noastră era, dacă ar fi fost posibil, să părăsim  cu toții 
Bisericile [noastre] și să cedăm  [mai degrabă] dorinței [noastre] 
decât nevoii. Căci cine ne va da nouă aripi ca ale porum belului 
ca să zburăm  și să aflăm  odihnă la voi8? însă acest lucru ar lăsa 
Bisericile cu totul descoperite tocm ai acum , când începe înnoirea 
lor, și aceasta este cu totul im posibil pentru cei m ai m ulti. Căci 
ne-am  adunat în  Constantinopol ca urm are a scrisorilor trim ise 
de excelența voastră preaiubitului de Dum nezeu îm părat Teodosie

7 Cf. 1 Corinteni 4, 8.
8 Cf. Psalmul 54, 6.
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Θ εοδόσ ιον  έπ ιστα λθέντω ν, 
προς μόνην ταύτην την αποδη
μίαν την μέχρι Κωνσταντινου
πόλεως παρασκευασάμενοι, 
κα ί π ερί τα ύτης μόνης τής 
συνόδου των έν ταΐς έπαρχί- 
αις μεινάντω ν έπ ισκόπ ω ν 
σ υγ κα τά θ εσ ιν  έπ αγόμενοι, 
μείζονος δε απ οδημίας μήτε 
π ροσδοκήσαντες χρείαν μή
τε π ροα κούσ α ντες όλω ς 
πριν έν Κ ω νσταντινουπ όλει 
συνελθεϊν · προς δέ τούτοις 
καί τής προθεσμίας διά στε
νότητα μήτε προς πασκευήν 
μ ακροτέρας α π οδημ ία ς έν- 
διδούσ ης καιρόν μήτε πάν- 
τας τούς έν ταΐς επ αρχίαίς 
κοινω νικούς έπ ισκόπ ους ύ- 
π ομ ν η σ θ ή ν α ι κ α ί τάς παρ' 
α υ τώ ν  σ υγ κα τα θ έσ εις Λα- 
βεΐν). ’Επ ειδή τα ϋτα  κα ί 
π ολλά προς τούτοις έ'τερα 
τήν τω ν π λειόνω ν άφ ιξιν 
διεκώ λ υσ εν , ό δεύτερον ήν, 
εις τε τήν τώ ν πραγμ άτω ν 
έπανόρθω σεν κα ί τήν τής 
ύμετέρας π ερί ή μάς αγάπης 
άπ όδειξιν, τούτο πεποιήκα- 
μεν, τούς α ίδεσιμ ω τά τους 
κα ί τιμ ιω τά τους άδελφ ούς 
κα ί συλ λ ειτουργούς ήμώ ν 
έπισκόπους Κυριάκόν, Εύσέ- 
βιον κα ί Π ρισκιανόν προθύ- 
μως καμεΐν άχρις ύμών 
δυσωπήσαντες· δι' ών καί τήν

prop ter hanc solum m odo 
causam  usqu e ad C onstan- 
tinopolim  properati, et de hac 
tantum m odo synodo ferentes 
consensum  episcoporu m  qui 
per provincias perm ansere. 
M aioris vero profectionis n e 
que speravim us opus, neque 
praeaudivim us om nino, ante
quam  Constantinopolim  veni
rem us. Su per h aec autem  
induciarum  angusto tem pore 
faciente, nequ e p raeparare 
nos valentes ad longam  p ro
fectionem , nequ e u niversos 
com m u nicatores nostros, in 
p rovinciis positos com m o
nere, et eorum  consensum  
sum ere praevalu im us. Q u o
niam  igitur haec et alia m ulta 
p lu rim oru m  adventum  p ro
hibere videbantur, quod erat 
secundum  effectum  rerum , et 
vestrae circa nos caritatis os
tensionem , hoc egim us: reve
rendissim os atque carissim os 
fratres et com m inistros nos
tros episcopos C yriacum , Eu- 
sebium  et P riscianu m  usque 
ad vos laborare alacriter exo
rantes, per quos et nostram
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după sinodul de la A quileea. Ne pregătiserăm  num ai pentru 
această călătorie până la Constantinopol și aduceam  cu noi con
sim țăm ântul episcopilor răm ași în  provincii doar pentru acest 
sinod, fără să ne închipuim  că este nevoie de o călătorie m ai lungă 
și fără să auzim  nim ic înainte să ne reunim  în  Constantinopol; iar 
pe lângă acestea, din cauza term enului scurt, nu am  avut nici pri
lejul să pregătim  o călătorie m ai lungă, nici să anunțăm  toți epis
copii din provinciile9 aflate în  com uniune cu noi și să prim im  
consim țăm ântul lor. Fiindcă acestea și m ulte altele pe lângă aces
tea au îm piedicat venirea celor m ai m ulti, am îndeplinit al doilea 
lucru posibil pentru îndreptarea lucrurilor și dovedirea dragostei 
noastre pentru voi: i-am  convins pe preacucernicii și preacinstiții 
frați și îm preună slujitori episcopi Chiriac, Eusebiu și Priscian să se 
ostenească degrabă până la voi; prin interm ediul lor vă arătăm

9 Επαρχία. Ca provincie bisericească, eparhia corespundea atunci în mare cu o pro
vincie a imperiului și era coordonată de un mitropolit, care avea mai multi episcopi 
sufragani.
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ή μ ετέρα ν π ροα ίρεσ ιν  ειρη
νικήν ούσαν κ α ί σκοπόν 
ένώσεως έχουσαν έπιδείκνυ- 
μεν, καί τον ζήλον ήμώ ν τον 
υπέρ τής ύγιοϋς πίστεω ς φ α
νερόν ποιούμεν.

Η μ είς  γά ρ είτε διω γμούς, 
είτε θλίψεις είτε βασιλείους 
άπειλάς είτε τάς των αρχόν
των ώ μότητας, είτε τινά  πει
ρασμόν έτερον παρά τώ ν 
α ιρετικώ ν ύπ εμ είνα μ εν, ύ- 
πέρ τής ευα γγελικής πίσ
τεω ς τής έν Ν ικα ία  τής 
Βιθυνίας παρά τών τιη' πατέ
ρων κυρω θείσης ύπέστημεν· 
τα ύτην γ ά ρ κα ί ύμΐν κ α ί 
ή μ ΐν  κα ί π ά σι τοΐς μή δια- 
σ τρέφ ουσ ι τον λ όγον τής 
άληθοϋς π ίστεω ς συναρέσ- 
κεν δει [ήν μόλις ποτέ] πρεσ- 
βυτάτην τε ούσαν κ α ί 
ά κόλουθον τώ  βάπ τίσματι, 
κ α ί διδά σκουσ α ν ή μάς πίσ
τευε ιν εις τό όνομα τού 
πατρός κα ί τού υιού κα ί τού 
ά γιου π νεύμ ατος, δηλαδή 
θεότητος κα ί δυνάμεω ς κα ί 
ούσίας μίάς τού πατρός κα ί 
τού υιού κα ί τού άγιου πνεύ
ματος πιστευομένης, όμοτί- 
μου τε άξίας κα ί σ υναϊδίου 
τής βασιλείας, έν τρισί τελει- 
οτάταις ύποστάσεσιν, ήγουν 
τρισί τελείοις προσώ ποις, ώς 
μήτε τήν Σ α βελλίου νόσον

volu ntatem  pacificam  et in 
tentionem  habentem  unitatis 
ostend im us, zelu m qu e n os
trum  quem  pro salu berrim a 
fide gerim us, indicam us.

N os etenim  persecutiones, 
sive tribulationes, sive m inas 
im periales, sive crud elitates 
iudicum , sive quaslibet aliam  
tem ptationem  haereticoru m , 
libenter sustinuimus pro evan- 
gelica fide, quae in  N icaea 
Bithyniae a trecentis decem  et 
octo patribu s roborata d i
gnoscitur. H anc enim  et v o
bis, et nobis, et om nibu s qui 
non subvertunt verbum  verae 
fidei, conplacere confidim us, 
quam  scim us antiquissim am  
existere, et sequacem  b ap tis
m atis, docentem que nos cre
dere in nom ine Patris, et Filii, 
et Spiritus sancti. D ivinitatem  
quippe, et v irtu tem , atque 
substantiam  u nam  Patris, et 
Filii, et Spiritus sancti cred i
m us, et aequalem  honorem  ac 
d ignitatem , et im periu m  co
aeternum , in  tribu s p erfec
tissim is subsistentiis, seu 
tribus p erfectis personis; u t 
neque sabellini languor habeat
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și dorința noastră de pace, care are drept scop unirea, și vă facem  
cunoscută râvna noastră pentru credința sănătoasă.

Noi însă, chiar dacă am  răbdat fie persecuții, fie nenorociri, 
fie am enințări îm părătești, fie cruzim i ale cârm uitorilor, fie orice 
altă încercare din partea ereticilor, le-am  îndurat pentru credința 
evanghelică, aceea care a fost confirm ată în  N iceea Bitin iei de 
către cei 318 Părinți10. Căci și noi și voi și toți cei care nu pervertesc 
cuvântul credinței celei adevărate trebuie să o prim im  îm preună 
ca fiind cea m ai veche si conform ă botezului si, învătându-ne să 
credem  în  num ele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, să ere- 
dem  desigur într-o singură dumnezeire și putere și ființă a Tatălui 
și a Fiului și a Sfântului Duh, de o dem nitate egală de cinstire și 
o stăpânire coeternă, în  trei Ipostasuri desăvârșite, adică în  trei 
Persoane desăvârșite, astfel în cât n ici m olim a lui Sabelie, care

10 Urmează prima atestare oficială a dogmei trinitare, așa cum a fost ea receptată de 
sinoadele următoare (c/ Sinodul al V-lea Ecumenic) și cum s-a transmis până astăzi, 
în această formulare este evident aportul Capadocienilor: unitatea și pluralitatea în 
Sfânta Treime simt exprimate într-un limbaj coerent: trei Ipostasuri sau trei Persoane 
perfecte împărtășesc o singură ființă sau fire dumnezeiască. Se poate deci ușor ob
serva depășirea Niceei, prin echivalența dintre ipostas și persoană pe de o parte, și 
ființă și natură, pe de altă parte, dar și o mai bună precizare a formulărilor „icono- 
mice" ale Simbolului de credință din 381, deoarece întreaga Sfântă Treime este măr
turisită aici ca fiind consubstanțială, nu doar Tatăl și Fiul.
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χώ ραν λαβεΐν συγχεομένω ν 
τώ ν υ π ο σ τ ά σ ε ω ν  είτ' ούν 
τώ ν ιδιοτήτω ν α να ιρούμ ε
νω ν, μήτε μήν τήν Εύνο- 
μιανώ ν κ α ί Ά ρεια νώ ν κ α ί 
Π νευμ α τομ ά χω ν β λ ασ φ η
μίαν ισχύείν, τής ούσία ς ή 
τής φ ύσεω ς ή τής θεότητος 
τεμ νομ ένης κα ί τή άκτίστω  
κα ί όμ οουσ ίω  κα ί συνα ϊδίω  
τριάδι μεταγενεστέρας τίνος 
ή κτιστής ή έτεροουσίου φ ύ
σεω ς έπ α γομ ένης. Κ α ί τον 
τής ένα νθ ρω π ήσεω ς δέ τού 
κυρίου λ όγον ά δίά σ τροφ ον 
σω ζομεν, ούτε άψυχον ούτε 
άνουν ή ατελή τήν τής 
σαρκός οικονομ ίαν παραδε
χόμενοι, όλον δέ είδότες τέ
λειον μεν προ α ιώ νω ν όντα 
θεόν λόγον, τέλειον  δέ 
άνθρω π ον έπ' εσχάτω ν τώ ν  
ή μ ερώ ν διά  τήν ήμ ετέρα ν 
σω τηρίαν γενόμενον.

Τά μέν ούν κατά τήν πίσ- 
τιν  τήν π αρ' ήμ ώ ν άνυπ ο- 
στόλω ς κηρυττομένην ώς εν 
κεφ α λα ίω  τοιαϋτα · π ερί ών 
κ α ί επ ί πλεΐον ψ υχα γω - 
γ η θ ή ν α ι δυνήσεσ θε, τψ  τε 
εν Α ντιόχεια  τόμω  παρά τής 
εκεί σ υνελ θ ούσ η ς σ υνόδου 
γεγενημ ένω  καταξιώ σαντες 
έντυχεΐν  κ α ί τώ  π έρυσιν έν 
Κ ω ν σ τα ν τινουπ όλ ει παρά 
τής ο ικουμ ενικής έκτεθ έντι

locum  confusione subsisten
tiarum aut peremptione pro
prietatum, neque eunomianorum 
et arianorum et pneumatoma- 
chorum, id est Spiritui resis
tentium, blasphemia praevaleat; 
substantia v id elicet secu n 
dum  illos, au t natura, aut 
divinitate divisa, et increatae 
consubstantiali, et coaeternae 
T rin itati p ostrem a quaed am  
vel creata, vel alterius substantiae 
natura detur. Inhumanationis 
vero Christi sermonem sine 
aliqu a v io lation e servam us, 
neque sine anim a, neque sine 
m ente, aut inperfectam  carnis 
d ispensationem  suscipientes; 
sed totum  scientes perfectum  
quidem  ante saecula existere 
D ei V erbum , perfectu m  vero 
hom in em  in nov issim o d ie
rum  propter nostram  salutem  
factum .

Igitur quae de fide a nobis 
aperte praedicantur, velu t in 
sum m a haec esse noscu ntu r: 
de quibus am plius instrui po
teritis, si et tom u m  in  A n ti
ochia factum  a synodo ibi 
constitu ta  d ignem ini legere, 
et quod anno sup eriori in 
C onstantinopoli ab universali
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confunda Ipostasurile sau suprim a însușirile personale, să-și gă
sească loc, nici să se întărească blasfem ia eunom ienilor, arienilor 
și pnevm atom ahilor, după care ființa sau firea sau dum nezeirea 
se îm parte și se introduce ceva născut pe urm ă, fie creat, fie de 
altă natură, în  Treim ea cea necreată, deoființă și coeternă. Și păs
trăm  nealterată învățătura despre înom enirea D om nului, accep
tând faptul că iconom ia trupului11 Său nu a fost [înfăptuită] nici 
fără de suflet, nici fără de m inte sau nedesăvârșită11 12, însă știind 
că era cu totul desăvârșit Dumnezeu-Cuvântul înaintea veacurilor si» J
S-a făcut om  desăvârșit în  zilele cele din urmă, pentru m ântuirea 
noastră.

A cestea sunt, pe scurt, cele despre credința propovăduită de 
noi cu îndrăzneală; despre acestea veți putea fi și m ai m ult în su 
flețiți dacă vă veți învrednici să consultati tomul emis în Antiohia deJ » » 5
sinodul reunit acolo13 și cel expus anul trecut în  Constantinopol de

11 Lit. „cărnii".
12 împotriva ereziei apolinariste.
13 Sinodul de la Antiohia din 379.
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συνόδου, έν οΐς ττλατύτερον 
τήν π ίσ π ν  ώ μ ολογ ήσ α μ εν 
κα ί τών έναγχος καινοτομη- 
θεισών αιρέσεων αναθεμα
τισμόν έγγραφον πεποιήκαμεν.

Π ερί δέ τών οικονομ ιώ ν 
τώ ν κα τά  μέρος έν ταΐς έκ- 
κλ ησ ία ις π αλαιός τε, ώς 
ϊστε, θεσμός κεκράτηκε κα ί 
τώ ν έν Ν ίκα ια  αγίω ν π α τέ
ρων όρος, καθ ' έκάστην επ
α ρχίαν τούς τής έπ αρχίας 
καί, είπερ έκεΐνοί βούλοίντο, 
σύν α ύτοίς τούς όμ ορους 
προς τό συμφ έρον ποιεΐσθαί 
τάς χειροτονίας· οΐς ακολού
θως τάς τε λοιπάς εκκλησίας 
παρ' ήμΐν οίκονομεΐσθαι γ ι- 
νώσκετε καί τών έπίσημοτά- 
των έκκλησιών άναδεδεΐχθαι 
τούς ιερείς. Ό θ εν  τής μεν έν 
Κ ω νστα ντινουπ όλ ει νεοπ α 
γούς, ώ ς αν εϊποι τις, έκκλη- 
σίας, ήν ώ σπερ έκ στόματος 
λ έοντος τής τώ ν α ιρετικώ ν 
βλασφ ημίας ύπ όγυον έξηρ- 
πάσαμεν διά τών οίκτίρμώ ν 
τού θεού, τον αίδεσίμώτατον 
καί θεοφιλέστατον Νεκτάριον 
επίσκοπον κεχειροτονήκαμεν 
έπ ί τής ο ικουμ ενικής σ υν ό
δου μετά κοινής όμ ονοίας, 
ύπ ' όφ εσι κα ί τού θεοφ ιλέσ
τατου βα σιλέω ς Θ εοδοσ ίου 
π αντός τε τού κλήρου κα ί 
π άσης έπ ίψ η φ ιζομ ένης τής

synodo cognoscitur esse pro
latum : in quibus latius fidem  
professi sum us, et contra n o 
vitates heresum  nuper exortas 
anathem ata ex scrip to  p ro 
tulim us.

De dispensationibus autem  
p articu laribu s ecclesiaru m  
antiqua, sicuti nostis, sanctio 
tenuit, et definitio sanctorum  
patrum  in N icaea convenien
tium : secundum  unam quam 
que provinciam, et si pontifices 
volu erint, u t cum  eis v icin i 
prop ter u tilitatem  celebrent 
ord inationes; qu ibus rebus 
consequ en ter et caeteras 
ecclesias apud nos aedificari 
cognoscite , et insigniu m  ec
clesiarum  haec approbasse 
sacerd otes. Porro C onstan- 
tinopolitanae urbis novellam , 
u t ita dicam us, ecclesiam , ve- 
lu t ex ore leon is hereticis 
suffossam  blasphem iis abstra
xim us; et per misericordias Dei 
reverendissimum et D eo am a
bilem  N ectariu m  episcopu m  
ord inavim us coram  u n iv er
sali concilio  cum  com m uni 
concordia, sub aspectu etiam  
D eo am abilis im peratoris 
T heod osii, u niversiqu e cleri, 
cu n cta  d e ce rn e n te  p a r ite r
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Sinodul Ecum enic, [tomuri] în  care am m ărturisit m ai pe larg cre
dința și am alcătuit o condam nare scrisă îm potriva ereziilor apă
rute în  ultim a vreme.

Iar despre adm inistrarea particulară a Bisericilor, după cum 
știți, era în vigoare o lege veche, precum  și o hotărâre de la Niceea 
a Sfinților Părinți, ca în  fiecare eparhie episcopii provinciei și, 
dacă aceia ar dori, vecinii lor14 îm preună cu ei să săvârșească hi
rotoniile când este nevoie15; după aceste rânduieli, așa cum  știți, 
sunt adm inistrate și celelalte Biserici de la noi și sunt num iți preo
ții16 celor m ai im portante Biserici. De aceea, ca să spunem  și asta, 
în biserica nou zidită a Constantinopolului, pe care am sm uls-o 
recent din blasfem ia ereticilor ca din gura leului17 prin îndurările 
lui D um nezeu18, l-am  hirotonit episcop în  tim pul Sinodului Ecu
m enic, în  deplină înțelegere, pe preavenerabilul și preaiubitul de 
Dum nezeu Nectarie, în  prezența preaiubitului de Dum nezeu îm 
părat Teodosie, îm preună cu tot clerul și aprobarea în tregulu i

14 „Care împart aceleași granițe", „limitrofi".
15 Cf. Canonul IV de la Niceea.
16 'Ιερείς -  termen general prin care se desemnau atât episcopii, cât și preoții.
17 Cf. Psalmul 21, 23.
18 Cf. Romani 12,1.
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πόλεως· τής δέ πρεσβυτάτης 
κα ί όντω ς ά π οσ τολ ική ς εκ
κλησίας τής έν Αντιόχεια τής 
Συρίας, έν ή πρώτη τό τίμιον 
των χριστιανών έχρημάτισεν 
όνομα, τον αίδεσιμώτατον καί 
θεοφιλέστατον επ ίσκοπ ον 
Φ λα βια νόν ο ϊ τε τής έπαρ- 
χίας κα ί τής α νατολικής δυ  
ο ικήσ εω ς σ υνδρα μ όντες 
κα νονικώ ς έχείροτόνησαν, 
πάσης σ υμ ψ ήφ ου τής έκ- 
κλ ησ ία ς ώ σ π ερ διά  μιας 
φ ω νής τον ά νδρα τιμ ησ ά - 
σης· ήνπ ερ ένθεσμον χειρο- 
τονία ν έδέξατο κ α ί τό τής 
συνόδου κοινόν· τής δέ γε 
μητρός άπασώ ν τώ ν εκκλη
σιώ ν τής έν Ίεροσ ολ ύμ οις 
τον α ίδεσιμώ τατον κα ί θεο- 
φ ιλ έσ τα τον Κ ύριλ λον επί
σ κ ο π ο ν  ε ίνα ι  γ νω ρίζομ εν , 
κανονικώ ς τε παρά τώ ν τής 
έπ αρχίας χειροτονηθ έντα  
π ά λα ι κ α ί π λεΐστα  προς 
τούς άρειανούς έν διαφόροις 
χρόνοις άθλήσαντα.

Ο ίς ώ ς ένθέσμω ς κα ί κ α 
νονικώ ς π αρ' ήμΐν κεκρατη- 
κόσί καί τήν ύμετέραν 
συγχαίρειν π α ρακαλούμ εν 
εύλάβειαν, τής πνευματικής 
μεσιτευούσης αγάπης, καί τού 
κυριακού φόβου πάσαν μέν 
καταστέλλοντος άνθρωπίνην 
π ροσπ άθ εια ν, τήν δέ τών

c iv ita te . In  seniore autem  et 
vere ap osto lica  ecclesia  A n 
tioch iae Syriae, in  qua prius 
venerabile C hristianorum  ap
pellatum  est nom en, reveren
dissim um  et D eo am abilem  
ep iscopu m  Flavianu m , de 
universa provincia et orientali 
d ioecesi concu rrentes, regu 
lariter ord inaru nt, om ni ec
clesia p ariter decernente, et 
quasi sub una voce hu nc ho
norante virum . Q uam  ordina
tionem , tanquam  legalem  
suscepit com m une concilium . 
In m atre vero cunctarum  ec
clesiarum  H ieroso lym is con 
stituta, reveren d issim u m  et 
D eo am abilem  C yrillum  epis
copum  esse significam us; qui 
regu lariter olim  a p rov in cia
libus ordinatus, plurim a prop
ter arianos diversis temporibus 
certamina passus est.

H is ig itur tam  legaliter et 
canonice apud nos gestis, 
etiam  vestram  reverentiam  
congaudere deposcim us, spi
ritali in terced en te d ilectione, 
et tim ore dom inico, per quae 
hu m ana rem ovetur offensio
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oraș. Pentru străvechea și cu adevărat apostolică Biserică din An- 
tiohia Siriei, în  care cinstitul num e de „creștini" a fost folosit pen
tru prim a dată19, episcopii provinciei și cei ai prefecturii 
O rientului, adunându-se în  m od canonic, l-au hirotonit episcop 
pe preavenerabilul și preaiubitul de Dum nezeu Flavian, cu apro
barea întregii Biserici, ca și cum l-ar fi cinstit pe bărbat într-un glas; 
hirotonie pe care și adunarea sinodului a primit-o ca legitimă.

Și facem  cunoscut că episcop al m am ei tuturor Bisericilor, cea 
din Ierusalim , este preavenerabilul și preaiubitul de D um nezeu 
Chirii, hirotonit m ai înainte în  m od canonic de cei ai provinciei 
și care a luptat în  m ai m ulte rânduri îm potriva arienilor.

îndem năm  și pe cuvioșia voastră să se bucure îm preună cu 
noi de cele pe care le-am  îm puternicit în  m od legitim  și canonic, 
întrucât dragostea duhovnicească m ijlocește, iar frica de Dom nul 
desființează toată părtinirea om enească, făcând [astfel] întărirea

19 Cf. Faptele 11, 26.
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εκκλησιών οικοδομήν προτι- 
μοτέραν ποιούντος τής προς 
τον καθ' ένα  σ υνηθ εία ς ή 
χάριτος· ούτω γάρ τού τε τής 
π ίστεω ς συ μφω νηθ εντός 
λόγου κ α ί τής χριστια νικής 
κυρω θείσης έν ήμίν αγάπης, 
π αυσόμεθα λέγοντες τό πα
ρά τω ν ά π οσ τόλω ν κατε- 
γ ν ω σ μ έ ν ο ν  εγώ μέν είμι. 
Π αύλου, εγώ δέ Ά πολλώ , 
εγώ δέ Κηφά, πάντες δέ Χρισ
τού φ α νέντες, ός έν ήμΐν ού 
μεμέρισται, θεού κα τα ξι- 
ούντος, ά σ χισ τον τό σώ μα 
τής έκκλησίας τηρήσ ομ εν 
κ α ί τώ  βήμ ατι τού κυρίου 
μετά π α ρρησ ία ς π αραστη- 
σόμεθα.

et ecclesiaru m  aedificatio  
praeponitur universis. Sic ete
nim  verbo fidei concordante, 
et Christiana in nobis caritate 
firm ata, cessavim us d icere 
quod reprehendebat A p osto
lus: Ego quidem  sum  Pauli, ego 
vero A pollo, ego autem  Cephae, 
dum  om nes v id elicet appa
ream us C hristi, qui in nobis 
d ivisus non est. Et si sine 
schism ate corpus ecclesiae, 
D eo adiuvante, servem us, 
cum  fiducia ante dom ini tri
bunal astabim us.
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Bisericilor m ai im portantă decât apropierea și bunăvoința față de 
orice om. Căci astfel, cuvântul credinței fiind consim țit și dragos
tea creștinească întărită în  noi, vom  înceta să m ai spunem  ceea 
ce a fost condam nat de către Apostoli: „Eu sunt al lui Pavel, iar 
eu al lu i A polo, eu al lui C h efa "20, toți însă arătându-ne ai lui 
H ristos, C are nu S-a îm p ărțit în tre  no i21, iar prin  m ilostiv irea 
lu i D um nezeu vom  păzi nedespărțit trupul Bisericii și ne vom  
înfățișa cu îndrăzneală înaintea scaunului de judecată al D om 
nului22.

20 1 Corinteni 1,12.
21 Cf. 1 Corinteni 1,13.
22 Cf. Romani 14,10.
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Efes (431)





INTRODUCERE

„Sub milostivirea ta scăpăm, N ăs
că to a r e  de "Dumnezeu (Θεοτόκε). 
Rugăciunile noastre nu le trece cu vede
rea în nevoi, ci din primejdii ne izbăvește 
pe noi, singura curată, singura binecu
vântată."1

Sfârșitul secolului al IV-lea și începutul celui de-al V -lea m ar
chează în  tradiția vie a Bisericii trecerea către dezvoltarea și pre
cizarea doctrinei hristologice. A ceastă elaborare și fixare a 
învățăturii despre Persoana M ântuitorului Iisus H ristos se reali
zează în tr-u n  m od nu tocm ai lin iștit, secolele urm ătoare fiind 
m artorele unor aprige dezbateri hristologice.

Sinodul al III-lea Ecum enic, reunit la Efes în  431, este prim ul 
din lista Sinoadelor Ecum enice de la care avem  păstrate actele si
nodale1 2. Cu toate acestea, el răm âne în  istorie cu im aginea unui 
sinod controversat3. D incolo însă de circum stanțele istorice im 
portante pe care le vom  expune pe scurt în  această introducere, 
putem  vorbi și de un paradox dogmatic al Efesului. Oficial, Sinodul

1 Imn liturgic folosit în Biserică cu cel puțin 100 de ani înainte de disputele nestoriene. 
Vezi nota 29.
2 Un fel de minute sau procese verbale ale sesiunilor.
3 O bibliografie selectivă cu privire la Sinodul al III-lea Ecumenic este inclusă la fina
lul acestei introduceri.
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al Hl-lea Ecum enic n-a definit dogm atic. S-a ferit cu m are grijă să 
prom ulge o altă definiție a credinței decât cea niceeană, văzută 
ca singura form ulare fundam entală a credinței ortodoxe. El „ca
nonizează" însă Scrisoarea a doua a Sfântului Chirii al A lexandriei 
către N estorie al Constantinopolului și face loc în  actele sale Scri
sorii a treia, considerate ulterior „scrisori dogm atice" datorită con
ținutului lor. De aceea spunem  astăzi că Efesul „dogm atizează" 
nașterea trupească, în  tim p, din Fecioara M aria a Fiului veșnic al 
lui D um nezeu.

Pe de altă parte, dacă sinodul chirilian prim ește învățătura 
dogm atică a Sfântului Chirii despre întrupare ca ortodoxă, nu 
trebuie uitat faptul că antiohienii form ulează în tim pul sinodului 
lor paralel de la Efes o scurtă definiție de credință, așa-num itul 
„Crez al Efesului", care devine baza textului de îm păcare din 433, 
trecând astfel în  definiția faim oasă a Calcedonului. Și, dacă, din 
punctul de vedere al dovezilor m ateriale, locul sensibil al dogmei 
hristologice de la care pleacă întreaga dispută nestoriană -  theo- 
tokia -  nu apare ca subiect central în textele oficiale ale Efesului, 
este m ai m ult decât evident că toată dinam ica creștină ulterioară 
răm âne im pregnată de geniul său. Sfântul loan  D am aschin va 
consfinți acest dinam ism  eternizându-1 în  cultul ortodox. Este 
sem nificativ faptul că în  cultul creștin ortodox se num esc „dog
m atici (dogmatica) ale g lasu lu i..."  cântările (stihirile) speciale în 
chinate M aicii D om nului, ce exprim ă în  chip profund dogm a 
în tru p ării F iu lu i lu i D um nezeu  și ca litatea  de N ăscătoare de 

D um nezeu  a Fecioarei M aria.

Sfântul Ioan Castan și scandalul nestorian

Pe la jum ătatea anului 430, Sfântul loan Casian (360-433), pe 
atunci retras la o m ănăstire în  sudul Franței la M arsilia, furniza 
papei C elestin  al R om ei exp ertiza  sa categorică  cu p riv ire  la
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învățătura patriarhului Nestorie al Constantinopolului4. Lucrarea, 
num ită De Incarnatione Domini, contra N estorium 5 în  7 cărți, res
pingea ca eretică învățătura episcopului capitalei orientale a im 
periului, apropiind-o de cea a lui Pelagius6. In acest tratat 
descoperim  m ai m ult decât în  scrierile duhovnicești ale Sfântului 
loan  Casian o hristologie așezată pe tradiția Părinților Bisericii, 
unde alexandrinul Origen, capadocianul G rigorie Teologul și an- 
tiohianul loan Gură de Aur se bucură de un loc privilegiat. Cu 
autoritate atât în  Occident, cât și în  O rient7, cunoscând și lim ba 
greacă, făcându-și ucenicia pe lângă m arele sfânt antiohian loan 
Gură de Aur, loan Casian ajunsese să redacteze acest tratat, așa 
cum o m ărturisește el însuși în  introducerea lucrării, la rugăm in
tea prietenului său, arhidiaconul Leon, care va deveni m ai apoi 
papă al Romei. Acesta din urm ă îi transm isese, cândva după luna 
iunie 429, o scrisoare a lu i N estorie  către C elestin , precum  și

4 Andre de Halleux o numește tratat „devastator". Cf. „La premiere session du Con- 
cile d'Ephese (22 juin 431)", în: Ephemerides theologicae Lovanienses, voi. 69 (1993), p. 
57. Pentru loan Casian, a se vedea în special Marie-Anne Vannier, „Le De Incarnatione 
Domini de Jean Cassien", în: Jean Cassien entre l'Orient et l'Occident: actes du colloque 
international Bucarest, 27-28 septembre 2001, C. Badilita et A. Jakab (ed.), 
Beauchesne/Polirom, 2003, pp. 49-63; reluat și în „Jean Cassien et la christologie â la 
veille du Concile d'Ephese", în rev.: Connaissance des Peres de l'Eglise, nr. 90/2003, pp. 
27-38; „Jean Cassien et la theologie de l'Incamation", în voi.: Saint-Victor de Marseille. 
Etudes archeologiques et historiques: Actes du colloque Saint-Victor, Marseille, 18-20 no
vembre 2004, M. Fixot și J.-P. Pelletier eds., Brespol, 2009, pp. 175-178; E. Amann, 
„L'affaire Nestorius vue de Rome", în: Revue des Sciences Religieuses, 23 (1949), pp. 5-37 
și 207-244, 24 (1950), pp. 28-52 și 235-265.
5 Tradusă în limba română de David Popescu în: Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, 
col. PSB 57 (serie veche), EIBMBOR, București, 1990, pp. 749-882.
6 Pentru intransigența tezelor sale antinestoriene și asocierea directă dintre pelagia- 
nism și nestorianism, Sfântul loan Casian a fost acuzat adeseori de către cercetătorii 
moderni de subiectivism și superficialitate. Cf. F. Loofs, Nestorius and his place in the 
history o f Christian Doctrine, Cambridge, 1914; A. Grillmeier, Christ in Christian Tradi
tion, voi. I: From the Apostolic Age to Chalcedon (451), 2nd ed., Atlanta, 1974, pp. 467-472. 
Trebuie însă amintit că la Efes sinodul chirilian condamnă pelagianismul ca erezie 
în ultima sa ședință din 31 iulie 431.
7 Este, se pare, singurul autor latin tradus în greacă încă din timpul său.
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textul unor predici ale patriarhului C onstantinopolului trim ise 
la Roma, îm preună cu a sa Contestatio, de adversarul acestuia, Eu
sebiu8.

loan  C asian atacă cu pasiune învățătu ra hristologică a lui 
Nestorie, apărând unitatea Persoanei lui Iisus H ristos și m ater
nitatea divină a Fecioarei. în  ochii săi, refuzul episcopului de 
C onstantinopol de a num i pe Fecioara M aria cu titlul de 
Θ εοτόκος („N ăscătoare de D um nezeu") conducea indirect către 
negarea dum nezeirii lui H ristos9 și transform area Lui într-un so
litarius homo. Se susține, de altfel, că loan  Casian este cel care a 
introdus în  teologia apuseană acest titlu aplicat Fecioarei M aria 
-  în  latină Dei genitrix10 11. U n fapt de asem enea im portant: florile
giul patristic prezentat în  lucrare a fost folosit atât de Celestin, 
cât și m ai târziu de prietenul său, Leon cel M are, în  Tomul său 
către Flavian și se pare că a „orientat" sinodul rom an din august 
43011. A cest sinod -  care-i cere lui N estorie să-și retragă în  m od 
form al erorile  sale  în  term en de 10 zile  de la data n o tificării

8 Printre oponenții cei mai prolifici ai patriarhului Nestorie din capitala răsăriteană 
a imperiului, trebuie amintiți avocatul Eusebiu, devenit mai apoi episcop de Dorileea, 
același care va denunța mai apoi învățătura lui Eutihie ca monofizită, și Proclu, epis
cop al Cizicului și ulterior patriarh al Constantinopolului, mare predicator și teolog 
al secolului al V-lea.
9 De exemplu, în cartea a Il-a, 5, Sfântul loan Casian afirmă că, dacă Iisus Hristos este 
Dumnezeu, atunci cea care L-a născut pe Dumnezeu este „Theotocos, id est genitrix 
Dei"; trad. rom. în: Sfântul Ioan Casian, Scrieri alese, PSB 57, p. 784. Această numire 
a Fecioarei ca „Născătoare de Dumnezeu" alternează în scrierile sale cu cea de Matrem 
Dei („Mama/Maica lui Dumnezeu").
10 Cf. Philip L. Barclift, „The Shifting Tones of Pope Leo the Great's Christological 
Vocabulary", în: Church History, vol. 66, nr. 2/1997, pp. 223-224. Chiar dacă imnul 
„Sub milostivirea", care conține această expresie, este datat ca fiind în uz deja către 
250 d.Hr., nu se știe la ce dată este tradus acesta în latină.
11 Cf. M.A. Vannier, „Le De Incarnatione Domini de Jean Cassien", pp. 59-60. A se 
vedea și: „L’influence de Jean Chrysostome sur l'argumentation scripturaire du De 
Incarnatione de Jean Cassien", în: Revue des Sciences Religieuses, tome 69, fascicule 4, 
1995, pp. 453-462; „Jean Cassien a-t-il fait oeuvre de theologien dans le De Incarnatione 
Domini?", în: Revue des Sciences Religieuses, tome 66, fascicule 1-2,1992, pp. 119-131.
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deciziei, în  caz contrar ab universalis Ecclesiae catholicae communione 
dejectum 12 -  ține cont bineînțeles și de dosarul trim is la Rom a în 
trad u cere latin ă  de către C hirii al A lexan d riei, p rin  d iacon ul 
Posidonius. în  final, decizia de condam nare a erorilor nestoriene 
este încredințată spre a fi îm plinită Bisericii din Alexandria, care 
se rem arcase prin episcopul său ca oponent îndârjit al lui Nesto- 
rie în  partea răsăriteană a im periului.

N estorie

N estorie (381-451), patriarh al Constantinopolului între 428 
și 431, ca și m arele său predecesor loan  Gură de Aur, era tot an- 
tiohian, form at la școala siriană a lui D iodor de Tars și Teodor de 
M opsuestia, ascet și bun predicator, aprig apărător al dreptei cre
dințe, și fusese adus de îm păratul Teodosie al II-lea din A ntiohia 
pentru a fi episcop al capitalei Im periului de Răsărit. Prieten cu 
loan al A ntiohiei și cu Teodoret de Cyr, N estorie intervine încă 
din prim ul său an de episcopat în  C onstantinopol în  disputele 
care opuneau pe cei care susțineau și pe cei care contestau titlul 
de N ăscătoare de Dumnezeu  (Θεοτόκος) acordat Fecioarei M aria. 
Insă nu reușește nici pe departe să aducă pacea. Dim potrivă, stâr
nește tulburări adânci, rănind evlavia creștinilor și provocând un

A.

adevărat „scandal ecum enic"13. încă din toam na lui 428, datorită 
contestațiilor creștinilor din Constantinopol, N estorie caută să se 
justifice în  fața confraților săi episcopi prin scrisori. A șa cum  el 
însusi m ărturisește într-una din aceste scrisori adresate lui loan

J »

al Antiohiei, găsind în  Constantinopol dispute între cei care o nu
m eau pe Fecioara „Născătoare de D um nezeu" (Θεοτόκος) și alții 
care se opuneau, recunoscând doar m aternitatea um ană a Fecioa
rei (άνθρωποτόκος), a dorit să aplaneze conflictul propunând o 
soluție in term ediară prin expresia „N ăscătoare de H ristos"

12 Olimp Căciulă, Anatematismele Sfântului Chirii al Alexandriei, București, 1937, p. 10.
13 Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 447.
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(χριστοτόκος). Preocuparea sa principală, născută ca reacție îm 
potriva apolinarism ului, era de a nu adm ite niciun fel de conto
pire prin am estecarea firilor dum nezeiască și om enească în  
M ântuitorul. Insistând însă prea m ult pe realitatea și deplinătatea 
naturii omenești a lui Hristos, rupea într-un fel unitatea Persoanei 
Sale. A ceasta l-a condus către separarea periculoasă a lui H ristos 
în doi subiecți uniți doar printr-o legătură (συνάφεια) sau relație 
m orală, punând astfel sub sem nul întrebării com unicarea reală 
dintre cele două firi. Logica hristologică a lui N estorie, fixată pe 
im uabilitatea și im pasibilitatea dum nezeirii, accentua „locuirea" 
sau „sălășluirea" Fiului lui D um nezeu în  Iisus H ristos ca într-un 
templu, vas, veșm ânt care a cuprins pe Dum nezeu. De aceea, sus
ținea el, cel care a suferit pentru noi a fost omul, vasul ce a cu- 
prins pe D um nezeu, m să nu D um nezeu însuși, Care este 
nepătim itor. Tot de aceea, Fecioara M aria nu a născut dum nezei
rea, ci pe un om, care, datorită unirii cu Logosul, poate fi num it 
„Fiu al lui D u m n ezeu "14. A stfel, el atribuia acțiunile om enești 
unui subiect autonom , om ul Iisus, fiind acuzat pentru aceasta de 
adversarii săi de adopțianism . De fapt, aceasta era și urm area di
rectă a situării în  planuri diferite, câteodată confuze, a term enilor 
cheie din hristologie, care nu îm brăcaseră sem nificațiile tehnice 
ulterioare. Im precizia lim bajului în  hristologie este însă o carac
teristică a m ajorității autorilor din epocă, oponenții lui N estorie 
nefăcând excepție.

Sfântul Chirii al Alexandriei

Cel care se m anifestă ca oponent m ajor al gândirii lui N esto
rie, așa cum  am m enționat m ai devrem e, este episcopul de A le
xandria, C hirii (378-444). Personalitate puternică, bun teolog, 
scriitor prolific, Chirii participase îm preună cu unchiul său, Teo- 
fil, pe atunci episcop al A lexandriei, la sinodul care l-a depus pe

14 Cf. O. Căciulă, Anatematismele Sfântului Chirii al Alexandriei, p. 7.
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loan Gură de Aur la Stejar în  403. El devine episcop al Alexandriei 
în  anul 412, ca succesor al lui Teofil.

Cum  ajunge însă Chirii protagonistul principal al dram ei nes- 
toriene? Cauzele sunt m ultiple și com plexe, iar cercetătorii au în 
cercat să le surprindă cât m ai bine în  contextul lor istoric15. Cert 
este faptul că gândirea lui N estorie, așa cum  fusese ea exprim ată 
în  unele din predicile sale, depășește frontierele eparhiei sale și 
ajunge să circule chiar în  m ediul m onahal egiptean, sem ănând 
m ultă tulburare. Chirii nu poate sta deoparte și intervine în  ches
tiune atât prin scrisoarea pastorală de la Paștile anului 429, cât și 
printr-o altă scrisoare adresată în  m od special m onahilor egip
teni, poziționându-se clar îm potriva textelor lui N estorie. în  ace
lași tim p, N estorie face „im prudența" de a deschide o anchetă în 
privința anum itor clerici alexandrini care s-au plâns la Constan- 
tinopol de com portam entul inadecvat de păstorire al lui Chirii. 
Trebuie am intit că, la începutul secolului al V-lea, ascensiunea 
scaunului de Constantinopol nu era văzută cu ochi buni de ve
nerabilul tron alexandrin. Alexandria avea pretenții vădite de pri- 
m ație în  Răsărit, iar loan Gură de Aur, N estorie și apoi Flavian, 
toți arhiepiscopi ai Constantinopolului, sim t pe pielea lor influ
ența alexandrină în  acea parte a im periului16.

însă, oricât de im portante ar fi fost aceste rivalități, ceea ce e 
mai im portant pentru noi sunt cauzele teologice care cereau în 
epocă o clarificare a doctrinei. Chiar dacă, așa cum  spunem  noi 
astăzi, prim ele două Sinoade Ecum enice s-au aplecat în m od spe
cial asupra dogm ei trinitare, în  lupta sa contra arianism ului B i
serica a arătat că Iisus H ristos este D um nezeu adevărat, iar

15 A se vedea bibliografia selectivă de la sfârșitul acestei introduceri.
16 Canonul 3 al Sinodului de la Constantinopol din 381 conferea capitalei de Răsărit 
primația după Roma, lucru care nu putea decât să stârnească invidia Alexandriei și 
Antiohiei. Poate și acesta este unul din motivele care i-au făcut pe Chirii și pe orientali 
să ignore total Simbolul de credință constantinopolitan, referindu-se doar la cel ni- 
ceean.

137



Sinodul al III-lea Ecumenic

îm potriva apolinarism uluiz că este om adevărat. Sfârșitul secolu
lui al IV-lea și întreg secolul al V-lea vor fi m artorii deplasării in
terogațiilor dogm atice fundam entale de la chestiunea identității 
divine a lui H ristos sau a relației lui D um nezeu cu D um nezeu 
către exprim area m odului în  care D um nezeu Se întrupează sau 
Se în om en ește17. Era nevoie în  acest caz nu doar de afirm area 
deplinei divinități și omenități a lui Hristos, ci de precizarea rapor
tului sau relației dintre cele două firi sau naturi, dumnezeiască si 
om enească, în  M ântuitorul Iisus Hristos.

în  această perspectivă, așa cum  evidențiază Grillm eier18, două 
schem e hristologice se dezvoltă în  paralel, întâlnirea dintre ele 
dând naștere unor am ple dezbateri. D iferența dintre ele se dato
rează în  m are parte și diferenței de abordare a exegezei scriptu- 
ristice: dacă școala alexandrină favoriza o interpretare 
m istico-alegorică , cea an tioh ian ă era p red om in an t una istori- 
co-literară19.

Pe de o parte, s-ar p u tea d istinge schem a alexan d rină, Lo- 
gos-sarx, care accentua realitatea întrupării Cuvântului divin, devenit 
trup fără să Se preschim be în  trup. Sfântul Atanasie cel M are și 
m ai apoi Sfântul Chirii sunt printre cei care privilegiază o astfel 
de abordare, care punea în  valoare unirea intimă dintre Dum nezeu 
și om eni ta te, faptul că D um nezeu-Cu vântul S-a făcu t  trup cu ade
vărat (c/. Ioan  1 ,14 ), El răm ânând unicul subiect al experiențelor 
divine și um ane ale lui Hristos. N atura um ană a fost apropriată

17 Cf. Jaroslav Pelikan, La tradition chretienne, I: L'emergence de la Tradition catholique, 
PUF, Paris, 1994, în special capitolul 5: „La personne du Dieu-homme", pp. 237-290, 
aici p. 237.
18 Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, în special partea a Π-a: „The First 
Theological Interpretations of the Person of Christ", pp. 153-344.
19 Aceste scheme sunt utile pentru înțelegerea dezvoltării unor anumite tendințe teo
logice în secolele al IV-lea și al V-lea, însă nu trebuie absolutizate, pentru că orice de
limitare clară este riscantă și nu acoperă tot adevărul. Nu trebuie uitat faptul că 
Apolinarie însuși a fost episcop în Laodiceea Siriei, iar unii episcopi sirieni au fost 
monofiziți.
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de Logos, făcând-o astfel natura Sa proprie. U nirea aceasta, nu
m ită de Sfântul Chirii ipostatică sau după ipostas, perm itea dezvol
tarea unei teologii a comuniunii și comunicării dintre dum nezeire 
și om enitate orientate soteriologic către posibilitatea reală de în- 
dum nezeire a om ului. O astfel de schem ă descendentă, în  care 
natura um ană nu era privilegiată, risca însă pericolul unei fuzio
nări între cele două naturi, firea um ană ajungând să fie atât de 
unită cu cea divină încât este aproape desființată prin absorbire 
(m onofizism ).

Pe de altă parte, schem a antiohiană, Logos-anthropos, pleca de 
la realitatea distincției dintre dum nezeire și om enitate, încercând 
să arate cum  coexistă naturile distincte în tr-u n  singur subiect, 
D om nul Iisus H ristos. D iodor de Tars, Teodor de M opsuestia, 
loan Gură de aur, Teodorei de Cyr sunt câțiva dintre reprezen
tanții de seam ă ai acestei școli siriene, care accentua subiectivita
tea autonom ă a om enității lui Hristos. In cadrul acestei teologii, 
unirea dintre firi era descrisă de m ulte ori ca locuire-în  sau sălăș
luite a Logosului într-un om pe care l-a „asum at" prin întrupare. 
A celași text biblic de la Ioan 1 ,1 4  le servea drept fundam ent, însă 
accentul cădea m ai m ult pe cuvintele: „ ...ș i  S-a sălășlu it între 
n o i..." . Dacă alexandrinii prețuiau m ai m ult „S-a făcut" trup, si
rienii arătau cum  „Și-a lu at" trup (Teodoret). loan  2, 19, în  care 
Iisus vorbește despre distrugerea și refacerea tem plului trupului 
Său, și Coloseni 2, 9: „întru El locuiește trupește toată plinătatea 
dum nezeirii" sunt locuri clasice ale acestei teologii siriene, care 
vedea trupul M ântuitorului ca pe un templu  asum at de Logos. 
Riscul unei astfel de abordări ascendente20, în care om ul Iisus a 
fost asum at de Logosul divin, era accentuarea unei um anități au
tonom e și gândirea unirii dintre naturi în term eni de legătură  sau 
relație sau conjuncție, fără a vedea întrepătrunderea și comunicarea

20 Cf. Bernard SesboOe, Histoire des dogmes I: Le Dieu du salut: la tradition, la regie de foi 
et Ies symboles, l'economie du salut, le developpement des dogmes trinitaire et christologique, 
cap. VII, Desclee, Paris, 1994, p. 371.
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lor. Ea putea conduce în  m od extrem  către separarea naturilor, 
până acolo încât Dom nul Iisus Hristos să fie gândit ca un com pus 
din doi subiecți: Logosul unit cu om ul Iisus (dioprosopism ).

în  același timp, așa cum  am  afirm at deja, era și o m are pro
blem ă term inologică. Cuvintele physis (fire sau natură), hypostasis 
(ipostas), prosopon  (persoană) nu căpătaseră sensurile tehnice de 
m ai târziu în  hristologie și erau înțelese și folosite diferit de teo
logi. Sensurile lor foarte largi și com plexe făceau ca uneori să se 
suprapună, conducând astfel la confuzii. De pildă, Chirii în țele
gea natura ca pe un subiect autonom , individ concret. Physis era 
echivalent la el cu hypostasis, ca subzistență sau realitate indivi
duală concretă. De aceea, el putea vorbi deodată despre mia hy
postasis  și despre mia physis a Logosului întrupat. în  ochii lui 
N estorie această abordare apărea ca apolinarism  pur, pentru că 
el gândea physis și hypostasis în  term eni de ousia (ființă, esență, 
substanță). Deci și la el term enii erau aproape echivalenți, pentru 
că atunci când vorbește despre două naturi el gândește două 
ipostasuri, dar nu în  sens alexandrin de subiect concret, ci în  sen
sul unei substanțe concrete. Iar unirea hristologică nu e văzută 
de el la nivelul lui hypostasis, ci al lui prosopon. De aceea, el vor
bește despre două prosopa  (πρόσωπα), ca m anifestări exterioare 
- roluri, care form ează o uniune personală  (prosopică) prin conjunc
ție (synapheia), ceea ce presupune și aportul voinței um ane libere. 
Pentru Chirii, aceasta era dovada clară de dioprosopism , deoa
rece el înțelegea prosopon  în  sensul lui hypostasis21. în  perspectiva 
sa, unirea este una reală, concretă, ipostatică: de aceea este un 
unic ipostas al Cuvântului înom enit.

Pentru a solicita lăm uriri despre doctrina propovăduită și a 
răspunde în  consecință, Chirii îi adresează m ai m ulte scrisori lui 
Nestorie între 429 și sfârșitul lui 430. Dintre acestea, se evidențiază

21 Cf. Norman Russell, Cyril o f Alexandria, Routledge, London and NY, 2000, p. 40. A 
se vedea și: Martin Jugie, „La terminologie christologique de saint Cyrille d'Alexan
drie", în: Echos d'Orient, 1 .15, nr. 92/1912, pp. 12-27.
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Scrisorile a Il-a și a IlI-a, dogm atice în  conținut, ce vor m arca di
nam ica hristologică a B isericii în tr-u n  m od deosebit. Cea de a 
doua este prim ită la Efes în  unanim itate prin aclam ații ca expresie 
adevărată a credinței ortodoxe. Cea de a treia, care avea la sfârsit 
12 capitole (kephalaia) la care N estorie trebuia să subscrie, era con
secința unui sinod reunit în  A lexandria în  noiem brie 430, ce con
firma decizia sinodului rom an din vara aceluiași an. De aceea s-a 
m ai num it și „epistola sinodală". Cu evidente accente polem ice, 
ea este revelatoare pentru term inologia hristologică alexandrină 
a tim pului, constituind un obstacol m ajor în  realizarea îm păcării 
cu antiohienii și devenind m ai apoi „m anifestul teologic al m o- 
nofizism ului"22. Este evident că prin aceasta Chirii dorea să-l for
țeze pe N estorie să-i accepte nu doar teologia sa, ci chiar propria 
term inologie23. loan al Antiohiei, inform at fiind de N estorie des
pre deciziile rom ane și alexandrine, îi m andatează pe A ndrei de 
Sam osata și Teodoret de Cyr pentru a respinge Scrisoarea a IlI-a  a 
lui Chirii, și în  m od special A natem atism ele sale, ceea ce va con
duce la un foarte interesant, din punct de vedere teologic, schimb 
de scrisori între cele două părți24.

Chiar dacă nu toate form ulările lui Chirii au fost prim ite de 
Biserică, totuși teologia lui a devenit până la urm ă teologia B ise
ricii, iar el, cinstit ca sfânt și învățător25. D eși folosea un lim baj 
apolinarist atunci când susținea inseparabilitatea firilor, vorbind 
despre „o singură fire întrupată a lui D um nezeu-Cuvântul", gân
direa lui Chirii respingea orice fel de apolinarism . A cesta pentru 
că, pe lângă am biguitățile certe ale vocabularului chirilian, care

22 G. Alberigo, Les Conciles Oecumeniques, 2. Les Decrets, Ceri, Paris, 1994, p. 76.
23 Cf. P. L'Huillier, The Church..., p. 145.
24 A se vedea: D. Stăniloae, „Definiția dogmatică de la Calcedon", în: Ortodoxia, nr. 
2-3/1951, pp. 295-440.
25 în calendarul ortodox îndreptat, Sfântul Chirii este cinstit pe 18 ianuarie, împreună 
cu Sfântul Atanasie cel Mare. Ei sunt flancați de doi mari sfinți cuvioși egipteni: An
tonie cel Mare și Macarie cel Mare, pe 17, respectiv, 19 ianuarie.
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au devenit m ai apoi sursă de noi problem e, conținutul form ulă
rilor sale era ortodox.

Printre sursele principale pe care-și întem eiază Sfântul Chirii 
hristologia, se pot m enționa Sfânta Scriptură, Tradiția Părinților 
și Liturghia. Chirii este un m are exeget al Sfintei Scripturi, iar in
terpretarea sa dezvoltă linia școlii alexandrine, pe care o repre
zintă admirabil. In controversele teologice, el dezvoltă acea m odă 
inaugurată de Sfântul Vasile cel M are a „florilegiilor" creștine, 
antologii de m ărturii patristice folosite în  argum entație. D intre 
Părinți, în  hristologie și în m od special în  disputa nestoriană, el 
se sprijină îndeosebi pe Atanasie cel M are și pe G rigorie Teolo
gul26. Insistența lui se m anifestă cu precădere asupra unității și 
unicității subiectului Fiului lui D um nezeu înom enit. Pentru el, 
M ântuitorul Iisus H ristos nu era un om, ci D um nezeu însu și 
făcut om  pentru noi, fără să înceteze niciun m om ent a fi D um 
nezeu. Respingând orice dualitate de subiecți nestoriană, în  sen
sul de a pune deoparte pe D um nezeu-Logosul și de altă parte pe 
H ristos cel istoric, Chirii ajunge să dezvolte o hristologie a cheno- 
zei Fiului lui D um nezeu, Care, din dragoste pentru noi, oam enii, 
trăiește o realitate istorică sm erită, coborând din ceruri pentru a 
lua chip de rob, identificându-Se cu noi în  om enitatea noastră, 
afară de păcat. Făcând a Sa om enitatea, Cuvântul lui D um nezeu 
însusi, Cel care este Viată si dătător de viată, Cel veșnic si im ua- 
bil, S-a născut în tim p, a suferit în  trup, a fost răstignit în  trup și 
a gustat m oartea în  trup27. In linia Sfântului G rigorie Teologul, 
Unul și Același Fiu, Dom n, Hristos este pentru Chirii atât subiectul 
slavei, cât și al crucii (cf. 1 Corinteni 2, 8).

26 Pentru influența decisivă a Sfântului Grigorie Teologul în hristologia chiriliană, a 
se vedea și Christopher A. Beeley, „Cyril of Alexandria and Gregory Nazianzen: Tra
dition and Complexity in Patristic Christology", în: Journal o f Early Christian Studies, 
voi. 17, nr. 3/2009, pp. 381-419.
27 Cf. Sfântul Chiril al Alexandriei, Scrisoarea a IlI-a, Anatematisma 12 (v. traducerea 
din volumul de față).
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însă locul unde îl depășește clar pe Nestorie este în  ancorarea 
teologiei sale în  cultul Bisericii. Chirii dezvoltă o hristologie con
form ă cu Euharistia, doctrina euharistică ajutându-1 să-și constru
iască edificiul său hristologie. De exem plu, cuvintele lui Iisus din 
capitolul 6 al Evangheliei după loan  îi oferă prilejul de a dezvolta 
exegeza biblică în  sensul unității ipostatice gândite de el. Trupul 
ce se dă în  Euharistie este trupul asum at de Logos prin unirea cu 
omenitatea. Num ai așa poate fi el dătător de viață. Chirii respinge 
astfel cugetarea acelora care învățau că textul de la loan  s-ar referi 
nu la trupul și sângele Logosului, ci la ale unui om  unit cu El28. 
Prin îm părtășirea cu Trupul și Sângele Său, ni se dăruiește viață 
din belșug prin sălășlu irea Logosului în  noi, atât în tr-u n  m od 
divin prin Sfântul Duh, cât și um an prin Sfântul Trup și scum pul 
Sânge.

Pe de altă parte, așa cum  subliniază J. Pelikan, hristologia
dezvoltată de Chirii este conform ă cu si confirm ată de cultul eres- » »
tin. Iar aici două aspecte sunt interesante pentru analiza noastră. 
Prim ul v izează închinarea pe care o datorăm  M ântu itoru lui lisus  
H ristos. Când ne închinăm  lui H ristos, ne închinăm  Logosului 
divin, sau om ului Iisus? Este o singură închinare, după ipostas, 
sau două, una pentru  dum nezeire și una pentru om enitate? 
Vedem  că Sfântul C hirii se opune unei dem nități de cinstire a 
om ului Iisus fondată doar pe legătura sau conexiunea Sa cu Lo
gosul. Sau, cum  spunea N estorie, „pentru Cel ce este îm brăcat, 
cinstesc îm brăcăm intea". O întreagă dim ensiune soteriologică 
este vizată aici. Pentru alexandrin, Dum nezeu singur este autorul 
m ântuirii noastre, și nu m eritele dobândite de om ul Iisus. Unul 
D um nezeu-C uvântul S-a unit cu trupul, făcându-1 al Său și su
portând în  trup toate cele ale om ului, de la naștere până la 
m oarte. Iisus H ristos este M ântuitorul și, de aceea, subiectul uni
cei noastre adorări. D acă N estorie sublinia m ai ales aspectul

28 Cf. J. Pelikan, La tradition chretienne, I, p. 249.
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m oral al întrupării, Chirii îi opune aspectul ontologic. întruparea 
transform ă din interior natura um ană, dându-i din nou posibili
tatea de a se îndum nezei.

Al doilea aspect, care i-a m arcat de altfel destinul lui Chirii, 
privește cinstirea pe care o datorăm  Fecioarei M aria, om ul prin care 
D um nezeu S-a făcut om. în  cultul creștin, Fecioara a fost recu
noscută din cele m ai vechi tim puri ca M aică a lui D um nezeu sau 
Născătoare de Dum nezeu (Θεοτόκος)29. însă, în cadrul disputelor 
teologice din secolul al V-lea, atât Chirii, cât și N estorie au reali
zat foarte bine că term enul de Theotokos este m ult m ai m ult decât 
un „titlu onorific", fiind un cuvânt cheie pentru hristologie. C on
centra în  el o întreagă teologie a întrupării, o definiție dogm atică  
cuprinsă intr-un singur cuvânt30. Poate creatura, fie ea și în purita
tea Fecioarei, să nască pe Creator? Poate carnea să nască altceva 
decât carne, așa cum  învăța N estorie? Pentru că Theotokos nu 
arată altceva decât identitatea divină a lui Iisus Hristos. Termenul 
nu este biblic, tot așa precum  homoousios-vd niceean. Pentru Chirii, 
num irea de „N ăscătoare de D um nezeu" era o consecință firească 
a ceea ce s-a num it m ai târziu în  teologie com unicarea însușirilor 
sau a proprietăților (comm unicatio idiomatum  / άντίδοσις τών ιδιω
μάτων) în  unicul Ipostas al lui Iisus Hristos.

29 Una din cele mai vechi rugăciuni mariale care a ajuns până la noi, imnul „Sub mi
lostivirea ta scăpăm...", cântat în ritul bizantin în cadrul slujbei Vecerniei zilelor de 
rând din Postul Mare, este datată ca fiind în uz deja către 250 d.Hr. în ea, creștinii se 
roagă Născătoarei de Dumnezeu: ,,Ύπό τήν σήν εύσπλαγχνίαν καταφεύγομεν 
Θεοτόκε. Τάς ήμών ικεσίας μή παρίδης έν περιστάσει όιλλ’ έκκινδύνων λύτρωσαι 
ήμάς, μόνη άγνή, μόνη ευλογημένη"^.); Sub tuum praesidium confugimus, Sancta 
Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis 
cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta (lat.).
30 Expresia îi aparține lui G. Florovsky, „The Ever-Virgin Mother of God", în: The Collected 
Works o f Georges Florovsky, ΙΠ, Creation and Redemption, Nordland Publishing Co., Belmont, 
MA, 1976, pp. 171. Peste sute de ani de la Sinodul al ΙΠ-lea, Sfântul loan Damaschinul, în 
sinteza sa dogmatică, spunea că „acest nume constituie toată taina întrupării", Despre cre
dința ortodoxă, ΠΙ, 12 (versiunea în limba română: Sfântul Ioan Damaschinul, Dogmatica, 
trad., intr. și note de Dumitru Fedoru, EIBMBOR, București, 1943, p. 99).
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Ipostasul veșnic al Fiului lui D um nezeu Se naște în  tim p din 
Fecioara M aria, com unicând și im prim ând firii om enești cu care 
Se unește însu șiri divine și prim ind de la ea cele om enești, în  
afară de păcat. Fiind am ândouă deodată cu adevărat, fără conto
pire, ca D um nezeu m ișca propria Sa om enitate, iar ca om m ani
festa propria Sa dum nezeire. „Pătim ea dum nezeiește", spunea 
peste veacuri Sfântul M axim , „căci pătim ea de bunăvoie, de 
vrem e ce nu era sim plu om, și săvârșea m inuni om enește, căci le 
săvârșea prin trup, de vrem e ce nu era sim plu D um nezeu"31. U ni
rea aceasta dintre firea divină și cea um ană într-un singur subiect 
a fost num ită de Chirii unire (ένωσις) ipostatică  sau după ipostas 
(καθ'ύττόστασιν). în  felul acesta, Cel născut din Fecioară nu era 
doar sim plu om, dar nici sim plu Dum nezeu, ci Dum nezeu-Om ul, 
100% D um nezeu și 100% om. Tot așa, cea care L-a născut pe Iisus 
Hristos putea fi numită pe drept cuvânt „Născătoare de Dumnezeu" 
și „M aica lui D um nezeu".

Insă, așa cum am spus m ai sus, Chirii nu se baza doar pe tra
diția liturgică atunci când pornea în  argum entarea teologică a 
m aternității divine a Fecioarei. O întreagă tradiție teologică ale- 
xandrino-capadociană dezvoltase înaintea lui această învățătură, 
ceea ce explică într-o anum ită m ăsură reținerea siriană a lui Nes- 
torie32. Pentru Sfântul G rigorie Teologul, „dacă cineva nu crede 
că Sfânta M aria este N ăscătoare de D um nezeu (Theotokonfi este 
în  afara (separat de) dum nezeirii (theotetosY'33. Iar pentru Proclu, 
unul din oponenții m ajori ai lui N estorie în  Constantinopol, mai

31 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea I: Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri 
cu multe și adânci înțelesuri din Sfinții Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, trad., in- 
trod. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, col. PSB 80 (serie veche), EIBMBOR, București, 
1983, p. 60.
32 A se vedea trimiterile patristice la: John A. McGuckin, St Cyril o f Alexandria. The 
Christological Controversy: Its History, Theology and Texts, E.J. Brill, 1994, nota 52, p. 22.
33 Sfântul Grigorie Teologul, Epistola 101,16, în: Lettres theologiques, introd., texte 
critique et notes par Paul Gallay, col. Sources Chretiennes, nr. 208, 2e ed., Cerf, Paris, 
2013, p. 42.
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târziu devenit el însuși arhiepiscopul capitalei (434-436), Fecioara 
M aria este nici m ai m ult nici m ai puțin decât „laboratorul/atelie- 
rul unității firilor" (έργαστήριον34 τής ένώτητος τών φύσεων)35. 
Or îm părțirea în  H ristos a naturii/persoanei um ane și a celei di
vine de către N estorie îl conducea către separarea între Fiul lui 
Dum nezeu și fiul „teofor" al M ăriei, templu, vehicul și receptacul 
al Logosului -  uniți doar printr-o legătură volitivă sau m orală, 
așa cum  ar fi legătura dintre un bărbat și o fem eie care se iubesc.

Pe de altă parte, trebuie ream intit că num ele Fecioarei rapor
tat la procesul înom enirii Logosului divin nu apare în  Crezul ni- 
ceean, ci doar în  cel constantinopolitan. Este interesant faptul că 
acest din urm ă Crez, prim it de Calcedon ca form ând una cu cel 
niceean, nu este m enționat în disputele nestoriene. Atât antiohie- 
nii, cât și Sfântul Chirii pun ca principal criteriu form al al credin
ței ortodoxe doar crezul niceean. Astfel, alexandrinul citează de 
5 ori C rezul niceean și n iciodată pe cel constantinopolitan36. 
A ceastă „obsesie" efesiană se reflectă și în  hotărârea aprobată în 
penultim a ședință a sinodului (22 iulie 431), ce interzice orice altă
form ulare de credință decât cea definită la N iceea37 în  325. De »
aceea, având în  vedere că A ctele Sinodului I Ecum enic nu s-au 
tran sm is până la noi, textu l sursă în  lim ba greacă al C rezulu i

34 Termenul va fi popularizat de Maxim Mărturisitorul, care vedea omul ca un „la
borator" ce are capacitatea naturală de a media între dimensiunile creației și a le 
aduce lui Dumnezeu. Părintele Stăniloae aplică eclesiologic acest termen, Biserica 
fiind pentru el un adevărat „laborator al învierii".
35 Apud A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 520.
36 Cf. Georges-Matthieu de Durand, „Reflexions sur Ies quatre premiers conciles cecu- 
meniques: Nicee (325), Constantinople (381), Ephese (431), Chalcedoine (451)", în: 
Revue des sciences philosaphiques et theologiques, tome 86,1/2002, p. 14. Poate de aceea 
loan Casian folosește în argumentarea sa un crez baptismal antiohian, cunoscut lui 
Nestorie, care spre deosebire de cel niceean vorbește despre nașterea iconomică a lui 
Dumnezeu din Fecioara Maria: ...natus est ex Maria virgine.
37 Numele Fecioarei Maria va apărea însă alăturat direct expresiei „Născătoare de 
Dumnezeu" în scrisoarea de unire dintre loan și Chirii.
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niceean prezentat în  volum ul de față este tocm ai cel nealterat pe 
care-1 găsim  în  A ctele Sinodului de la Efes.

S in od u l d e  la  E fes

în  fața presiunilor Rom ei și Alexandriei, N estorie își va căuta 
dreptatea înaintea unui sinod al întregii Biserici. Astfel că, pentru 
a pune capăt disputelor, la 19 noiem brie 430, îm păratul Teodosie 
al II-lea cel Tânăr (408-450)38, la solicitarea lui Nestorie, convoacă 
un sinod la Efes pentru anul urm ător, la praznicul Cincizecim ii39. 
Im presia inițială e chiar favorabilă lui Nestorie, pentru că îm pă
ratul îi scrie lui Chirii pentru a se pune la dispoziția sinodului, 
ce va lua în  considerare com portam entul său nepotrivit. Se pare 
că A natem atism ele sale provocaseră destul de m ulte tulburări, 
fiind văzute ca inițiative private periculoase. De aceea, în  textul 
de convocare im perial (sacra) se precizează ca „nicio inovație să 
nu fie făcută în  particular de către unii înainte de preasfântul 
sinod și definiția (typos) care va fi promulgată de el în toate printr-un 
vot com u n ". Vedem  de aici că îm păratu l dorea ca sinodul să 
ajungă la o definiție de credință fundam entată pe un vot unanim  
al episcopilor.

Deoarece probabil își dorea o reprezentare cât m ai echilibrată 
în  realizarea acestui vot com un, îm păratul invitase la sinod toți 
m itropoliții, cărora însă le transm ite să vină însoțiți doar de câțiva 
(ολίγους) d intre ep iscop ii din p rovincia  lor. D acă în să privim

38 împărat de la vârsta de 7 ani, Teodosie cel Tânăr este direct influențat în cele reli
gioase atât de sora sa, Pulheria, cât și de soția sa, Evdochia. Un rol important îl joacă 
și eunucul Hrisafie, mare susținător al arhimandritului Eutihie. împărat roman al 
Occidentului era în acea vreme Valentinian al III-lea (424-455). Situația Imperiului 
Roman era una foarte delicată. După sfârșitul domniei lui Teodosie cel Mare (395), 
Imperiul Roman, mai ales în Apus, este practic sub asediu: în 410 Alaric cucerește 
Roma, spre 430 apar hunii în regiunea Rinului, iar Hippona este asediată de vandali.
39 Din textul de convocare se face evidentă conștiința responsabilității eclesiale a îm
păratului, unitatea și pacea religioase fiind determinante pentru unitatea și pacea im
periului.
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delegațiile prezente, vedem că lucrurile nu au stat întocm ai cum își 
dorise îm păratul, iar acest lucru a avut consecințe im portante în 
destinul sinodului: Chirii vine cu 50 de episcopi egipteni40, M em 
non al Efesului, îm preună cu m acedonienii, cu aproape 100, Ju 
venal al Ierusalim ului este însoțit de 15 palestinieni, Rom a este 
reprezentată de 2 episcopi și 1 preot41, C artagina de 1 diacon42, 
N estorie vine cu 16 episcopi, iar sirienii ajung m ai târziu în  Efes 
cu o delegație de 40 de episcopi (arhiepiscopii m itropolitani cu 
câte 2 sufragani fiecare)43. Chirii reușește să-și atragă de partea 
lui pe Juvenal, M em non și Celestin, iar Nestorie este sprijinit doar 
de prietenii săi antiohieni. D eși ajuns la Efes înainte de Rusalii, 
odată cu trupele im periale care ar fi trebuit să asigure ordinea si
nodului, Nestorie este îm piedicat de M em non să slujească în vreo 
biserică din oraș.

îm păratul nu s-a deplasat la Efes, însă l-a însărcinat pe Can- 
didian, com andantul gărzii im periale, să asigure ordinea sinodu
lui și să-l inform eze despre evoluția lucrărilor sale. La data 
prevăzută pentru începerea sinodului (7 iunie 431), antiohienii și 
delegații rom ani nu sosiseră încă. D upă două săptăm âni de aș
teptare, la doar câteva zile înainte de sosirea delegației anti- 
ohiene, dum inică 21 iunie, C hirii decide convocarea sinodului 
pentru ziua următoare, în  absența lor44. Prin această m ișcare abilă, 
Chirii își asigură conducerea sinodului com pus doar din adver
sari ai lui Nestorie, acționând deodată ca acuzator și judecător.

40 Este însoțit de numeroși călugări, dintre care se remarcă arhimandritul Shenuda, 
starețul Mănăstirii Albe din Egiptul de Sus, care în timpul său număra mai mult de 
2000 de călugări.
41 Episcopii Arcadie și Proiect și preotul Filip.
42 Invaziile vandale făceau aproape imposibilă prezența africanilor la Efes. Fericitul 
Augustin a fost invitat și el în mod personal, însă murise cu câteva luni înainte, pe 
28 august 430.
43 Cf. P. L'Huillier, The Church..., p. 146.
44 Pentru o istorisire sintetică a evenimentelor de la Efes, a se vedea: J.A. McGuckin, 
St Cyril o f Alexandria..., pp. 53-107.
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Cum  era de așteptat, N estorie refuză cele 3 invitații trim ise după 
practica canonică să se prezinte înaintea sinodului până ce loan 
și antiohienii nu vor ajunge în  Efes.

Copie a senatului rom an, dar și consistoriu al îm păratului pe 
problem e religioase, sinodul era deodată sinod și tribunal. El pro
m ulga decrete valabile pentru Biserică, însă putea și să judece 
persoane și operele lor. Cu un secol înainte45 deja, Sfântul Atana- 
sie cel M are se apăra îm potriva adversarilor săi la sinodul din 
Tyr, tot așa cum  Sfântul loan  G ură de Aur recuza com petența 
adunării care l-a condam nat pe baza argum entului că dușm anul 
acuzatului nu poate fi în  același tim p și judecător46. Or oful cel 
m are al lui N estorie, m ărturisit m ai târziu pe când era în exil, era 
tocm ai faptul că alexandrinul „constituia întregul tribunal [...]. 
Eu am fost convocat de Chirii care a reunit sinodul, de Chirii care 
era președintele. Cine era judecătorul? Chirii! Și cine era acuza
torul? Chirii! Cine era episcopul Rom ei? Chirii! Chirii era totul!"47

în  ciuda protestelor a 68 de episcopi, dintre care 21 de m itro- 
poliți, și a com isarului im perial, sinodul este deschis pe 22 iunie 
431 în biserica m are a Sfintei M aria din Efes. Chirii deține preșe
dinția sinodului, ajutat de Juvenal al Ierusalim ului și Flavian de 
Filipi, iar preotul alexandrin Petru va asigura secretariatul. Pa- 
trologul franciscan A ndre de H alleux rem arca la prim a sesiune 
de la Efes o suprareprezentare a episcopilor anti-nestorieni, nu
m ărând printre cei 154 de episcopi prezenți doar 17 m itropoliți, 
com parativ cu cei 21 din 68 de episcopi care protestaseră cu o zi 
înainte48. Reprezentantul îm păratului, Candidian, care a contestat 
legitim itatea începerii sinodului fără prezența celorlalți episcopi,

45 Cf. A. de Halleux, „Nestorius, histoire et doctrine", în: Irenikon, 66/1993, pp. 
42-43.
46 Deja Sfântul loan Gură de Aur îl numise pe Teofil, după sinodul de la Stejar, „fa
raon modem".
47 Liber Heraclidis, 117, la Pierre-Thomas Camelot, Ephese et Chalcedoine, în: Histoire 
des conciles oecumeniques, 2, Orante, Paris, 1962, p. 49.
48 A. de Halleux, „La premiere session du Concile d'Ephese...", p. 68.
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este evacuat din adunare după ce, printr-o m anevră abilă, Chirii 
îl face să dea citire cu voce tare edictului im perial de convocare49. 
In centrul adunării este așezată Sfânta Evanghelie, ca sem n văzut 
al prezenței lui Hristos.

Sinodul purcede la verificarea învățăturii lui Nestorie, fără a 
oferi șansa unei confruntări doctrinale directe între Chirii și N es
torie. Criteriul norm ativ al recunoașterii adevăratei credințe hris-5 J
tologice folosit de sinodali va fi Sim bolul niceean. De aceea, 
acesta este citit cu voce tare, iar apoi se face lecturarea celei de a 
doua Scrisori a lui Chirii către Nestorie, precum  și a răspunsului 
celui din urm ă. Cele două sunt confruntate deci cu Sim bolul ni
ceean și se constată prin vot nom inal și public ortodoxia prim ei 
și erezia celei de a doua. După lecturarea scrisorii papei Celestin 
către Nestorie, urm are a sinodului rom an din vara lui 430, apare 
în  acte și cea de a treia Scrisoare a lui Chirii cu A natem atism ele 
sale50. Având în vedere că sinodul nu a prom ulgat o m ărturisire 
de credință proprie, concentrându-se asupra doctrinei întrupării 
așa cum  a fost ea exprim ată fie de Sfântul Chirii, fie de N estorie 
în  scrierile lor, prim irea celor două scrisori chiriliene ar constitui 
de fapt concluzia dogm atică a Sinodului51.

Actele descriu și m ărturiile directe despre învățăturile greșite 
ale episcopului de Constantinopol ale lui Acaciu de M elitene și 
Teodot de Ancira, foști susținători ai lui N estorie, care s-au înde
părtat de acesta în  perioada de așteptare la Efes a sirienilor. U r
m ează diferite citări patristice52 și nestoriene, lecturarea unei

49 Condiție obligatorie fără de care sinodul nu ar fi putut fi deschis în mod legal.
50 Din actele păstrate până astăzi se pare totuși că această epistolă nu face obiectul 
unui vot, cum a fost cazul cu cea de a doua Scrisoare a lui Chirii către Nestorie.
51 Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 485.
52 Printre cele mai importante scrieri patristice folosite de Chirii împotriva lui Nes
torie se remarcă Scrisoarea anti-apolinaristă a Sfântului Grigorie Teologul către preo
tul Cledoniu (Epistola 1) și cea a Sfântului Atanasie cel Mare către Epictet. Mai sunt 
citați Petru și Teofil ai Alexandriei, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Vasile cel Mare, 
Iulius și Felix ai Romei.
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scrisori de la africani, după care este pronunțată unanim  decizia 
de depunere a lui N estorie: „D om nul nostru Iisus H ristos, Care 
a fost blasfem iat de acest om, hotărăște prin acest preasfânt sinod 
că același N estorie este exclus din dem nitatea episcopală și din 
întreaga adunare preoțească"53.

Chirii ar fi sperat ca în treg sinodul să se fi rezum at la acea 
unică sesiune din 22 iunie54. N um ai că lucrurile nu au fost așa de 
sim ple. G raba sa de a „predeterm ina" rezultatul sinodului, du
blată și de întârzierea episcopilor antiohieni, a provocat tulburări 
profunde. A cestea vor face ca episcopii adunați pentru sinod să 
fie nevoiți să m ai aștepte încă patru luni până să se întoarcă la 
eparhiile lor.

După num ai 4 zile sosește la Efes și delegația siriană condusă 
de loan (+442). A ducându-i-se la cunoștință de către N estorie și 
Candidian versiunea lor despre cele întâm plate, abia ajuns, loan 
convoacă sinod sub autoritatea sa, care reunește aproxim ativ 50 
de episcopi anti-chirilieni. M em non și Chirii sunt depuși, Anate- 
m atism ele celui din urm ă fiind socotite eretice, ca im prim ate de 
arianism, apolinarism  și eunom ism , în  opoziție astfel cu doctrina 
niceeană. C om uniunea cu ceilalți episcopi chirilieni este în tre
ruptă cât tim p refuză să condam ne aceste capitole alexandrine. 
Ca reacție im ediată, efesenii interzic celor care au sem nat actele 
de depunere accesul în  biserici pentru slujbe. A m bele adunări, 
ferm  convinse de fidelitatea niceeană, trim it scrisori îm păratului, 
încercând să prezinte propria viziune a faptelor. După m ulte pre
siuni din toate părțile, îm păratul, într-o prim ă fază anulează de
ciziile din 22 iunie, sinodul trebuind să fie convocat din nou în

53 P.-T. Camelot, Ephese et Chalcedoine, p. 53. Dacă sinodul debutează în dimineața 
lui 22 iunie cu un număr de 155 de episcopi, această sentință de depunere a lui Nes
torie este semnată de 197 de episcopi.
54 Cel puțin așa reiese din scrisoarea adresată de Chirii Bisericii din Alexandria, în 
care relatează desfășurarea sesiunii și-și exprimă speranța de a se întoarce cât mai 
repede acasă, odată terminată această problemă. Cf. A. de Halleux, „La premiere 
session du Concile d'Ephese...", p. 48.
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prezența tuturor episcopilor din Efes, dar până la urm ă, în m od 
curios, ratifică deciziile de depunere a am belor sinoade paralele, 
astfel că N estorie, Chirii și M em non sunt recunoscuți ca depuși. 
Com isarul loan este trim is la Efes pentru a ancheta și a face or
dine. N um ai că, între timp, pe 10 iulie, își face apariția la Efes în  
sfârșit și m ica delegație rom ană, care se alătură lui Chirii, schim 
bând dinam ica evenim entelor. După sosirea lor, sinodul chirilian 
s-a reunit în  sesiuni form ale încă de șase ori, între 10 și 31 iulie, 
m ajoritatea lor fiind ținută în  reședința lui M em non. In cea din 
11 iulie, reprezentanții Rom ei aprobă în  mod oficial depunerea 
lui Nestorie, iar în sesiunea din 17 iulie este depus la rândul său 
loan  al A ntiohiei. Sesiunea din 22 iulie este convocată pentru a 
discuta cererea unui preot pe num e H arisie din Filadelfia Lidiei, 
depus de episcopul său din cauza respingerii unui sim bol de cre
dință nestorian care circula în  provincia sa. In acest context apare 
definiția (horos-ul) sinodului, care confirm ă Sim bolul de credință 
niceean. A șa cum  nu prezintă o m ărturisire de credință proprie, 
tot așa Efesul nu prom ulgă nici canoane disciplinare. Cele 8 pe 
care le avem astăzi sunt extrase din diferite scrisori trim ise de si
nodali după sesiunea din 17 iulie (1-6), apoi horos-ul din 22 iulie, 
care interzice folosirea altui Sim bol de credință decât cel niceean 
(7), și psephos-ul din ultim a sesiune, ținută în biserica Sfintei M arii 
din Efes (31 iulie), despre independența Bisericii din Cipru față 
de A ntiohia55. Tot în  cadrul ultim ei sesiuni este condam nat pela- 
gianism ul, probabil ca insistență a delegaților rom ani.

D upă sosirea la Efes, la începutul lunii august, a noului re
prezentant al îm păratului, Chirii, N estorie și M em non sunt puși 
sub arest la dom iciliu. îm păratul, căutând totuși îm păcarea prin 
dialog, cheam ă la începutul lui septem brie la Calcedon câte un

55 Din ce știm, sinodul chirilian s-a reunit în sesiuni formale de cel puțin șapte ori 
între 22 iunie (prima sesiune) și 31 iulie (ultima), pe când cel antiohian doar de două 
ori. Cf. Thomas Graumann, „Reading the First Council of Ephesus (431)", în: Chalce
don in Context. Church Councils 400-700, ed. by Richard Price and Mary Whitby, Li
verpool Univ. Press, 2011, p. 29.
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grup de șapte reprezentanți din fiecare partidă ca să discute în 
prezența sa. Cel puțin cinci sesiuni de discuții au avut loc timp 
de m ai bine de o lună, în  care fiecare parte a încercat să dove
dească erezia celeilalte56, însă rezultatul final a fost neconcludent.

D in Efes, sirienii trim it îm păratului în  luna august o scrisoare 
ce conține o confesiune de credință m oderată, redactată se pare 
de Teodoret de Cyr, care va constitui baza form ulei de îm păcare 
din 433 și germ enele definiției hristologice a Calcedonului. Acest 
„Crez al Efesului" este precedat de semnătura episcopilor pe textul 
pur niceean, care ar fi după ei în mod evident contrar celor 12 capitole 
„eretice" ale scrisorii sinodale alexandrine. în text se observă cu cla
ritate perspectiva siriană asupra lui Theotokos: „O mărturisim pe 
Sfânta Fecioară  ca N ăscătoare de D um nezeu , pentru  că D um - 
nezeu-Cuvântul S-a întrupat și S-a făcut om și, din însuși momentul 
zămislirii, a unit cu Sine templul pe care l-a luat din ea"57.

La sfârșitul lui octom brie 431 îm păratul dizolvă sinodul, per- 
m ițându-i lui Chirii să se întoarcă în Alexandria. Nestorie plecase 
deja la m ănăstirea sa de m etanie de lângă A ntiohia, în  locul său 
fiind înscăunat M axim ian.

H otărârea Efesului

Cum am spus mai sus, sinodul chirilian de la Efes nu a promulgat 
nicio definiție dogmatică sau expunere de credință (ekthesis)58. Mai de
grabă, sinodul antiohian paralel a redactat o confesiune de credință, 
așa-numitul „Crez al Efesului"59, care a trecut apoi, prin formula de 
unire din 433, chiar în definiția dogmatică a Calcedonului.

Sinodul chirilian pune ca bază a dogm ei întrupării Sim bolul 
niceean, iar exprim area ei este recunoscută ca fiind ortodoxă în 
cele două Scrisori dogm atice  ale lui C hirii (a Π-a și a IlI-a) și ca

56 Dintre delegați, se remarcă prin calitățile teologice Teodoret de Cyr și Acaciu de 
Melitene.
57 V. textul Scrisorii de împăcare din 433 dintre Chirii și loan din acest volum.
58 Cf. A. de Halleux, „La premiere session du Concile d'Ephese...", p. 85.
59 Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 484.
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eretică în  cele ale lui Nestorie. în  primele găsim condensată în  for
m ule concise, care au fost mai apoi receptate de Biserica întreagă, 
hristologia alexandrină a unicității Ipostasului com pus al Logo
sului divin devenit om. De aceea, unii cercetători consideră că ci
tirea acestor două scrisori și aprobarea lor de către sinodali 
constituie de fapt decizia dogm atică a Sinodului60. A stfel, dogm a 
Efesului nu constă în  ceea ce a răm as până astăzi sub num ele de 
„hotărârea de la Efes", care nu este altceva decât o hotărâre (horos) 
despre m ărturisirea de credință niceeană.

A șa cum  vedem  din actele păstrate până la noi, sinodul chi- 
rilian, în  sesiunea a șasea din 22 iulie 431, ținută în  reședința lui 
M em non al Efesului, a luat în  discuție o petiție a unui preot 
num it H arisie din Filadelfia Lidiei, depus de episcopul său. Si
nodul condam nă m ărturisirea de credință am intită de către Ha-J
risie ca fiind în  uz în  Biserica sa locală prin com pararea sa cu 
Crezul de la N iceea și cu tradiția Părinților61. De asem enea, con
dam nă extrase din lucrările lui N estorie și adoptă prin aclam ație 
o rezoluție a cărei idee principală este interzicerea oricărui alt 
Sim bol de credință decât cel niceean. A ceastă sentință a răm as în 
istoria Bisericii ca reprezentând Definiția sau hotărârea despre Sim 
bolul niceean a celui de-al treilea Sinod Ecumenic, dar și ca cel de-al 
șaptelea canon din cele opt care ni s-au transm is de la Efes62.

D atorită contextului desfășurării sinodului, hotărârea pro- 
priu-zisă nu este una care definește dogm atic, ci tocm ai una care 
oprește orice altă definiție decât cea niceeană. D e aceea, ea este 
m ai apropiată ca form ă de un canon, și nu de un horos dogm atic.

Textul propriu-zis al hotărârii, care urm ează citirii Sim bolului 
niceean, poate fi îm părțit în  două părți: o prim ă parte, în  care se

60 Cf. supra, nota 51. Vom prezenta aceste scrisori în volumul de față, împreună cu 
cea care pecetluiește pacea dintre Chirii și loan din 433.
61 Intr-o scrisoare ulterioară sinodului, Chirii mărturisea lui Acacie al Bereei că el a 
fost cel care a inserat florilegiul patristic în actele sesiunii din 22 iulie. Cf. A., de Hal- 
leux, „La premiere session du Concile d'Ephese...", p. 53.
62 Synagoge prezintă doar textul hotărârii, pe când Syntagma conține și un preambul. 
Cf. P. L'Huillier, The Church..., pp. 160-161.
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interzice form ularea si utilizarea altui Sim bol de credință decât » »
cel niceean în  lucrarea de convertire a celor care vin la dreapta 
credință; și o a doua parte, în  care sunt condam nați cei care cred 
și profesează învățăturile hristologice ale lui N estorie și sim pati
zează cu erorile conținute în  Sim bolul de credință prezentat de 
preotul H arisie ca fiind în  uz în  Filadelfia.

Cine era acest H arisie? în lupta sa contra ereziilor, patriarhul 
N estorie trim isese preoți în  m isiune în  Lidia care să convertească 
la ortodoxie pe quartodecim ani și novațieni. Atunci când reve
neau la dreapta credință, aceștia din urm ă erau puși să m ărturi
sească un Sim bol de credință (ek thesis), care nu era în să cel 
niceean, ci unul cu accente nestoriene, presupus a fi opera lui Teo
dor de M opsuestia, în  care unirea dintre dumnezeire și um anitate 
în  Hristos era exprim ată prin term enul de συνάφειη („legătură"). 
Preotul Harisie, care s-a ridicat îm potriva acestei practici, a fost 
depus de episcopul de Filadelfia, favorabil poziției antiohiene. 
De aceea, el și-a căutat dreptatea înaintea sinodului chirilian, pro
fesând credința niceeană, îm potriva episcopului său, care era în  
cealaltă tabără. Constatând ortodoxia credinței sale, sinodul chi
rilian din Efes îl repune în drepturi pe Harisie. însă incidentul cu 
preotul H arisie răm âne ca una din cauzele hotărârii Sinodului al 
III-lea de a interzice orice altă m ărturisire de credință decât cea 
niceeană.

Despre ceea ce au vrut să spună Părinții sinodali prin faptul 
că interzic orice alt sim bol decât cel niceean s-a scris m ult63. Cum  
a fost însă această hotărâre receptată de către Biserică se poate 
observa m ai bine chiar în  hotărârea dogm atică a urm ătorului 
Sinod Ecum enic, cel de la Calcedon, care, pe lângă cele definite 
hristologic, vede în  m ărturisirea Sim bolului de la Constantinopol 
din 381 același crez niceean, în  același tim p repetând spre final 
formula Efesului de interzicere a unei alte m ărturisiri de credință, 
fără însă a face referire directă la Sim bolul niceean.

63 C f A. de Halleux, „Pour une profession commune de la foi selon l'esprit des 
Peres", în: Revue Theologique de Louvain, 3/1984, p. 287.

155



TEXT SI TRADUCERE9



Sinodul al III-lea Ecumenic

Ό ρ ο ς  περί τής έν Ν ίκα ια  
π ίστεω ς

Ή  έν Ν ίκ α ια  σύνοδος πίστιν 
έξέθετο ταύτην· Πίστεύομεν ,..1

Τή μέν ούν α γ ία  ταύτη 
π ίσ τεί π άντας σ υν τίθ εσ θ α ί 
προσήκει· έχει γά ρ εύσεβώ ς 
κα ί ά π οχρώ ντω ς εις ώ φ έ- 
λεια ν  τής ύπ ' ούρανόν. 
’Επειδή δέ τινές π ροσ π οι
ούνται μέν όμοΛογεΐν αύτήν 
κ α ί σ υντίθ εσ θ α ί, π αρερμη- 
νεύουσ ι δέ τών έννοιώ ν τήν 
δύνα μ ιν  έπ ί τό α ύτοις δο- 
κοϋν κ α ί σ οφ ίζο ντα ι τήν 
αλήθειαν, πλάνης όντες υιοί 
καί απώλειας τέκνα, έδέησεν 
άναγκαίως άγιων πατέρων 
καί ορθοδόξων παραθέσθαί 
χρήσεις π λ η ροφ ορή σ α ι δυ- 
ναμένας τίνα τε τρόπον νε- 
νοήκασιν αύτήν κα ί κηρϋξαι 
τεθ α ρρήκα σ ιν , ώ στε δη λ ο
ν ότι κα ί πάντας τούς ορθήν 
κα ί άμώ μητον έχοντας πίσ- 
τιν ούτω  κα ί νοειν κ α ί έρμη- 
νεύειν  κα ί κηρύττειν αύτήν.

[,..]1 2.

Definitio de fide apud  
N icaeam  conscripta

N icaena synodus hanc fidem  
exposuit: C redim us...1

Sanctae quidem  hu ic fidei 
om nes consentire convenit; 
h abet enim  pie atque suffi
cienter ad u tilitatem  totius 
orbis terrae. Q uia vero aliqui 
sim ulant quidem  eam  se con
fiteri et consentire, m ale au 
tem  in terp retantu r sensuum  
virtu tem  secundum  quod eis 
placet, et circum veniunt veri
tatem , filii existentes erroris et 
nati perditionis, opus fuit neces
sario sanctorum  patrum et or
thodoxorum adicere testimonia 
quae satisfacere valeant quem- 
am modum  intellexerunt eam et 
praedicare praesumpserunt, ut 
palam sit quia omnes rectam et 
im m aculatam  habentes fidem  
sic et intellegunt et interpretan
tur et praedicant eam.

1 Urmează textul Simbolului de credință de la Niceea. Vezi Sinodul I Ecumenic.
2 Aici urmează un florilegiu de texte patristice și actele privitoare la preotul Harisie, 
pomenit mai jos.
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H otărârea despre m ărturisirea de credință de la N iceea1

Sinodul de la N iceea a expus această [m ărturisire de] cre
dință: „ C re d e m ..."1 2.

Se cuvine ca toți să consim tă la această sfântă [m ărturisire de] 
credință; căci este dreaptă3 4 și îndeajuns pentru slujirea celor deA.
pe păm ânt. Insă, deoarece unii pretind că o m ărturisesc și o în 
cuviințează, însă răstălm ăcesc puterea înțelesurilor după cum  li 
se pare lor și m ăsluiesc adevărul, fiind fii ai rătăcirii și odrasle ale 
pustiirii, a fost necesar să adăugăm  m ărturiile Sfinților și drept- 
credincioșilor Părinți, capabile să confirm e m odul în  care au în 
țeles [credința] și au îndrăznit s-o vestească, astfel în cât să fie 
evident că toți cei care au o credință dreaptă și fără de pată tre
buie să o înțeleagă, să o tâlcuiască și să o vestească în  acest fel.

[···?

1 Adoptată în cadrul sesiunii a Vl-a, din 22 iulie 431, ținută în reședința episcopului 
Memnon al Efesului.
2 Urmează textul Simbolului de credință de la Niceea. Vezi Sinodul I Ecumenic.
3 Cu sensul de credință bună, adevărată.
4 Aici urmează un florilegiu de texte patristice și actele privitoare la preotul Harisie, 
pomenit mai jos.
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Τούτω ν τοίνυν ά ν α γ ν ω σ -  
θέντων, ώρισεν ή άγια σ ύν
οδος έτέραν πίστεν μηδενί 
έξεΐναι π ροφ έρειν  ή γοϋν 
συγ γ ρά φ ειν  ή σ υν τιθ ένα ι 
παρά τήν όρισ θ εΐσ α ν παρά 
τω ν άγιω ν π ατέρω ν τω ν έν 
τή Ν ικα έω ν σ υνα χθ έντω ν 
συν άγίω  π νεύμ ατε τούς δε 
τολμώντας ή συντιθέναι πίσ- 
τιν έτέραν ή γούν π ροκομ ί- 
ζειν ή προφέρειν τοΐς έ- 
θέλουσιν έπισπρέφειν εις 
έπίγνωσιν της άληθείας ή έξ 
Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  ή έξ ’Ιουδα ϊσ 
μού ή γ οϋν  έξ α ίρέσεω ς 
ο ία σδηπ οτοϋν, τούτους, εί 
μεν εΐεν έπ ίσκοπ οι ή κληρι
κοί, ά λλοτρίους είνα ι τούς 
επ ισ κόπ ους τής έπ ίσκοπ ής 
κα ί τούς κληρικούς τού κλή
ρου· εί δε λ α ϊκοί εΐεν, άναθε- 
ματίζεσθαι. Κ ατά τον ίσον 
δε τρόπ ον, εί φ ω ρα θεΐέν  
τινες είτε έπ ίσ κοπ οι είτε 
κλ η ρ ικ οί είτε λ α ϊκ οί ή φ ρο- 
νοϋντες ή διδάσκοντες τά έν 
τή π ροκομ ισθείση έκθ έσ ει 
παρά Χ αρισίου τού πρεσβυ- 
τέρου π ερί τής ένανθρω π ή- 
σεω ς τού μ ονογενούς υιού 
τού θεού ή γοϋν τά  μιαρά 
κ α ί διεσ τρα μ μ ένα  Ν εστο- 
ρίου δόγμ α τα , ά κ α ί ύπ οτέ- 
τακται, ύπ οκείσ θ ω σ α ν τή 
ά π οφ άσει τής άγιας ταύτης 
κ α ί ο ικουμ ενικής συνόδου,

H is igitur recitatis decrevit 
sancta synodus aliam  fidem  
n u lli licere proferre vel con
scribere vel com ponere prae
ter illam  quae definita est a 
sanctis patribus qui N icaeam  
per spiritum  sanctum  conve
nerunt; illos vero qui audent 
fidem  aliam  vel com ponere 
vel proferre vo len tibu s con 
verti ad agnitionem  veritatis 
sive ex gentilitate  sive ex Iu- 
daism o sive ex alia qu alibet 
h aeresi, si ep iscopi quidem  
fuerint aut clerici, alienos esse 
ep iscopos ab ep iscop atu  et 
clericos a clero ; si vero laici 
sint, an athem atizari. S im ili 
m odo si qui d eprehensi fu e
rint sive ep iscop i sive clerici 
vel laici vel credentes vel do
centes ea quae scripta sunt in 
exp ositione quae a C harisio  
presbytero  prolata  est de in 
hu m anatione u nigen iti Filii 
D ei, au t certe polluta et p er
versa N estorii dogm ata, quae 
etiam  subiecta sunt, eos subi- 
acere sententiae sanctae huius 
et universalis synodi, ita ut sit
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D upă citirea acestora, Sfântul Sinod a hotărât5 că nu îi este în 
găduit nim ănui să întocm ească sau să scrie sau să com pună o altă 
[m ărturisire de] credință decât cea definită de Sfinții Părinți care 
s-au adunat la Niceea, îm preună cu D uhul Sfânt. Cei care îndrăz
nesc să com pună o altă [m ărturisire de] credință sau s-o prezinte 
sau s-o întocm ească pentru cei care doresc să se întoarcă de la pă- 
gânism 6 sau iudaism  sau de la orice altă erezie la cunoașterea 
adevărului, aceștia, dacă sunt episcopi sau clerici, să fie îndepăr
tați, episcopii din episcopat, iar clericii din cler; iar dacă sunt 
laici, să fie anatem atizați. în  același fel, dacă vor fi găsiți unii, 

fie episcopi, fie clerici, fie laici, care să cugete sau să învețe cele 
în fățișate în  expunerea sa de către preotu l H arisie7 despre în - 
om enirea Fiu lu i U nic N ăscu t al lui D um nezeu , sau, m ai m ult, 
în v ățătu rile  în tin ate  și perverse ale lui N estorie , anexate aces
tora , să fie su p u și se n tin țe i acestu i s fân t și e cu m en ic  S in od ,

5 Acest paragraf constituie și textul Canonului 7 al Sinodului de la Efes.
6 Lit. „elenism".
7 Preotul Harisie, depus de episcopul său de Filadelfia Lidiei, și-a căutat dreptatea 
înaintea sinodului chirilian, profesând credința niceeană și denunțând folosirea în 
regiunea sa a unui simbol de credință cu accente nestoriene, al cărui autor se credea 
a fi Teodor de Mopsuestia. Cf. „Introducere" la Sinodul al III-lea.
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ώ στε δη λ ον ότι τόν μέν επ ί
σ κοπ ον ά λ λ οτριοϋσ θ α ι τής 
επ ισκοπ ής κ α ί είνα ι κα θη- 
ρημ ένον, τόν δέ κληρικόν 
ομοίω ς έκπ ίπ τείν  τού κ λ ή 
ρου· εί δέ λαϊκός τις ε’ίη, καί 
ούτος ά να θ εμ α τιζέσ θ ω  κα- 
θά προείρηται.

palam  ep iscopu m  quidem  
alienum  fore ep iscopatu  et 
deponendum , clericum  vero a 
clero sim iliter sum m oven- 
dum  et esse depositum ; si 
vero laicus sit, et ille an ath e
m atizetu r sicut praed ictu m  
est.
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astfel ca, în  m od clar, episcopul să fie îndepărtat din treapta epis
copală și caterisit, clericul, de asem enea, să fie depus din cler; iar 
dacă este laic, și acesta să fie anatem atizat, după cum  s-a spus 
m ai înainte.
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SCRISOAREA A DOUA 
A SFÂNTULUI CHIRIL CĂTRE NESTORIE

în  tim pul prim ei sesiuni a sinodului chirilian din 22 iunie 431, 
pentru a putea dovedi greșelile dogm atice ale lui Nestorie, Juve
nal al Ierusalim ului a propus să fie com parate cele propovăduite 
de episcopul C onstantinopolului cu adevărata învățătură orto
doxă. Fără surprize, criteriul ortodoxiei învățăturilor va fi consi
derat Sim bolul niceean, care va fi citit cu voce tare. Sunt 
exam inate apoi una din scrisorile lui Chirii către N estorie, pre
cum  și răspunsul acestuia din urm ă. D upă citirea epistolei chiri- 
liene, aceasta este considerată conform ă credinței niceene si 
aprobată de sinodali, iar răspunsul lui Nestorie, ca fiind plin de 
afirm ații neortodoxe și respins.

Scrisoarea aceasta o num im  astăzi a doua către N estorie  
(Κ αταφ λυαρούσι -  după prim ul cuvânt al epistolei). De fapt, 
încă din 429, Chirii îi adresează o prim ă scrisoare directă episco
pului de Constantinopol, cerându-i lăm uriri despre ceea ce au
zise că ar susține în predicile sale. Pentru că n-a fost m ulțum it de 
răspunsul lapidar al lui Nestorie, Chirii redactează o a doua scri
soare în  februarie 4308, în  care precizează în  m od clar și concis

8 Scrisoarea este datată Mechir, care ar corespunde, în calendarul iulian, perioadei 
între 26 ianuarie și 24 februarie, iar în cel gregorian, 8 februarie - 9 martie.
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învățătura hristologică a Bisericii. Pentru acest lucru, dar și pen
tru faptul că a fost aprobată în  m od solem n de Sinodul de la Efes 
și apoi de cel de la Calcedon, ea a m ai fost num ită și „scrisoarea 
dogm atică".

Epistola are o structură clasică, cu o introducere în  care epis
copul A lexandriei am intește despre „am ărăciunile" cauzate de 
cei care răspândesc m inciuni despre el în  Constantinopol9, dar și 
despre responsabilitatea foarte m are a lui N estorie atunci când 
învață în  biserică, si se încheie cu o form ulare care accentuează 
im portanța m enținerii păcii Bisericii.

Corpul ei prezintă o exegeză chiriliană a Sim bolului niceean 
în ceea ce privește articolele referitoare la întruparea Cuvântului. 
M ai în tâi, pentru Chirii, înom enirea C uvântului nu înseam nă 
transform area sau schim barea Lui într-un om, ci asum area unui 
nou m od de a exista sau subzista, unind cu Sine, după ipostas, 
om enitatea; o om enitate com pletă, din trup însuflețit cu suflet ra
țional, nu așa cum cugetau apolinariștii. Cu alte cuvinte, Fiul S-a 
unit în  m od ipostatic cu trupul însuflețit sau om enitatea. Este 
vorba despre o nouă expresie apărută în  acest context hristologic, 
ce evidenția deodată singularitatea subiectului și distincția dintre 
dum nezeire și um anitate. A ceastă unire după ipostas sau ipostatică  
(καθ ’ύπόστασιν) este după el unitatea adevărată, reală, pentru 
a o deosebi de cea după voință  sau bunăvoință, ca sim plă unitate 
m orală sau accidentală, predicată de N estorie. O m enitatea și 
dum nezeirea au alcătuit pentru noi un unic „D om n și Elristos și 
F iu ", m enținându-se în  același tim p reală distincția firilor în  
această unire. D eci Chirii nu acceptă transform area unei firi în 
cealaltă, respingând prin aceasta m onofizism ul.

Respinge în  același tim p asum area de către Logos a unei per
soane sau personaj (πρόσωπον) deja existent(ă), ca și cum  S-ar fi 
pogorât într-un om, în sensul unei sim ple locuiri sau sălășluiri,

9 Erau clerici alexandrini dizidenți, care se refugiaseră în capitală pentru a-și căuta 
dreptatea. Nestorie se pare că deschisese o anchetă în această privință.
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opunându-i o adevărată teologie a Cuvântului întrupat, Care S-a 
făcut om, Care S-a născut din Fecioară, Care a pătim it, a m urit și 
a înviat: „Căci nu s-a născut m ai întâi un om  obișnuit din Sfânta 
Fecioară, ca pe urm ă Cuvântul să Se pogoare peste e l". Iar naște
rea după trup o leagă direct de pătim ire și de înviere, căci, dacă 
Du m nezeu-Cuvântul nu S-ar fi născut cu adevărat, atunci nici nu 
ar fi pătim it cu adevărat. Logica avansată de Chirii este deci una 
soteriologică, care atribuie Logosului în  m od real atât nașterea, 
cât și pătim irea, m oartea și învierea. D upă el, H ristos a putut 
birui m oartea și stricăciunea deoarece subiectul pătim irilor și al 
m orții a fost însuși Logosul divin întrupat. Bineînțeles, el arată 
cât se poate de clar că Logosul nu suferă acestea în  firea sau na
tura Sa divină, ci în  trup, folosind expresii paradoxale precum : 
„Cuvântul lui D um nezeu era nepătim itor în  trup pătim itor".

Una din consecințele nașterii Logosului ca om  din Fecioară 
este că adorăm  pe „U nul și A celași" H ristos și D om n, nu ca și 
când ar fi doi fii, ci unul singur unit cu propriul trup. A ceastă ex
presie, „U nul și A celași -  ένα καί τον αυτόν", dragă lui Chirii și 
im portantă în  hristologie pentru a preciza identitatea Fiului lui 
D um nezeu cel veșnic cu Iisus H ristos istoric, se pare că este pre
luată de la Sfântul G rigorie Teologul, care o folosește în  scrierile 
sale anti-apolinariste10 11. Ea va face carieră teologică serioasă, tre
când prin form ula de unire din 433 în  definiția C alcedonului. 
Sfântul G rigorie sublinia cu aproape 50 de ani înainte: „Noi nu 
separăm  om ul de dum nezeire, ci învățăm  pe Unul și Același -  ένα 
καί τον α υ τ ό ν ..."11. De aceea, el avertiza că, „dacă cineva intro
duce doi fii, unul fiind din Dum nezeu-Tatăl și cel de-al doilea din 
m aica (Fecioara M aria), în  locul Unuia și Aceluiași [Fiu], unul ca

10 Epistola I către Cledoniu (101) a Sfântului Grigorie este citată substanțial în Florilegiul 
patristic prezentat de Chirii la Sinodul de la Efes împotriva învățăturii lui Nestorie.
11 Sfântul Grigorie Teologul, Epistola 101,13, în: Lettres theologiques, introd., texte 
critique et notes par Paul Gallay, col. Sources Chretiennes, nr. 208, 2e ed., Paris, Cerf, 
2013, p. 42; cf. și Epistola 102, 4, p. 72.
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acesta să fie scos din înfierea prom isă celor cu dreapta credință"12. 
Sau, în  a doua scrisoare către preotul Cledoniu, Sfântul G rigorie, 
atunci când abordează chestiunea înom enirii lui D um nezeu, 
spune că „noi unim într-unul (εις έν) pe Fiul lui Dum nezeu născut 
din Tatăl și apoi din Sfânta Fecioară M aria; nu num im  doi Fii, ci 
pe Unul și A celași (ένα  καί τον αυτόν) îl adorăm  într-o dum ne
zeire și cinste nedivizate (έν άδιαιρέτφ  θεότητι καί τ ιμ ή )"13.

Ο altă consecință a unirii ipostatice arătate de Chirii în  scri
soare este considerarea Sfintei Fecioare M aria ca N ăscătoare de 
D um nezeu „nu pentru că firea Cuvântului sau dum nezeirea Sa 
și-ar fi luat cu adevărat începutul existenței din Sfânta Fecioară, 
ci pentru că s-a născut din ea Sfântul Trup însuflețit cu suflet ra
țional, cu care Cuvântul S-a unit după ipostas".

Avem deja în  această epistolă enunțate cele două coordonate 
esențiale în  hristologie: unitatea și distincția. D upă alexandrin, 
unirea se realizează după ipostas, ca unire reală în tre două firi 
deosebite. Astfel, însușirile om enității pot fi atribuite Logosului, 
fără ca prin aceasta să fie desființată specificitatea firilor. Chirii 
dezvoltă aici ceea ce va răm âne cunoscut în  istoria dogm elor prin 
expresia com unicare a însușirilor (comm unicatio idiomatum  / άντί- 
δοσις των ιδιωμάτων), ca schim b reciproc de proprietăți între 
cele două firi ale D om nului H ristos14. Teologia aceasta, com ple
tată m ai apoi de Calcedon și Constantinopol II, va răm âne nor
m ativă pentru Biserică.

Sinodul al IV-lea Ecum enic de la Calcedon va considera „ca
nonică" și „sinodală" scrisoarea lui Chirii, așezând-o, ca autori
tate dogm atică în  hristologie, pe locul im ediat urm ător 
Sim bolurilor de credință de la N iceea și Constantinopol.

12 Sfântul Grigorie Teologul, Epistola 101,18, în: Lettres theologiques, p. 44.
13 Sfântul Grigorie Teologul, Epistola 102,4, în: Lettres theologiques, p. 72.
14 Fundamentul intim al acestui schimb reciproc de proprietăți va fi așezat mai târziu 
de părinți precum Maxim Mărturisitorul și loan Damaschinul în actul perihorezei fi
rilor.
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Κ υρίλλου έπιστολή  
δευτέρα  π ρος Ν εστό-

ριον
Τ φ  εύλαβεστάτω  καί θεο- 

φ ιλ εσ τά τω  σ υλ λ ειτουργώ  
Ν εστορίω  Κ ύριλλος έν 
κυρίφ  χαίρειν.

Κ α τα φ λ υ α ρούσ ι μεν, ώς 
μανθάνω , τινές τής έμής 
ύπ ολήψ εω ς επ ί τής σής θεο- 
σεβείας, κα ί τούτο συχνώ ς, 
τάς των έν τελ εί συνόδους 
καιροφυλακοϋντες μάλιστα, 
κ α ί τά χα  που κα ί τέρπ ειν  
οίόμ ενοι τήν σήν άκοήν καί 
ά βουλ ή τους π έμ π ουσ ι φω- 
νάς, ή δ ικη μ έν οι μέν ούδέν, 
έλεγχθέντες δέ, κα ί τούτο 
χρηστώ ς, ό μέν ότι τυφλούς 
ή δίκ ει κα ί π ένητας, ό δέ ώς 
μητρί ξίφ ος έπ ανατείνας, ό 
δέ θεραπαίνη συγκεκλοφ ώ ς 
χρυσίον άλλο τρ ω ν  κα ί τοι- 
αύτην έσχηκώ ς ά εί τήν ύπό- 
ληφ ιν, ήν ούκ άν εύξαιτό τις 
συμ βήνα ι τισίν κα ί τώ ν λίαν 
έχθρώ ν. Π λήν ού πολύς τών 
τοιούτω ν ό λόγ ος έμοί, ίνα 
μήτε ύπέρ τον δεσπ ότην καί 
διδά σκαλ ον μήτε μήν ύπ έρ 
τούς π ατέρας τό τής ένού- 
σης έμ οί βρα χύτητος έκτεί- 
ν ο ιμ ι μ έ τρ ο ν  ού γάρ 
ένδέχ ετα ι τάς τώ ν φ αύλω ν 
δια δρά να ι σ κα ιότητα ς, ώς

Cyrilli epistula altera ad 
N estorium

<Reverentissim o et optim o 
dei cultori com m inistro  
N estorio  C yrillus in  dom ino 
salute .>

C om peri qu osdam  ex isti
m ationi m eae detrahentes 
apud reverentiam  tuam  m ul
ta garrire et id crebro frequen- 
terque agere et m axim e tunc 
cum  viroru m  in lustrium  at
que prudentium  praesto esse 
p lu rim os v ident, et fortasse 
opinantes tuas aures delecta
ri, non adeo ex voluntate tales 
adversus nos voces em ittunt, 
hom ines nulla quidem  in re a 
m e prorsu s offensi nec laesi, 
sed m odeste a nobis clem en- 
terque convicti, u nus quia 
caecis vim  egentibu sque fa 
ciebat, a lter quia super m a
trem  suam  erexit glad ium , 
alius quia cum  ancilla aurum  
rapuit alienum  et hac sem per 
ex istim atione vixit, quam  
nullus in im icissim o suo optat 
evenire. C eterum  talium  h o 
m inum  nullam  om nino habeo 
curam , ne v idear supra dom i
num  aut m agistrum  vel supra 
patres nostros m ensuram  
m eae m ediocritatis extendere; 
nequ e enim  fieri potest ut 
aliquis m aledicorum  virus et

170



Sinodul al ΙΠ-lea Ecumenic

Scrisoarea a doua a Sfântului Chirii către N estorie1

Preacucernicului și de Dumnezeu -preaiubit 
îm preună-slujitor Nestorie, Chirii, salutare întru Hristos.

înțeleg că sunt unii care continuă să clevetească înaintea cre- 
dincioșiei voastre despre reputația m ea și fac acest lucru în  mod 
frecvent, căutând m ai cu seam ă prilejul oferit de adunările celor 
cu autoritate. Și, crezând probabil că-ți vor încânta auzul, răspân
desc astfel cuvinte necugetate, fără să fie nedreptățiți întru nimic, 
ci rușinați1 2, și acest lucru pe bună dreptate, unul pentru că ne
dreptățește orbii și săracii, altul pentru că a ridicat sabia îm po
triva m am ei lui, iar altul pentru că, în  com plicitate cu o sclavă, a 
furat aur străin și a trăit de atunci cu o astfel de reputație pe care 
nim eni nu ar dori-o nici pentru cel m ai rău dintre dușm ani.

Insă nu m ă voi preocupa m ai m ult despre cuvintele unora ca 
aceștia, ca nu cum va să lărgesc m ăsura neputinței m ele peste Stă
pân și învățător sau peste Părinți. Căci, indiferent cum  ar alege

1 Trimisă în februarie 430 lui Nestorie, această scrisoare {Kataphlyarousi) a fost citită 
cu voce tare și aprobată prin vot la Efes, în sesiunea din 22 iunie 431, iar mai târziu, 
Calcedonul o receptează în hotărârea sa. Datorită încărcăturii dogmatice, a mai fost 
numită și „scrisoarea dogmatică".
2 Vădiți de către Chirii pentru greșelile lor.
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α ν  έλοιτό τις δ ια β ιο ϋ ν  άλλ' 
εκείνοι μέν άράς κα ί πικρίας 
μεστόν έχοντες τό στόμα τώ 
π άντω ν ά π ολ ογ ή σ ον τα ι 
κριτή· τετρά φ ομ α ι δε πάλιν 
εγώ  προς τό ό τ ι μάλιστα 
πρέπον έμ α υτω  κα ί ύπ ο- 
μνήσω  κ α ί νυν ώ ς άδελφ όν 
έν Χ ριστώ  τής δίδιασκαλίας 
τον λόγον κα ί τό επί τή πίσ- 
τει φ ρόνη μ α  μετά πάσης 
ά σ φ α λ είας π ο ιείσ θ α ί προς 
τούς λαούς, έννοειν τε ότι τό 
σκα νδα λίσαι κα ί μόνον ένα 
τώ ν μικρώ ν τώ ν π ιστευόν- 
τω ν εις Χ ρισ τόν ά φ όρητον 
έχει τήν άγανάκτησιν. Ε ί δε 
δή πληθύς εϊη τοσαύτη τών 
λ ελ υπ ημ ένω ν, πώ ς ούχ 
άπ άσης εύτεχνίας έν χρεία  
κα θ εσ τή κα μ εν  πρός γε τό 
δεΐν έμφρόνω ς περιελεΐν τά 
σ κά νδα λ α  κα ί τον ύγ ιά  τής 
π ίστεω ς κ α τευρύν α ι λόγον 
τοΐς ζη το ύσ ι τό ά ληθές; 
Έ σ τ α ι δε τούτο  κ α ί μάλα 
όρθώς, εί τοΐς τών άγιων πα
τέρω ν π εριτυγχάνοντες λό- 
γοις περί πολλοϋ τε αύτούς 
π οιεΐσθαι σπουδάζοίμεν καί 
δοκ ίμ ά ζοντες εαυτούς εί 
έσμέν έν τή π ίστει κα τά  τό 
γ εγ ρα μ μ ένον , τα ΐς εκείνω ν 
όρθαΐς κ α ί άνεπιλήπτοις δό- 
ξαις τάς έν ήμ ΐν  έννοιας ευ 
μάλα συμπ λάττοιμεν.

m olestiam  v itare  possit, 
quam vis rectissim e vivat. Sed 
illi m aled iction is et am aritu 
dinis os plenum  habentes ra
tionem  iu dici om nium  
reddituri sunt; ego autem  m e 
converto  ad id quod m e m a
xim e decet, et te nu nc quoque 
adm onebo qu asi fratrem  in 
D om ino ut doctrinam  verbi et 
sensum  fidei caute et cum  
om ni observatione facias sem 
per ad populos, sciens plane 
quod si quis ex his qui in 
C hristu m  credunt, u num  
dum taxat scandalizaverit, in
d ignationi subiacebit ingenti. 
Sin  vero non unu s sit, sed 
m ultitudo decepta, tunc om ni 
arte n obis u tend u m  est ut 
circum cid am us scand ala et 
illis qui qu aeru nt veritatem , 
sanam  rectam qu e fidei d iri
gere rationem . Id autem  facile 
fiet, si patru m  recen sen tes 
scrip ta  sanctorum , eos p lu 
rim i faciam us et nosm et ipsos 
consu lentes si in fide consis
tim us, secundum  quod scrip
tum  est, tum  dem um  rectis 
illoru m  atque in rep reh ensi- 
b ilibu s in stitu tis sensus n o s
tros anim osque form em us.
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cineva să trăiască, nu se poate elibera de perversitatea celor răi. 
Dar aceia, care au „gura plină de blestem  și am ărăciune", vor răs
punde în  fața Judecătorului tuturor3; eu însă revin la ceea ce m ă 
preocupă m ai cu seam ă și-ți ream intesc încă o dată, ca unui frate 
în  H ristos, să prezinți cuvântul de învățătură către popor și cu
getarea [ta] despre credință cu toată grija, gândindu-te că oricine 
sm intește chiar și pe unul dintre cei m ici care cred în  H ristos4 va 
suferi m ânia de nesuportat [a lui Dum nezeu].

Dar, fiindcă num ărul celor m âhniți este atât de m are, cum  să 
nu avem nevoie de toată iscusința, m ai ales atunci când trebuie 
să îndepărtăm  cu înțelepciune sm intelile și să prezentăm  cuvân
tul sănătos al credinței celor care caută adevărul? M ai cu seam ă 
însă acest lucru se va întâm pla așa cum  se cuvine dacă ne stră
duim  să redescoperim  cuvintele Sfinților Părinți, să le prețuim  și 
să ne cercetăm  pe noi înșine dacă suntem  în  credință5, așa cum 

este scris, conform ându-ne propriile cugete învățătu rilor lor 
drepte și ireproșabile.

3 Cf. Romani 3,14.
4 Cf. Matei 18, 6.
5 Cf. 2 Corinteni 13, 5.
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Έ φ η  τοίνυν ή ά γ ια  κα ί με
γάλη σύνοδος αύτόν τον έκ 
θεού π ατρός κ α τά  φ ύσιν 
γεννηθέντα  υιόν μονογενή, 
τόν έκ θεού α ληθινού θεόν 
αληθινόν, τό φως τό έκ τού 
φ ω τός, τόν δι' ού τά  πάντα 
π επ οίηκεν ό πατήρ, κατελ- 
θεΐν σ α ρκω θ ήνα ι ένανθρω - 
π ήσαι παθεΐν άναστήναι τή 
τρίτη ή μέρα κα ί άνελθεϊν εις 
ούρανούς. Τούτοις κ α ίή μ ά ς  
έπ εσ θ α ι δει κ α ί τοΐς λόγοις 
κα ί τοΐς δόγμασιν, έννοοϋν- 
τας τ ί τό σ α ρκω θ ή ν α ι κα ί 
ένανθ ρω π ήσαι δη λ οΐ τόν έκ 
θεού λόγον. Ο ύ γ ά ρ φ αμέν 
ότι ή τού λόγου φ ύσις μετα- 
π οιηθεΐσ α  γ έγ ονε σάρξ, 
ά λλ ' ούδέ ό τι εις όλον ά ν
θρω πον μετεβλήθη τόν έξ 
ψ υχής κ α ί σώ μ α τος, έκεΐνο 
δέ μάλλον ότι σάρκα έψυχω- 
μένην ψυχή λογική ένώσας 
ό λόγος έαυτώ  κα θ ' ύπ όστα- 
σιν άφ ράστω ς τε κα ί ά π ερυ 
νοή τω ς γ έγ ονεν  άνθρω π ος 
κα ί κεχ ρημ ά τηκεν  υιός 
άνθρώ π ου, ού κατά θέλησιν 
μόνην ή εύδοκίαν, άλλ' ούδέ 
ώς έν προσλήψ ει προσώ που 
μόνου· κα ί ότι δ ιά φ οροι μέν 
α ί προς ένότητα  τήν άλη- 
θινήν σ υν ενεχθ εΐσ α ί φ ύ
σεις, εις δέ έξ άμφ οΐν 
Χ ριστός κα ί υιός, ούχ  ώς τής

A it ig itur sancta et m agna 
synodus ipsum  qui est ex D eo 
Patre naturaliter natus, Filium  
unigenitum , D eum  verum  de 
D eo vero, lu m en de lum ine, 
per quem  et cum  quo om nia 
fecerit Pater, h u nc d escen
disse, incarnatu m  esse et ho
m inem  factum , passum  esse, 
surrexisse tertia die et ascen
disse rursus in  caelos. H aec 
nos sequi verba debem us; his 
nos convenit obtem p erare 
dogm atibus, considerantes 
quid sit incarnatu m  esse et 
hom inem  factum  D ei V er
bum . N on enim  dicim us quod 
D ei natu ra  conversa vel im 
m utata facta sit caro nec quod 
in totum  hom inem , qui est ex 
anim a et corpore, tran sfor
m ata sit, sed illud m agis quod 
carnem  anim atam  anim a ra
tionabili sibi copulaverit Verbum 
substantialiter, ineffabiliter et 
in rep reh en sib iliter factus sit 
hom o et nuncupatus sit etiam  
filius hom inis, non nu da 
tantum m odo volu ntate, sed 
nec adsu m ptione sola p er
sonae, sed quod diversae 
quidem  natu rae in  unu m  
convenerint, u nu s tam en ex 
am babus C hristu s et filius, 
non evacuata aut sublata

174



Sinodul al III-lea Ecumenic

Așadar, sfântul si m arele Sinod6 a afirm at că Fiul U nic Năs- 
cut, născut din D um nezeu-Tatăl după fire, D um nezeu adevărat 
din D um nezeu adevărat, lum ină din lum ină, prin Care Tatăl a 
făcut toate, a coborât, S-a întrupat, S-a înom enit, a suferit, a înviat 
a treia zi si S-a înăltat la ceruri.J J

Și noi trebuie să urm ăm  aceste cuvinte și învățături și să în 
țelegem  ce înseam nă că S-a întrupat și S-a înom enit Cuvântul cel 
[născut] din Dum nezeu. Căci nu spunem  că prin schim bare firea7 
Cuvântului s-a făcut carne8, nici că a fost transform ată într-un om 
com plet, [compus] din suflet și trup. Ci [spunem] m ai degrabă 
că S-a făcut om  Cuvântul unind cu Sine, în  m od ipostatic9, carnea 
însuflețită cu suflet rațional, în  chip inefabil și incom prehensibil, 
și S-a num it Fiul Om ului, nu num ai după voință sau bunăvoință, 
nici num ai prin asum area unei persoane. Și [spunem] că sunt di
ferite firile aduse laolaltă într-o unitate adevărată, dar că din cele 
două S-a desăvârșit un [singur] H ristos și Fiu, fără ca deosebirea

6 Niceea, 325.
7 Natura.
8 Am ales să traducem aici și în fraza imediat următoare cuvântul σάρξ prin „carne" 
deoarece în aceeași frază apare și σώμα -  „trup". în general, am tradus prin „trup" 
ceea ce literal este „carne" în limba greacă. Pentru explicații, vezi notele de la Simbo
lul de la Niceea.
9 Καθ' ύπόστασιν -  unire după ipostas sau ipostatică.
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τώ ν φ ύσεω ν δια φ ορά ς άν- 
η ρημ ένης διά  τήν ένωσεν, 
ά π οτελ εσ α σ ώ ν δε μάλλον 
ή μ ίν  τόν ένα κύριον  κα ί 
Χ ρισ τόν κ α ί υιόν θεότητός 
τε κα ί ά νθ ρω π ότη τος διά  
τής ά φ ρά σ του κ α ί άπ ορρή- 
του προς ένότητα  σ υν δρο
μής. Ο ύτω  τε λέγεται, κα ίτοι 
προ αιώ νω ν έχων τήν ύπ αρ
ξ ή  κα ί γεννηθείς έκ πατρός, 
γ εννηθ ήνα ι κα ί κατά σάρκα 
έκ γ υν α ικός, ο ύ χ  ώ ς τής 
θείας αύτοϋ φ ύσεω ς αρχήν 
τού είνα ι λ α βούσ η ς έν τή 
άγια  παρθένω  ούτε μήν δε- 
η θ είσ η ς ά ναγ κα ίω ς δι' 
έαυτήν δευτέρας γεννήσεω ς 
μετά τήν έκ π ατρός (έστιν 
γ ά ρ είκαΐόν τε όμοϋ κα ί 
άμαθές τόν ύπ άρχοντα  προ 
π αντός α ίώ νος κ α ί συναί- 
διον τω π ατρί δείσθαι λέγεεν 
άρχής τής εις τό είναι δευτέ
ρας), έπειδή δέ δι' ή μάς κ α ί 
διά τήν ήμ ετέραν σω τηρίαν 
ένώ σας έαυτω  καθ' ύπ όστα- 
σιν τό ά νθ ρώ π ινον  προ- 
ήλθ εν έκ γυνα ικός, ταύτη 
τοι λέγεται γεννηθήναι σαρ- 
κικώ ς. Ο ύ γ ά ρ π ρώ τον 
άνθρω π ος έγεννήθη κοινός 
έκ τής άγιας παρθένου, εΐθ' 
ούτως καταπεφοίτηκεν έη'αυ
τόν  ό λ όγ ος, ά λ λ ' έξ αύτής 
μήτρας ένω θείς ύπ ομ εΐνα ι

d iversitate natu raru m  per 
coniunctionem , sed quia 
sim ul nobis effecerunt unum  
D om inu m  et C hristu m  et F i
lium , id est d iv in itas et h u 
m anitas, per arcanam  illam  
ineffabilem que copulationem  
ad u nitatem . Itaque is qui 
ante saecula om nia est natus 
ex Patre, etiam  ex m uliere 
carnaliter d icitur procreatus, 
non quia divina ipsius natura 
de sacra V irgine sum psit ex
ord ium  nec quod p rop ter se 
ipsam  opus h ab u it secundo 
nasci p ost illam  nativ itatem  
quam  habebat ex Patre (est 
enim  ineptum  et stultum  hoc 
dicere quod is qui ante om nia 
saecu la est consem p iternu s 
Patri, secu nd ae generationis 
eguerit, u t esse inciperet); sed 
quia prop ter nos et p rop ter 
nostram  salutem  naturam  sibi 
cop u lav it hu m anam  et p ro
cessit ex m uliere, idcirco  d i
citur natus esse carnaliter. 
N eque enim  prim um  natus 
est hom o com m unis de sancta 
V irgine et tunc dem um  inha
b itav it in eo V erbum , sed in 
ipsa vulva uteroque virginali
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firilor să fie în lăturată prin unire, ci m ai degrabă om enitatea și
dum nezeirea au alcătuit pentru noi un singur D om n și H ristos și
Fiu printr-o inefabilă și tainică com binare în  unitate.

Astfel, deși Isi are existenta înaintea veacurilor si este născut ' » » » »
din Tatăl, se spune [despre Logos] că a fost născut și după trup10 11 
din fem eie, nu ca și cum  firea Sa dum nezeiască și-ar fi luat înce
putul existenței în  Sfânta Fecioară sau că ea însăși11 ar fi avut ne
apărat nevoie de o a doua naștere după cea din Tatăl (căci este în  
același tim p absurd și stupid să spunem  că A cela care exista 
înaintea veacurilor și este coetem  cu Tatăl ar avea nevoie de un 
al doilea început pentru a exista). Dar, pentru că Cel care, pentru 
noi oam enii și pentru a noastră m ântuire, unind cu Sine în  mod 
ipostatic ceea ce este om enesc, a ieșit din fem eie, de aceea se 
spune că S-a născut trupește.

Căci nu s-a născut mai întâi un om obișnuit din Sfânta Fecioară, 
ca pe urm ă Cuvântul să Se pogoare peste el, ci chiar din pântecele

10 Literal: came.
11 Dumnezeirea.
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λ έγ ετα ι γέννησιν σαρκικήν, 
ώς τής ιδίας σαρκός τήν γέν- 
νησιν  οίκεισύμ ενος. Ο ύτω  
φαμέν αύτόν κα ί παθεΐν κα ί 
άναστήναι, ο ύ χ ώ ς  τού θεού 
λ όγου π αθόντος εις ιδίαν 
φ ύσιν ή π ληγάς ή δια τρή 
σεις ήλω ν ή γοϋν τά έτερα 
τώ ν τρα υμ ά τω ν (απ αθές 
γά ρ τό θειον, ότι καί άσώμα- 
τον), επ ειδή δε τό γ εγ ονός 
αύτού ίδιον σώ μα πέπονθεν 
ταύτα, πάλιν αύτός λέγ ετα ι 
παθεΐν ύπ έρ ήμώ ν· ήν γάρ ό 
άπαθής εν τώ  π άσχοντι σώ- 
ματι. Κ ατά τον ίσον δε τρό
πον κ α ί έπ ί τού τεθ ν ά να ί 
ν ο ο ύ μ ε ν  άθάνατος μέν γά ρ 
κα τά  φ ύσιν κα ί άφ θαρτος 
κα ί ζωή κα ί ζω οπ οιός έστιν 
ό τού θεού λόγος, επειδή δε 
πάλιν τό ίδιον αύτού σώ μα 
χ ά ριτι θεού, καθά φησεν ό 
Π αύλος, ύπ έρ παντός έγεύ- 
σατο θανάτου, λ έγ ετα ι πα
θεΐν αύτός τον ύπ έρ ήμ ώ ν 
θάνατον, ούχ  ώς εις πείραν 
έλθώ ν τού θανάτου τό γε 
ή κον εις τήν α ύτού φ ύσιν 
(ά π οπ λ ηξία  γ ά ρ τούτο λ έ
γε ιν ή φρονεΐν), άλλ' ότι, κα- 
θάπερ έφην άρτίω ς, ή σάρξ 
αύτού έγεύσα το θανάτου. 
Ο ύτω  κα ί έγηγερμ ένης 
αύτού τής σα ρκός, πάλιν ή 
ά νά σ τα σ ις αύτού λέγεται,

se cum  cam e coniunxit et sus
tinuit generationem  carna
lem , carnis suae nativ itatem  
suam  faciens. Sic illum  d ici
m us et p assu m  esse et 
resurrexisse, n on  quia D eus 
V erbum  in  sua natura passus 
sit aut p lagas aut clavorum  
transfixiones aut alia vulnera 
(D eus nam qu e in corporalis 
extra passionem  est), sed quia 
corpus illud quod ipsius pro
prium  factum  est, passum  est, 
ideo haec om nia pro nobis 
ipse d icitur passus; in erat 
enim  in eo corpore quod pati
ebatur, D eus qui pati non po
terat. Sim ili m odo et m ortem  
ipsius in telleg im u s. Im m or
tale enim  et incorruptibile est 
naturaliter et vita et vivificans 
D ei V erbum , sed quia corpus 
ipsiu s prop rium  gratia D ei 
iuxta Pauli vocem  pro om ni
bus m ortem  gustavit, idcirco 
ipse d icitur m ortem  passus 
esse pro nobis, non quod ipse 
m ortem  esset expertus quan
tum  ad ipsius naturam  p er
tinet (insania est enim  hoc vel 
sentire vel dicere), sed quod, 
u t sup ra d ixim us, vera caro 
ipsius m ortem  gustavit. Ita et 
resu rgen te  carne, ipsiu s ru r
sus resu rrection em  dicim us,
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însuși [al Fecioarei] a consim țit să fie u nit cu trupul și se vorbește 
despre o naștere trupească, făcând a Sa nașterea propriului Său 
trup. A stfel, spunem  că El a pătim it și a înviat, nu în  sensul că ar 
fi pătim it Cuvântul lui Dum nezeu în propria fire lovituri sau stră
pungeri de cuie sau alte răni (căci dum nezeirea este nepătim i- 
toare, fiind netrupească), ci, pentru că trupul devenit al Său a 
suferit acestea, se spune iarăși că El a suferit pentru noi. Căci era 
nepătim itor m trup pătim itor. In același fel cugetăm  și despre 
m oartea Lui. D upă natură, Cuvântul lui D um nezeu este nem u
ritor și nestricăcios și viață și dătător de viață. Dar, pentru că ia
răși propriul Său trup, prin harul lui D um nezeu, după cum  
spune Pavel, a gustat m oartea pentru toți12, se spune că El însuși 
a pătim it m oartea pentru noi, nu pentru că ar fi experiat m oartea 
în  firea Sa [dum nezeiască] -  căci ar fi o nebunie să spunem  sau 
să gândim  acest lucru - ,  ci pentru că, după cum  am  spus m ai de
vreme, trupul Său a gustat moartea. Tot astfel, atunci când trupul 
Său a fost ridicat [la viață], se vorbește iarăși despre învierea Lui,

12 C f Evrei 2, 9.
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ούχ  ώς π εσόντος εις φ θ ο
ράν, μή γέvolto, άλλ' ότι τό 
αύτοϋ πάλιν έγήγερται σώμα.

Ο ύτω  Χριστόν ένα κα ί κύ
ριον όμολογήσομεν, ούχ ώς 
άνθρω π ον συμπ ροσκυνοϋν- 
τες τώ  λόγω , ϊνα μή τομ ής 
φ α ντα σ ία  π α ρεισ κρίνητα ι 
διά  τού λ έγ ειν  τό „σ υ ν ", 
ά λ λ ' ώς ένα κα ί τον αύτόν 
π ροσ κυνοϋντες, ότι μή 
ά λ λότριον  τού λ όγ ου τό 
σώ μ α  αύτοϋ, μεθ' ού κα ί 
αύτώ  σ υν εδρεύει τώ  πατρί, 
ούχ  ώς δύο πάλιν συνε- 
δρευόντω ν υιώ ν, ά λ λ ' ώς 
ενός κα θ ' ένω σιν μετά τής 
ιδίας σαρκός. ’Εάν δε τήν 
καθ' ύπ όστασιν ένω σιν ή ώς 
άνέφ ικτον ή ώς άκαλλή πα- 
ρα ιτώ μ εθα , έμ π ίπ τομ εν εις 
τό δύο λέγειν υιούς· άνάγκη 
γ ά ρ πάσα διορίσ α ι κα ί 
είπ εΐν τον μέν ά νθρω π ον 
ίδικώς τή τού υιού κ λ ή σ ειτε- 
τιμ ημ ένον, ίδικώ ς δε πάλιν 
τον έκ θεού λόγον υιότητος 
όνομά τε κα ί χρήμα έχοντα 
φυσικώς. Ο ύ δίαιρετέον του 
γαροϋν εις υιούς δύο τον ένα 
κύριον Ίησοϋν Χ ριστόν. 
Ό ν ή σ εί δε κα τ ' ούδένα  τρό
πον τον ορθόν τής πίστεω ς 
λ όγον εις τό ούτω ς έχειν, 
κάν εί π ροσώ π ω ν ένω σιν 
έπ ιφ η μ ίζω σ ι τινές· ού γάρ

n on  quia in  corru ption em  
ceciderat, absit, sed quia re
surrexit corpus.

Ita C hristu m  u num  et do
m inum  confitem ur, non tam 
quam  hom inem  cum  V erbo 
coadorantes, ne divisionis 
quaed am  species inducatu r, 
sed u num  iam  et eundem  
adorantes, quia n on  est a lie
num  a V erbo corpus suum , 
cum  quo ipsi etiam  adsidet 
Patri. N ec hoc ita  dicim us 
quasi duobus filiis adsiden- 
tibus, sed uno cum  carne per 
unitatem , quia si talem  copu
lationem  factam  per substan
tiam  aut quasi in passibilem  
aut quasi parum  decoram  
no lu erim u s accipere, in  id 
incid im us ut duos filios esse 
dicam us. N ecesse est enim  
discernere et dicere hom inem  
separatim  fuisse sola filii 
appellatione honoratu m  et 
rursus V erbum  quod est ex 
D eo et nom ine et veritate F i
lius D ei; sed d iscernere in  
duos filios non debem us 
unum  dom inum  Iesum  C hris
tum . N equ e enim  id adiuvat 
rectam  fidei rationem , licet 
nonnulli copulationem  nescio 
quam  p erh ibean t p ersona
rum. N on dixit enim  scriptura
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nu ca și cum  ar fi căzut în  stricăciune -  să nu fie! - ,  ci pentru că 

trupul Său a fost iarăși ridicat.
Astfel vom  m ărturisi un singur H ristos și Dom n, nu ca și cum 

am  adora un om  îm preună cu Cuvântul, ca nu cum va, rostind 

cuvintele „îm preună cu", să fie introdusă iluzia diviziunii, ci ado-
A

răm  pe U nul și Același, căci trupul Său, cu care stă lângă Tatăl în 

suși, nu este străin de Cuvântul, nu ca și cum ar sta alături doi 

fii, ci unul singur, după unirea cu propriul Său trup. D acă însă 
respingem  unirea ipostatică fie ca im posibilă, fie ca nepotrivită, 

ajungem  să spunem  că sunt doi fii, fiind deci obligați [în acest 

caz] să le dezbinăm  pe toate și să afirmăm, pe de o parte, că om ul 

a fost cinstit cu num irea de „fiu" într-un sens propriu și, pe de 

altă parte, că tot într-un sens propriu Logosul [născut] din D um 
nezeu posedă în  m od natural num ele și realitatea filiației. Prin 

urm are, pe Unul D om n Iisus H ristos nu trebuie să-L îm părțim  în 

doi fii. A stfel de expresii nu vor folosi cu nim ic cuvântului drept 

al credinței, chiar dacă unii vorbesc despre o unire de persoane;
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ε'ίρηκεν ή γραφ ή otl o Λόγος 
α νθρώ π ου π ρόσω π ον ήνω - 
σεν έα ντφ , άΛλ' ότ ι γ έγ ον ε  
σάρξ· τό δε σάρκα γ ενέσ θ α ι 
τον Λόγον ούδέν έτερόν 
έστιν ει μή ότι παραπΛησίως 
ή μ ΐν  μετέσχεν α ίμ α τος κ α ί 
σαρκός, ίδιον τε σ ώ μ α  τό 
ήμ ώ ν έπ οιήσατο κ α ί 
προήΛθεν άνθρω π ος έκ γυ- 
ναίκός, ούκ άποβεβληκώ ς τό 
είν α ι θεός κ α ί τό έκ θεού 
γ εν ν η θ ή ν α ι πατρός, άλλά 
κ α ί έν προσΛ ήφει σαρκός 
μεμενηκώ ς όπερ ήν.

Τούτο π ρεσ β εύει παντα- 
χού τής ακριβούς πίστεω ς ό 
λόγος· ούτω ς εύρήσομεν 
τούς ά γ ιους π εφ ρονηκότα ς 
πατέρας· ούτω  τεθαρσήκασι 
Θεοτόκον είπ είν τήν α γ ία ν  
π α ρ θ έν ον , ούχ  ώ ς τής τού 
Λόγου φ ύσεω ς ή τοι τής θεό- 
τητος αύτού τήν ά ρχήν τού 
είναι λαβούσης έκ τής άγιας 
π αρθένου, άΛλ' ώ ς γ εννη - 
θέντος έξ αύτής τού άγιου 
σώ μ ατος φ υχω θ έντος λο- 
γικώ ς, ώ  κα ί καθ' ύπόστασεν 
ενω θείς ό λόγ ος γ εγ εν- 
νήσθα ι λέγεται κατά σάρκα. 
Τα ύτα  κα ί νύν έξ άγάπ ης 
τής έν Χ ριστώ  γράφ ω , παρα- 
καλώ ν ώς άδελφ όν κ α ί δια- 
μαρτυρόμ ενος ένώ πιον τού 
Χ ρισ τού κα ί τώ ν έκλεκτώ ν

V erbu m  D ei p ersonam  sibi 
hom in is adsum psisse, sed 
carnem  factum  esse, id autem  
est ostend ere D ei V erbum  
sim iliter ac nos participatum  
habuisse cam is et sanguinis et 
corpus n o stru m  prop rie su 
um  fecisse et hom in em  ex 
m uliere processisse, non ab- 
iecta nec deposita deitate aut 
generatione illa  quam  h ab e
bat ex Patre, sed m ansisse 
etiam  in adsu m ptione carnis 
D eum , quod erat.

H oc ubique rectae fidei 
ratio protestatur; in tali sensu 
sanctos patres fu isse com pe- 
rim us; ideo illi n on  d u bita
runt sanctam  V irginem  dicere 
T heotocon , n on  quod V erbi 
natu ra  d eitasque in  sancta 
V irgine sum psit exord ium , 
sed quod ex ea natum  sit 
sacrum  illud corpus an im a
tum  anim a rationabili, cui 
substantialiter adunatum  D ei 
V erbum  cam aliter natum  esse 
dicitur. H aec igitur prae cari
tate in  C hristo  scribo, qu ae
rens tam quam  fratrem  et 
contestans coram  C hristo  et
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căci Scriptura nu a spus că S-a unit C uvântul cu o persoană 
um ană, ci că S-a făcut trup13.

Or, expresia „Cuvântul S-a făcut carne7' nu înseam nă altceva 
decât că S-a făcut părtaș sângelui și cărnii asem enea nouă14, tru
pul15 nostru l-a făcut trupul Său și S-a născut om  din fem eie, fără 
să lepede faptul că este Dum nezeu și născut din Dumnezeu-Tatăl, 
ci a răm as ceea ce era și în  asum area trupului.

A cest lucru îl face cunoscut pretutindeni cuvântul credinței 
adevărate; vom  găsi că în acest fel au gândit Sfinții Părinți. Astfel, 
au îndrăznit să o num ească pe Sfânta Fecioară „N ăscătoare de 
D um nezeu", nu pentru că firea Cuvântului sau dum nezeirea Sa 
și-ar fi luat cu adevărat începutul existenței din Sfânta Fecioară, 
ci se spune că S-a născut după trup deoarece s-a născut din ea 
Sfântul Trup în su flețit cu suflet rațional, cu care C uvântul S-a 
unit după ipostas.

Pe acestea le scriu și acum din dragostea cea întru Hristos, che- 
mându-te ca pe un frate și rugându-te stăruitor înaintea lui Hristos

13 C f loan 1,14.
14 C f Evrei 2,14.
15 Aici apar din nou în aceeași frază σάρξ -  „came" și σώμα -  „trup".
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α γγέλω ν τα ϋ τα  μεθ' ήμ ώ ν 
κα ί φ ρονεΐν  κ α ι διδάσκειν, 
ινα σώ ζητα ι τών έκκλησιώ ν 
ή ειρήνη κα ί τής όμονοίας 
κα ί αγάπ ης ό σ ύνδεσμ ος 
α ρραγής δ ια μ έν οι τοίς 
ιερεύσι τού θεού.

electis angelis u t haec n o b is
cum  et sentias sim ul et do
ceas, u t ecclesiarum  pax salva 
servetur et concordiae carita
tisque vinculum  indissolubile 
m aneat sacerdotibus Dei.
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și a leșilor în g e ri16 să cu geți și să în v eți acestea  îm p reu n ă cu 
noi, ca să fie salvată pacea B iseric ilo r și pentru  ca p reoții lui 
D um nezeu  să răm ână în tr-o  legătu ră  n e în treru p tă  a în țe leg e
rii și a dragostei.

16 Cf. 1 Timotei 5, 21.
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SCRISOAREA A TREIA 
A SFÂNTULUI CHIRIL CĂTRE NESTORIE

H otărârile sinodului rom an reunit de Celestin sunt trim ise la 
11 august 430 lui Nestorie, Chirii, Ioan, Juvenal al Ierusalim ului, 
Rufus al Tesalonicului, celor din Constantinopol, iar supraveghe
rea îndeplinirii lor este încredințată lui Chirii al A lexandriei. în  
acest sens, Chirii convoacă episcopii egipteni în  sinod în  toam na 
anului 430. Ei prim esc ca scrisoare sinodală un text alcătuit de 
Chirii, ce va fi trim is apoi lui N estorie. D intre toate scrierile anti- 
nestoriene ale Sfântului Chirii, această epistolă a cauzat cele mai 
m ari tulburări și discuții aprinse în  Biserică, devenind m ai târziu 
unul din textele fundam entale ale m onofiziților.

Scrisoarea, pe care astăzi o num im  a treia către N estorie (Τού 
σωτήρος), are două părți: prim a parte com pară învățăturile lui 
N estorie cu tradiția Bisericii, iar cea de a doua condensează în 
vățătura expusă în  prim a parte în  12 puncte sau capitole (kepha- 
laia, capitula), ce trebuiau să fie prim ite în  m od form al de Nestorie, 
altfel risca excluderea din com uniunea Bisericii.

în  introducerea scrisorii, Chirii îl acuză pe N estorie de faptul 
că a scandalizat întreaga Biserică prin introducerea unei „erezii 
ciudate". In consecință, sinodul alexandrin, îm preună cu sinodul 
rom an, îl îndeam nă să revină la dreapta credință, lepădându-se
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de învățăturile sale eretice. Term enul retractării este cel fixat de 
Celestin: zece zile de la data notificării deciziei, altfel va fi ruptă 
com uniunea și va urm a depunerea. Nu va fi însă îndeajuns pen
tru episcopul C onstantinopolului să adere la Sim bolul de cre
dință niceean, adaugă Chirii, ci va trebui să se dezică în  scris de 
învățăturile sale greșite, prim ind în  același timp scrisorile Bisericii 
alexandrine ca fiind ortodoxe și exprim ând astfel credința Bise
ricii întregi.

Chirii citează apoi Sim bolul de credință de la N iceea cu tot 
cu anatem atism a de la sfârșit. In explicarea Crezului niceean, ale
xandrinul dezvoltă ceea ce arătase deja în  scrisoarea precedentă 
către N estorie : su b iectu l în tru p ării este  în su și C u vân tu l lu i 
D um nezeu , Care Se sm erește înom enindu-Se. C henoza nu în 
seam nă în să  renunțarea la ceea ce era, adică la dum nezeire, ci 
asum area unui nou m od de existență, om enesc, în  istorie. Prin 
aceasta el dorește să arate că dum nezeirea și om enitatea sunt 
unite fără a suferi schim bare în  natura lor: „Nu spunem  nici des
pre trup că s-a transform at în  firea dum nezeirii și nici că firea ne
grăită a lui D um nezeu-C uvântul s-a preschim bat în  firea 
trupului. Căci El este im uabil și inalterabil și răm âne A celași pen
tru totdeauna". M ărturisirea unirii ipostatice (καθ ύπόστασιν) 
a C uvântului cu trupul este fundam entul unicei adorări a lui 
Iisus H ristos ca Fiu și D om n, „cinstit cu o singură adorare îm 
preună cu propriul tru p ", fără a despărți sau separa pe om  de 
D um nezeu, cum  credea el că face N estorie prin propovăduirea 
unei sim ple unități m orale.

Spre deosebire însă de Scrisoarea a doua, în  încercarea de a 
arăta că H ristos nu a fost doar un om teofor, ci D um nezeu însuși 
făcut trup, și că sălășluirea Sa om enească nu este aidom a celei 
întru  sfinți a lui D um nezeu, Chirii face apel la o expresie contro
versată, spunând că Logosul S-a unit „după fire" (κατά φύσιν) 
cu trupul. A șa se face că unirea după ipostas este dublată în  această 
scrisoare de cea după fir e  sau firească!naturală  (ένωσις φυσική),
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ceea ce arată că episcopul alexandrin gândea natura sau firea 
aproape ca subiect concret, creând astfel confuzia cu ipostasul.

Pe de altă parte, unirea dintre Cuvânt și trup este com parată 
de Chirii cu cea dintre suflet și trup, de aceea din punct de vedere 
conceptual nu există nici separare, dar nici confuzie între ele. Chirii 
respinge astfel orice unire doar după dem nitate, autoritate, cin
stire, dar și în  m od expres term enul sirian de „legătură" 
(συνάφεια), ca relație m orală, folosit pentru a desem na unirea 
dintre dum nezeire și om enitate în  Hristos.

A proprierea hristologică schițată în  scrisoarea precedentă 
este aici m ai bine precizată, folosind însă aceeași abordare dia
lectică: „A celași U nic N ăscut Fiu, născut din D um nezeu-Tatăl, 
deși după propria fire este nepătim itor, a suferit pentru noi în  
trup [...]  și era în trupul răstignit, făcând ale Sale pătim irile pro
priului trup în  m od nepătim itor"; „a gustat m oartea pentru toți 
[ ...] , deși după natură era Viața și [...]  învierea". în  logica sote- 
riologică-euharistică chiriliană, trupul Logosului este dătător de 
viață tocm ai pentru că Și l-a făcut al Său prin unire. în  biserică, 
prin îm părtășirea cu trupul și sângele Său, ni se dăruiește viață 
pentru că nu prim im  un trup um an obișnuit, ci cu adevărat tru
pul de-viață-făcător al C uvântului făcut om: „Căci, fiind viață 
după fire ca D um nezeu, atunci când S-a făcut una cu trupul Său, 
l-a făcut pe acesta de-viață-făcător".

De aceea și num irile din Evanghelii referitoare la M ântuitorul 
nu pot fi, după el, atribuite separat unui om și separat lui Dum nezeu, 
ca îm părțite între două ipostasuri sau persoane. „Chiar dacă este 
înțeles reunit într-o unitate de nedespărțit din două realități di
ferite", este un singur H ristos. Vedem  aici că alexandrinul echi
valează ipostasul cu persoana, raportând în  m od ju st „toate 
expresiile din Evanghelii unei [singure] Persoane, unicului Ipos- 
tas întrupat al Cuvântului; căci unul este D om nul Iisus H ristos". 
Fondându-se pe unirea ipostatică, Chirii se face ecoul capadocia- 
nului Grigorie Teologul, care afirma cu aproape jum ătate de secol
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înainte: „Așa cum  sim t am estecate naturile, tot așa și num irile, și 
ele se com pătrund (περιχωρουσών) reciproc urm ând principiul 
acestei intim e uniri (συμψ υΐα)"17. U nirea după ipostas este fun
dam entul atribuirii reciproce a însușirilor unei naturi celeilalte. 
Deși sunt atât de diferite, între ele există, așadar, un schimb, o co
m unicare a proprietăților datorită unirii lor ipostatice.

Prim a parte a scrisorii se încheie cu apologia titlului de „N ăs
cătoare de D um nezeu" atribuit Fecioarei M aria în  aceeași logică 
dezvoltată și în  scrisoarea precedentă: Fecioara M aria este Theo
tokos deoarece a născut trupește pe D um nezeu unit cu trupul 
după ipostas.

U rm ează apoi cele pe care N estorie trebuie să le anatem ati- 
zeze, rezum ate in 12 capitole. In aceste A natem atism e se arată 
m ai m ult decât în  precedenta scrisoare substanța teologiei ale
xandrine a Cuvântului făcut trup18. D in nefericire, și în  ele apare 
alternanța dintre unirea după ipostas (Anat. 2) și cea după fire  (Anat. 
3), ceea ce a cauzat m ultă confuzie și tulburare în Biserică.

Scrisoarea este înm ânată lui N estorie pe 30 noiem brie 430. 
între tim p, îm păratul Teodosie al II-lea convocase deja reunirea 

unui sinod la Efes pentru anul urm ător. D upă prim irea scrisorii, 
suspectând Anatem atism ele de apolinarism, Nestorie trimite scri
soarea lui loan al A ntiohiei, care-i deleagă pe Teodorei de Cyr și 
A ndrei de Sam osata19 să com bată cele 12 capitole. Teodorei, pe 
un ton m ai polem ic, și Andrei, puțin m ai conciliant, se străduiesc 
să arate greșelile alexandrinu lu i, ceea ce-1 silește pe C hirii să

17 Sfântul Grigorie Teologul, Epistola 101, 31, în: Lettres theologiques, p. 48.
18 A se vedea: O. Căciulă, Anatematismele Sfântului Chirii al Alexandriei, pp. 3-27; D. 
Stăniloae, „Definiția dogmatică de la Calcedon", pp. 295-440; A. de Halleux, „Les 
douze chapitres cyrilliens au Concile d'Ephese (430-433)", în: Revue theologique de Lou
vain, 23e annee, fasc. 4/1992, pp. 425-458.
19 Cf. Pierre Evieux, „Andre de Samosate. Un adversaire de Cyrille d'Alexandrie du
rant la crise nestorienne", în: Revue des etudes byzantines, tome 32/1974, pp. 253-300.
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redacteze ulterior m ai m ulte apologii20 ale A natem atism elor sale 
pentru a încerca să se explice21.

A ceastă scrisoare a fost introdusă în  A ctele prim ei sesiuni a 
Sinodului de la Efes, din 22 iunie 431. Tot la Efes, în  cadrul sino
dului lor paralel, antiohienii au cerut retractarea celor 12 A nate- 
m atism e ca fiind pline de erezii și adăugate nefiresc C rezului 
niceean. D ioscor însă folosește Scrisoarea a treia ca norm ă de ere-J
dință la Efes II în  449, iar, m ai târziu, Sinodul al V-lea Ecum enic 
arată cum  trebuie interpretate ortodox anum ite expresii din ea.

20 Cf. J.A. McGuckin, St Cyril o f  Alexandria..., pp. 45-46.
21 De exemplu, explicând ceea ce a vrut să spună în Anat. 3 prin „unire naturală sau 
firească", Chirii arată că pentru el aceasta nu înseamnă decât o unire adevărată sau 
reală împotriva acelora care-L separau sau împărțeau pe Hristos.

190



TEXT SI TRADUCERE5



Sinodul al ΠΙ-lea Ecumenic

Ε π ισ το λ ή  Κ υρίλλου προς  
Ν εσ τόριον τρίτη

Τ φ  εύλαβεστάτψ  κα ί θεο- 
φ ιλ εσ τά τψ  σ υλ λ ειτουργώ  
Ν εστορίω  Κ ύριλ λος κα ί ή 
σ υνελ θ ούσ α  σ ύνοδος έν 
Α λεξά νδρειά  έκ τής Α ιγ υπ 
τιακής διοικήσεω ς έν κυρίω  
χαίρειν.

Τού σ ω τήρος ήμ ώ ν λέ- 
γοντος έναργώ ς ό φίλω ν πα
τέρα ή μητέρα υπέρ έμέ οϋκ  
έστίν μον ά ξιος καί ό φ ίλω ν  
υιόν ή θυγατέρα υπέρ έμέ 
ούκ έστίν μου άξιος, τί πάθω- 
μεν ή μ είς ο ί παρά τής σής 
εύλαβείας ά π α ιτούμ ενοι τό 
ύπ εραγαπάν σε τού πάντων 
ήμ ώ ν σ ω τήρος Χ ρισ τού; τίς 
ή μάς έν ήμ ερα  κρίσεω ς 
όνή σ α ι δυν ή σ ετα ι ή ποιαν 
εύρήσομεν τήν α π ολογίαν, 
σιω π ήν ούτω  τίμ ή σ α ντες 
τήν μακράν έπί ταίς παρά 
σού γ ενομ ένα ις κα τ' αύτοϋ 
δυσφ ημίαις; καί εί μεν σαυ- 
τόν ή δίκεις μόνον τά τοι- 
αϋτα φ ρονώ ν καί διδάσκω ν, 
ήττω ν άν ήν ή φ ροντίς· 
έπείδή δέ πάσαν έσκανδάλι- 
σας έκκλησίαν κα ί ζύμην 
α ίρέσεω ς άήθους κ α ί ξένης 
έμ βέβληκα ς τοΐς λα οΐς κα ί 
ούχίτοΐς έκεΐσε μόνοις, άλλα  
γ ά ρ  κ α ί τοΐς άπ α ντα χοϋ

Cyrilli epistula tertia ad 
N estorium

C yrillus et synodus ex 
A egypti p rovincia  A lexan- 
driae congregata N estorio  
relig iosissim o p iissim oqu e 
sacrorum  com m inistro  in 
dom ino salutem .

C um  salvator noster d iser
te pronuntiet: Qui am at patrem  
aut m atrem  plus quam  me, non  
est m e dignus, et qui am at filiu m  
aut filiam  plus quam  me, non est 
m e dignus; quid  nobis fiet, a 
quibus tua pietas supra Chris
tum  om nium  salvatorem  
d iligi p ostu lat? Q uis in  die 
iu d icii nobis p atrocinabitu r, 
aut qualem  tunc excu satio 
nem  inveniem u s, qui tanto 
tem pore silentio  u tentes, tua 
illa m aledicta, quibus in  eum  
invasisti, d issim ulavim u s? 
Q uod si, dum  h aec sentis et 
doces, teipsum  tantum m odo 
laederes, fortassis m inor nos 
so llicitu d o teneret; at quia 
totam  ecclesiam  graviter 
offendisti, ac non iis m odo qui 
C onstan tin op oli versantur, 
novae insolitaeque haereseos 
fermentum, sed omnibus ubivis 
locorum degentibus obiectisti
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Scrisoarea a treia a Sfântului Chirii către N estorie1

Preacucernicului și de D umnezeu -preaiubit 
îm preună-slujitor Nestorie, Chirii și sinodul diocezei 
Egiptului reunit în Alexandria, salutare întru Domnul.

De vrem e ce M ântuitorul nostru spune lim pede că „cel care 
iubește pe tată ori pe m am ă mai m ult decât pe M ine nu este vred
nic de M ine și cel care iubește pe fiu ori pe fiică m ai m ult decât 
pe M ine nu este vrednic de M ine"1 2, ce vom  îndura noi, cărora Cu
cernicia Ta ne cere să-l iubim  m ai m ult decât pe Hristos, M ântui
torul nostru al tuturor? Cine va putea să ne ajute în ziua judecății 
sau ce îndreptățire vom  găsi pentru faptul că am păstrat atât de 
m ult timp tăcerea în  fața blasfem iilor aduse de tine îm potriva Lui 
[H ristos]? Iar dacă, gândind și învățând acestea, te-ai vătăm a 
num ai pe tine, m ică ar fi grija; dar, pentru că ai scandalizat în 
treaga Biserică și pentru că ai vârât drojdia unei erezii ciudate și 
străine în  cadrul comunităților3, nu numai în  rândul celor de acolo4,

1 Aprobată de sinodul din Alexandria din octombrie 430, scrisoarea (Tou Soteros) este 
predată lui Nestorie pe 30 noiembrie 430. Ea conține la sfârșit 12 capitole (kephalaia, 
capitula) sub forma unor ultimatumuri, neprimirea lor atrăgând excluderea din Bise
rică. De aceea, ele mai sunt cunoscute și sub numele de Cele 12 Anatematisme ale Sfân
tului Chirii. Această scrisoare a fost introdusă în actele primei sesiuni a Sinodului de 
la Efes, din 22 iunie 431, iar mai târziu Sinodul al V-lea Ecumenic o receptează în ho
tărârea sa.
2 Matei 10, 37.
3 Λαός.
4 Constantinopol.
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(π ερίηνέχθη γ ά ρ τώ ν σώ ν 
εξηγήσεω ν τά βιβλία), ποιος 
έτι ταϊς παρ' ήμώ ν σιω π αις 
ά ρκέσ ει λόγ ος ή πώς ούκ 
ανάγκη μ νησθ ήνα ι λέγον- 
τος τού Χριστού μή νομίσητε  
οτι ήλθον βαλ εϊν ειρήνην επί 
την γην, αλλά μάχαι,ραν. 
ήλθον γάρ δι,χάσαι άνθρωπον  
κατά τον πατρός αύτοϋ καί 
θ υγατέρα κατά τής μητρός  
αυτής; π ίστεω ς γ ά ρ  ά δικ ου -  
μένης, έρρέτω  μέν ώ ς έωλος 
κα ί επ ισφ αλής ή προς γ ο 
νέας αιδώ ς, ήρεμείτω  δέ καί 
ό τής εις τέκνα  κα ί ά δελ- 
φ ούς φ ιλ οσ τοργία ς νόμ ος 
κ α ί τού ζήν ά μ είνω ν έστω 
λοιπ όν τοίς εύσεβέσιν ό θά
να τος, ϊνα κρείττονος άνα- 
στάσεω ς τύχω σιν  κατά  τό 
γεγραμμ ένον.

Ιδ ο ύ  τοίνυν όμού τή άγια 
συνόδω  τή κατά  τήν μεγά- 
λ ην  'Ρώ μ ην σ υνειλεγμ ένη 
π ροεδρεύοντος τού όσιω τά- 
του κ α ί θ εοσεβεστά του 
άδελφ ού καί συλλειτουργού 
ήμ ώ ν Κ ελεσ τίνου τού έπι- 
σ κόπ ου κ α ί τρ ίτψ  σε τούτω  
δια μ α ρτυρόμ εθ α  γράμ μ ατι, 
σ υ μ β ο υ λ ε ύ ο ν τ ε ς  ά π ο - 
σ χ έσ θ α ι τώ ν ούτω  σκακΰν 
κα ί έξεστρα μ μ ένω ν δογμ ά 
των ά καί φ ρονείς κα ί διδάσ
κεις, ά ν θ ελ έσ θ α ι δέ τήν 
ορθήν π ίστιν τήν ταϊς

(circum feruntur enim  passim  
tuarum  exegeseon  libelli), 
quae, obsecro, oratio silentio  
nostro  defendendo satis id o
nea reperietur, aut quom odo 
serm onis C hristi m em ores 
esse n on  poterim u s? Non 
putetis, inquit, quod pacem  
venerim  m ittere super terram , 
sed gladium . Veni enim  div ider  
hom inem  contra patrem suum , et 
filiam  contra m atrem  suam . 
Certe si fides violatur, om nis 
om nino erga parentes reve
rentia tam quam  inanis et 
periculosa valeat; facessat lex 
illa am oris erga liberos et 
fratres: quia m ori u tique 
satius est piis quam  vivere, ut 
m eliorem , sicut scrip tu m  est, 
inveniant resurrectionem .

Ecce igitur cum  sancta sy
nodo, quae in m agna R om a
norum  civitate, sanctissim o et 
reverendissim o episcopo fra
tre ac com m in istro  nostro  
C aelestino  praesidente, con
venit, iam  tertio his te litteris 
contestam ur et obtestam ur, ut 
consilium  nostrum  secutus, a 
stolidis illis absurdisque dog
m atibus, quae foves publi- 
ceque doces, abstineas, 
fidem que rectam , et iam  inde

194



Sinodul al III-lea Ecumenic

ci și în  cele de pretutindeni (deoarece cărțile cu predicile tale au 
fost răspândite), ce fel de cuvânt ar explica tăcerea noastră în  con
tinuare sau cum am  putea să nu ne am intim  de spusele lui Hris- 
tos: „Nu socotiți că am  venit să aduc pace pe păm ânt; n-am  venit 
să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său 
și pe fiică de m am a sa "5? Atunci când credința este vătăm ată, să 
dispară respectul perim at și șubred pentru părinți, să am uțească 
și legea iubirii pentru copii și frați și m oartea să le fie preferabilă 
bine-credincioșilor decât să m ai trăiască, astfel încât „să dobân
dească m ai bună în viere", așa cum  este scris6.

Iată, așadar, că, îm preună cu sfântul sinod reunit în  m area 
Rom ă, sub conducerea preasfințitului și preacredinciosului frate 
al nostru și îm preună-slujitor, episcopul Celestin, te îndem năm  
stăruitor prin această a treia epistolă, avertizându-te să te înde
părtezi de aceste doctrine atât de nelegiuite și pervertite pe care 
le cugeti și le în veți, a legând în  schim b d reapta cred ință, care

5 Matei 10, 34-35.
6 Evrei 11, 35.
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έκκλησίατς παραδο θείσα v 
έξ άρχής διά τω ν α γ ίω ν α π ο
σ τ όλ ω ν  κ α ί ευαγγελιστώ ν, 
οϊ καί αντόπ ταί καί νπηρέται. 
τού λόγου  γεγόνασιν. καί εί 
μή τούτο δράσε ιεν ή σή 
εύλάβεια  κα τά  τήν όρισ- 
θεΐσαν π ροθεσμ ία ν έν τοίς  
γ ρά μ μ α σ ι τού μνημονευ- 
θέντος όσκυτάτου κα ί θεο- 
σ εβ εσ τά του έπ ισκόπ ου κα ί 
σ υλ λ ειτουργού ήμ ώ ν τής 
'Ρω μαίω ν Κ ελεστίνου, γ ί- 
νω σκε σ αυτόν ούδένα 
κλήρον έχοντα  μεθ' ήμώ ν 
ούδέ τόπ ον ή λ όγ ον  έν τοίς 
ίερεύσιν τού θεού κα ί έπι- 
σκόπ οις. ού γά ρ ενδέχετα ι 
π εριιδεΐν  ή μάς έκκλησίας 
ούτω  τεθ ορυβ ημ ένα ς καί 
σκανδαλισθέντας λαούς καί 
π ίστιν ορθ ήν ά θ ετουμ ένην 
κα ί δια σ π ώ μ ενα  παρά σού 
τά ποίμνια τού σω ζειν όφεί- 
λ οντος, εϊπερ ή σθ α  κα θ ' 
ή μάς ορθής δόξης έραστής 
τήν τω ν άγιω ν π ατέρω ν 
ιχνηλατώ ν εύσέβειαν. 
άπ ασι δε τοίς παρά τής σής 
εύλαβείας κεχω ρισμ ένοις 
διά  τήν π ίστιν ή κα θα ιρε- 
θεΐσ ι λ α ικοΐς τε κ α ί κληρι- 
κοΐς κο ινω ν ικοί πάντες 
έσμέν. ού γά ρ έστι δίκαιον 
τούς όρθά φ ρονεΐν  έγνω κό- 
τας σαΐς άδικεΐσθαι ψήφοις,

ab initio per sanctos apostolos 
et evangelistas, qui verbi 
spectatores et m in istri fu e
runt, ecclesiis trad itam  reve
renter suscip ias. Q uod sane 
n isi iu xta tem pus in  litteris 
C aelestin i sacratissim i reve- 
rendissim ique fratris et com - 
m inistri nostri R om anorum  
episcopi expressum  praefini- 
tum que p raestiteris, certo 
scias nu llam  tibi deinceps 
cum  episcopis et sacerdotibus 
dei sortem , nu llam  tui ra tio 
nem , nu llu m  denique in ter 
eos locutum  futu ru m  esse. 
N ec enim  fieri potest, u t nos 
ecclesias turbatas, populos 
offensos, fidem  rectam  lab e
factam , gregem  C hristi negli- 
gam us m isere  abs te 
dissipatum , qui illum , si 
quidem  perinde ac nos rectae 
fidei d octrinam  consectari 
sanctoru m que patrum  p ieta
tem  aem u lari libu isset, alio- 
qui debueras conservare. 
Itaque cum  om nibus, tum  
clericis, tum  laicis quoque, 
quos tu propter fidem  excom - 
m unicasti vel ordine m ovisti, 
com m u nicavim us. H aud 
enim  par erat eos, qui rectam  
fidem  tenere m alueru nt, ob 
in iquam  tuam  sententiam  
d etrim en tu m  aliq u o d  p ati,
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a fost transm isă dintru început Bisericilor de Sfinții A postoli și 
Evangheliști, care s-au făcut „m artori și slujitori ai C uvântu lui"7. 
Iar dacă Cucernicia Ta nu va îndeplini aceasta înainte de ziua ho
tărâtă în  scrisorile am intitului preasfinții și preacredincios epis
cop și îm preună-slu jitor cu noi Celestin al Rom ei, cunoaște-te ca 
neavând nicio slujire cu noi, niciun loc sau statut în  rândul preo
ților și episcopilor lui Dum nezeu! Căci nu putem  vedea Bisericile 
într-atât de tulburate, com unitățile scandalizate, dreapta credință 
respinsă și turm ele [de credincioși] îm prăștiate de tine, care ai fi 
avut obligația să le salvezi, dacă erai într-adevăr iubitor al orto
doxiei asem enea nouă, care urm ăm  bună-credința Sfinților Pă
rinți. N oi toți suntem  în  com uniune cu toți laicii și episcopii 
excom unicați sau depuși de Cucernicia Ta din pricina credinței. 
Căci nu este corect ca aceia care cugetă cele drepte să fie vătăm ați

7 Luca 1, 2.
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ό τι σ οί καλώ ς π οιούντες 
ά ντειρήκα σ ιν . τούτο γά ρ 
αύτό κα τα μ εμ ήνυκα ς έν τή 
επιστολή τή γραφ είσή παρά 
σοϋ προς τον τής μεγάλης 
'Ρώμης άγιώ τατον κα ί συνε
πίσκοπον ή μών Κ ελεστΐνον. 
ούκ ά ρκέσ ει δε τή σή εύλα- 
βεία  τό σ υνομ ολ ογή σ α ι 
μόνον τό τής π ίστεω ς σύμ- 
βολον τό έκτεθέν κατά και
ρούς έν άγίω  πνεύματι παρά 
τής άγιας καί μεγάλης συνό
δου τής κα τά  κα ιρούς συν
α χθ είσ ης έν τή Ν ικαέω ν 
(νενόηκας γά ρ κα ί ήρμήνευ- 
σας ούκ όρθώ ς α ύ τό, διε- 
στραμμένω ς δέ μάλλον, κάν 
όμ ολογής τή φωνή τήν 
λέξιν), άλλά γάρ άκόλουθον 
έγγρά φ ω ς κα ί ένω μότω ς 
όμ ο λ ο γ ή σ α ί ό τι κα ί άναθε- 
μ ατίζείς μέν τά σαυτού 
μιαρά κα ί βέβηλα δόγματα, 
φ ρονήσεις δέ κα ί διδάξεις ά 
καί ήμεΐς άπαντες ο ϊ τε κατά 
τήν Ε σ π έρ α ν  καί τήν Έ ώ αν 
έπ ίσ κοπ οι κα ί διδά σ κ α λ οι 
κα ί λ α ώ ν ή γούμ ενοι. συνέ- 
θετο δέ κ α ί ή κα τά  τήν 
'Ρώ μην ά για  σ ύνοδος κα ί 
ή μ εΐς ά π α ντες ώ ς όρθώ ς 
έχούσαις κα ί ά νεπ ιλήπ τω ς 
ταις γράφ ε ίσαις έπιστολαΐς 
προς τήν σήν εύλάβειαν 
παρά τής Α λεξα νδρέω ν

ob id n im iru m  quod recte 
sentientes tuae d octrinae as- 
sentiri no lueru nt. N am  et 
huius quoque exauctorationis 
in  ep isto la  quam  ad m agnae 
R om ae sanctissim um  et co- 
ep iscopu m  nostru m  C oeles- 
tinum  scripsisti, fit m entio. 
C aeterum  m inim e sat erit si 
reverentia  tua solum  fidei 
sym bolum , quod a m agna illa 
synodo quae in Spiritu  sancto 
in  urbe N icaea quondam  con
venit, exp ositu m  est, nobis- 
cum  confiteatur. N am  etsi 
voce tenu s illud  profitearis, 
attam en neque recte intelligis, 
nequ e sincere quoque, sed 
perverse p lane p raep ostere- 
que in terp retaris. Verum  
praeter hod addendum  illud 
est, u t scripto ac iureiurando 
affirm es te praeterea anathe
m atizare quae sceleste et p ro
fane hacten us sensisti, et ea 
rursum  p osthac te sensurum  
et docturum  polliceare, quae 
et nos et caeteri om nes 
quotquot vel in O ccidente vel 
in  O riente v ivu n t episcopi, 
doctores ac populorum  duces. 
A d ep isto las porro quod 
attinet, quas A lexand rina 
ecclesia ad te m isit, eas cum  a
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de sentințele tale pentru că ți s-au îm potrivit în  chip cuvenit. Ai 
indicat chiar acest lucru în  epistola scrisă de tine către preasfântul 
și îm preună-episcop cu noi Celestin al m arii Rom e. Nu va fi însă 
de ajuns Cucerniciei Tale să consim tă num ai la m ărturisirea Sim 
bolului de credință alcătuit în  Duhul Sfânt, la m om entul potrivit, 
de sfântul și m arele Sinod reunit odinioară în  Niceea (căci nu l-ai 
înțeles și interpretat în  m od corect pe acesta8, ci în  m od pervertit, 
chiar dacă îi m ărturisești verbal conținutul), ci să m ărturisești, 
prin urm are, în  scris și prin jurăm ânt că anatem atizezi învățătu
rile tale spurcate și blestem ate și că vei cugeta și învăța cele pe 
care noi toți, cei din A pus și din Răsărit, episcopi, învățători și 
conducători ai com unităților, le gândim  și le învățăm . Sfântul 
sinod din Rom a și noi toți am convenit asupra scrisorilor scrise 
către Preacucemicia Ta de Biserica din Alexandria ca fiind ortodoxe

8 Crezul.
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εκκλησίας, ύπ ετά ξα μ εν δε 
τούτο  ις ήμ ώ ν τοΐς γρά μ μ α - 
σιν ίχ σε δει φ ρονεΐν  κ α ί δι- 
δάσκειν  κα ί ών ά π έχεσ θ α ι 
προσήκει. αύτη γάρ τής κα
θολικής κα ί ά π οστολίκής 
εκκλησίας ή πίστις, ή συνασ 
νοϋσιν ά π αντες ο ι τε κατά  
τήν 'Εσπέραν καί τήν Έ ω αν 
ορθόδοξοι έπ ίσκοπ οι1.

Π ισ τεύομ εν εις ένα 
θεόν...1 2.

Ε π ό μ εν ο ι δε πανταχή 
ταΐς των άγιω ν πατέρω ν 
ό μολογ ία ις αίς π επ οίηντα ί 
λ α λ ούντος έν α ύτοΐς τού 
αγίου πνεύματος, κα ί των έν 
αύτοΐς εννοιώ ν ίχνηλα- 
τούντες τον σκοπόν κα ί βα
σ ιλικήν ώ σ π ερ ερχόμ ενοι 
τρίβον, φ αμ έν ότι αύτός ό 
μονογενής τού θεού λόγος ό 
έξ αύτής γ εννη θ είς τής 
ούσίας τού πατρός, ό έκ 
θεού α ληθινού θεός α λ ηθ ι
νός, τό φώς τό έκ τού φωτός, 
ό δι' ού τά πάντα έγένετο τά 
τε έν τώ ούρανώ  καί τά έν τή

sacra Rom ana synodo, tum  a 
n obis om nibus quoque, ab 
om ni errore et vitio  im m unes 
iu d icatas esse scias. H isce 
autem  litteris nostris utraque 
subiu nxim u s, et ea quae te 
oportet sapere et docere, et ea 
ru rsu m  a quibus te convenit 
abstinere. C atholicae enim  
apostolicaeque ecclesiae fides, 
in qua universi O ccidentis et 
O rientis orthodoxi ep iscopi 
consentiunt, hu iusm odi est1.

C redim us in  u num  D eum

Sequentes itaqu e per om 
nia sanctoru m  m artyru m  
confessiones, quas loqu ente 
in  eis sancto  Spiritu  protu 
lerunt, et in tention i quae est 
in eorum  intellectibus, aequis 
vestig iis inhaerentes atque 
iter am bulantes regium , p ro
fitem ur quod ipsu m  u n ig e
n itum  D ei V erbum , D eum  
natum  ex ipsa Patris essentia, 
de D eo vero D eus verus, 
lu m en de lum ine, per quem  
om nia facta sunt sive in caelis

1 Până aici, textul grec a fost preluat din ACO, 1,1,1, pp. 33-34. Textul latin a fost preluat 
din PG 77, 106-no.
2 Urmează Crezul niceean, cu tot cu anatematismele de la sfârșit. Vezi Sinodul I Ecu
menic.
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și ireproșabile. A m  adăugat scrisorii noastre cele pe care trebuie 
să le cugeti și să le înveți și cele de care trebuie să te delim itezi. Căci 
aceasta este credința Bisericii sobornicești și apostolice, la care 
consim t toți episcopii ortodocși din A pus și din Răsărit9.

„C redem într-U nul D um nezeu [ . . . ] ." 10
Urmând întru toate mărturisirilor Sfinților Părinți, pe care le-au

făcut vorbind în  ei Duhul Sfânt, și însoțind intenției cugetelor lor 
și m ergând ca pe o cale îm părătească, spunem  că A celași U nic 
N ăscut Cuvânt al lui D um nezeu, Cel născut din însăsi ființa Ta- 
tălui, D um nezeu adevărat din D um nezeu adevărat, lum ină din 
lum ină, Cel prin care toate s-au făcut, cele din cer și cele de pe

9 Până aici, textul grec a fost preluat din ACO, 1,1,1, pp. 33-34. Textul latin a fost preluat 
din PG 77 ,106-uo.
10 Urmează Crezul niceean, cu tot cu anatematismele de la sfârșit. Vezi Sinodul I Ecu
menic.
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γή, της ήμ ετέρας ένεκα σω 
τηρίας κατελθώ ν κα ί καθείς 
εαυτόν εις κένω σιν  έσαρ- 
κώ θη τε κα ί έννηνθρώ πησε, 
τουτέσ τι σά ρκα  Λαβών έκ 
τής α γία ς π αρθένου κα ί 
ιδίαν αυτήν ποιησάμενος, έκ 
μήτρας τήν κα θ ' ή μάς ύπ έ- 
μεινε γ έν νη σ ιν  κ α ί προ- 
ήλθ εν ά νθ ρω π ος έκ 
γυναικός, ούχ όπερ ήν άπο- 
βεβληκώ ς, άλλ' εί κα ί γέγο- 
νεν  έν π ροσ λ ή ψ ει σαρκός 
κα ί αίματος, κα ί ούτω  μεμε- 
νηκώ ς όπ ερ ήν, θεός δη λ ο
ν ό τ ι φ ύ σ ει τε κ α ί άληθεία . 
Ο ύτε δέ τήν σά ρκα  φ αμέν 
εις θ εότητος τρα π ή ν α ι 
φ ύσιν, ούτε μήν εις φ ύσιν 
σαρκός τήν ά π όρρητον τού 
θεού λ όγ ου π α ρενεχθ ή να ι 
φ ύ σ ιν  άτρεπ τος γ ά ρ έστιν 
κα ί άναλλοίω τος παντελώ ς 
ό αύτός ά εί μένων κατά τάς 
γ ρα φ ά ς, όρώ μ ενος δέ κα ί 
βρέφ ος κ α ί έν σ π α ργά νοις 
ών έτι κα ί έν κόλπ ω  τής τε- 
κούσ ης π αρθένου πάσαν 
έπλήρου τήν κτίσιν ώ ς θεός 
κ α ί σ ύνεδρος ήν τώ  γ εγ εν- 
νηκότι· τό γά ρ θειον άποσόν 
τέ έστιν κ α ί άμ έγεθες κα ί 
π εριορισ μ ώ ν ούκ ά νέχετα ε 
Ή ν ώ σ θ α ίγ ε  μήν σ α ρ κ ίκ α θ ' 
ύπ όσ τα σ ιν  όμ ολογ οϋντες 
τον λόγ ον, ένα προσκυ- 
νούμ εν υιόν  κ α ί κύριον

sive in  terra, salu tis nostrae 
causa descendens ad exin a
nition em  sese d ignatus est 
inclinare, incarnatus autem  et 
hom o factus, id est carnem  de 
V irgine sancta suscip iens 
eam que prop riam  faciens, 
nativitatem  nostram  ex vulva 
sustinuit, hom o de m uliere 
procedens, n ec quod erat, 
abiciens, nam  licet factus sit in 
adsu m ptione carnis et san
guinis, tam en etiam  sic quod 
erat, D eus natu ra scilicet et 
veritate persistens. N ec car
nem  itaque d icim u s in  n atu 
ram  d eitatis esse conversam  
nec in substantiam camis 
ineffabilem Dei Verbi essentiam 
conmutatam, inconvertibilis et
enim est et inconmutabilis idem- 
que ipse iuxta scriptu ras 
iu giter perm anens. V isus est 
autem  et parvulus, sed p osi
tus adhuc in cunabu lis et in 
sin ibu s genetricis v irg in is 
constitutus universam  creatu
ram  replebat, u t D eus genitori 
suo in d iv isu s existens; quod 
divinum  est enim , sine quan
titate et sine m ole cognoscitur 
nec u llis term inis continetur. 
U nitum  ergo carni V erbum  
D ei secundum  subsistentiam  
confitentes, u num  adoram us 
Filium  et dom inum  Iesum
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păm ânt, S-a coborât pentru m ântuirea noastră și, golindu-se pe 
Sine, S-a în trupat11 și S-a înom enit, adică a luat trup din Sfânta 
Fecioară și, făcându-1 al Său, a suportat naștere din pântece ase
m enea nouă si a ieșit om  din fem eie, fără să renunțe la ceea ce 
era; însă, chiar dacă S-a făcut [om] prin asum area trupului și a 
sângelui, a răm as ceea ce era, adică Dum nezeu în fire și în  adevăr. 
Nu spunem  nici despre trup că s-a transform at în  firea dum ne- 
zeirii și nici că firea negrăită a lui D um nezeu-C uvântul s-a pre
schim bat în  firea trupului. C ăci El este im uabil și inalterabil și 
răm âne A celași pentru totdeauna, potrivit Scripturilor11 12. D eși a 
fost văzut ca prunc, în  scutece fiind și încă la sânul Fecioarei care 
L-a purtat, ca D um nezeu um plea creația și ședea alături de Cel 
care L-a născut. Căci dum nezeirea este lipsită de cantitate sau di
m ensiune și nu este supusă lim itării.

M ărturisind că S-a unit C uvântul cu trupul după ipostas, 
adorăm  u n  Fiu și D om n, Iisu s H ristos, fără a-i d esp ărți și a-i

11 Lit. „S-a încarnat". Vezi notele de la Simbolul de la Niceea. Noi am tradus σάρξ 
(„came") prin „trup", însă de multe ori Sfântul Chirii folosește σώμα pentru „trup". 
Vezi Scrisoarea a doua către Nestorie.
12 Cf. Maleahi 3, 6.
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Τησούν Χ ρισ τόν, ούτε a v ă  
μέρος τιθέντες κα ί δ (.ορίζον
τες ά νθρω π ον κ α ί θεόν ώ ς 
σ υνημ μ ένους άλλήΑοις τή 
τής αξίας καί αύθεντίας ένό- 
τη τί (κενοψ ω νία  γά ρ τούτο 
κα ί έτερον ούδέν), ούτε μην 
Χριστόν ίδικώς όνομάζοντες 
τον έκ Θ εού Λόγον κα ί 
ομοίω ς ίδικώ ς Χ ρισ τόν  έτε
ρον τον έκ γυναυτός, άλλ ' 
ένα μόνον είδότες Χ ρισ τόν 
τον έκ θεού πατρός Λόγον 
μετά τής ιδίας σαρκός· τότε 
γ ά ρ ά νθ ρω π ίνω ς κέχ ρισ τα ι 
μ εθ 'ή μ ώ ν, καίτοι τοίς άξίοις 
τού Λαβεΐν τό πνεύμα διδούς 
αύτός κα ί ούκ έκ μέτρου, 
κα θά  φ ησίν ό μακάριος 
εύαγγεΛ ιστής Ιω ά ν ν η ς. 
ΑΛΛ' ούδε έκεΐνο φ αμέν ότι 
κατω κησεν ό έκ θεού Λόγος 
ώς έν άνθρώ π ω  κοινώ  τώ έκ 
τής άγιας π αρθένου γεγεν- 
νημ ένω , ϊνα  μή θεοφ όρος 
άνθρω πος νοοϊτο Χριστός· εί 
γά ρ καί έσκήνω σεν έν ήμϊν ό 
λ όγος, εϊρητα ί δέ κα ί έν 
Χ ρισ τώ  κατουτήσαι παν τό 
π λήρω μα τής θεότητος σω- 
ματικώ ς, άλλ' ούν έννο- 
ούμεν ό τι γ εν όμ εν ος σάρξ, 
ούχ  ώ σπερ έν τοίς άγίοις κα- 
τοικ ή σ α ί Λέγεται, κατά  τον 
ίσον κα ί έν αύτώ  τρόπον γε- 
νέσ θ α ι διορίζόμεθα τήν κα- 
τ ο ίκ η σ ιν  άλλ' ενω θείς κατά

C hristum , n o n  seorsum  p o 
nen tes et d eterm inan tes h o 
m inem  et deum  velut invicem  
sibi d ignitatis et au ctoritatis 
unitate coniunctos (hoc enim  
novitas vocis est et aliud 
nihil) nec item  C hristum  spe
cia liter nom in antes D eum  
Verbum  quod ex D eo est, nec 
alteru m  sim iliter C hristum  
sp ecia liter qui de m uliere 
natus est, sed u num  so lu m 
m odo C hristum  D ei Patris 
V erbum  cum  prop ria  carne 
cognoscim u s. Tunc enim  
etiam  iu xta nos u nctu s est, 
quam vis Spiritum  dignis ipse 
contu lerit et n on  ad m en su 
ram , sicut beatus evangelista 
Ioannes adseruit. Sed nec 
illud d icim u s quod D ei Ver
bum  velu t in  h om in e com 
m uni, qui de sancta V irgine 
natus est, habitarit, ne D eum  
hom o C hristu s h abitatorem  
possidere credatur. Q uam vis 
enim  Verbum habitaverit in 
nobis e t d ictum  sit in C hristo 
hab itare om nem  plen itudinem  
deitatis corporaliter, attam en 
in telleg im u s eum  quod caro 
factus, non sicut in sanctis 
habitate dicatur, nec talem  in 
ipso habitationem  factam  de
finire tem p tavim u s; sed u n i
tus iu xta natu ram  nec in

204



Sinodul al III-lea Ecumenic

separa pe om  și pe D um nezeu, ca și cum  ar fi fost legați reciproc 
num ai printr-o unitate a dem nității și autorității (acest lucru ar fi 
vorbă goală și nim ic altceva), dar și fără a-L num i în m od propriu 
„H ristos" pe Cuvântul cel din D um nezeu și tot în  m od propriu 
„Hristos" pe celălalt, care este din femeie, ci cunoaștem  un singur 
H ristos, pe C uvântul cel din D um nezeu-Tatăl, cu propriul Său 
trup. Căci a fost uns în  chip om enesc îm preună cu noi, deși El în 
suși le dăruiește Duhul Sfânt, și nu cu măsură, celor vrednici să-L 
prim ească, după cum  a spus binecuvântatul evanghelist loan13.

De asem enea, nu  spunem  nici că a locuit C uvântul cel din 
D um nezeu în  cel născut din Sfânta Fecioară ca într-un om  obiș
nuit, pentru  ca H ristos să nu fie în țeles ca un om  purtător de 
D um nezeu14. Deoarece, chiar dacă „Cuvântul S-a sălășluit între 
n o i"15 și, de asem enea, se spune că în  H ristos a locuit „trupește 
toată plinătatea dum nezeirii"16, cu toate acestea înțelegem  că, fă- 
cându-Se trup, sălășluirea Lui nu este definită în același fel în  care 
se sp u ne că S-a să lă ș lu it în  sfin ți, ci, u n in d u -Se  după f ire 17 și

13 C f loan 3, 34.
14 Teofor.
15 Ioan 1,14.
16 Coloseni 2, 9.
17 Dacă în Epistola a Π-a către Nestorie, Sfântul Chirii vorbește doar despre unirea 
după ipostas (καθ' ύπόστασιν), aici prezintă unitatea în Hristos ca fiind după fire 
(κατά φύσιν) sau, mai jos, unire naturală (ένωσις φυσική). Atunci când Sfântul Chirii 
vorbește despre o fire a Cuvântului întrupat, el gândește de fapt un ipostas, un su
biect. Insă confuzia alexandrină era inacceptabilă pentru Nestorie, deoarece el gândea 
physis și hypostasis în termeni de ousia, ca substanță concretă. Pentru el, un astfel de 
limbaj alexandrin nu arăta altceva decât schimbarea și contopirea firilor și va provoca, 
de altfel, respingerea scrisorii, ca eretică, de către antiohieni. Sinodul al V-lea Ecu
menic, în anatematismele sale, va încerca să arate că această expresie trebuie înțeleasă 
în sensul unirii după ipostas.
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φ ύσιν κ α ί ούκ εις σάρκα 
τρα π είς, τοια ύτην έποι- 
ήσατο τήν κατοίκησιν, ήν α ν  
έχενν λ έγ οιτο  κ α ί ή τοΰ 
α νθρώ π ου φυχή προς τό 
ίδιον έαυτής σώ μα. Ε ις ούν 
άρα Χ ριστός καί υιός καί κ ύ
ριος, ο ύ χ  ώς σ υνά φ εια ν 
άπλώ ς τήν ώς εν ένότητι τής 
άξίας ή γ ούν  α υ θ εντία ς  
έχοντος ά νθ ρώ π ου προς 
θ ε ό ν  ού γάρ έν ο ιτά ς φ ύσεις 
[ή] ισοτιμία· κα ί γ ούν  Π έ
τρος τε κ α ί’Ιω άννης ισότιμοι 
μεν άΛΛήΛοις καθό κα ί α π ό 
στολον  κα ί ά γ ιοι μαθηταί, 
πλήν ο ύ χ  εις ο ί δύο. Ο ύτε 
μήν κα τά  π α ράθ εσιν  τον 
τής συνάφ ειας νοοϋμεν τρό
πον (ούκ άπόχρη γά ρ τούτο 
προς ένω σιν φ υσικήν), ούτε 
μήν ώς κατά μέθεξιν σχετι
κήν, ώς κα ί ήμεΐς κολλώ με- 
ν ο ι τώ  κυρίω  κα τά  τό 
γ εγ ρα μ μ έν ον  εν πνεύμα 
έσμέν προς α υ τ όν , μάλλον 
δέ τό τής σ υνά φ εια ς όνομα 
π α ραιτούμ εθ α  ώ ς ούκ έχον 
ίκανώς σημ ήνα ί τήν ένωσιν. 
Ά λλ ' ούδέ θεόν ή δεσπ ότην 
τού Χ ρισ τού  τον έκ θεού 
π ατρός λ όγον όνομ ά ζομ εν, 
ινα μή πάλιν ά ν α φ α ν δόν  
τέμ νω μ εν εις δύο τον ένα 
Χ ριστόν κ α ί υιόν κα ί κύριον 
κ α ί δυσφ η μίας έγκλή μάτι 
π εριπ έσ ω μ εν, θεόν εαυτού

carnem  penitus com m utatus, 
talem  sibi fecit hab itation em  
qualem  et anim a hom inis 
habere creditur ad proprium  
corpus. U nus igitur est C hris
tus F ilius et dom inus, non 
velu t coniunctionem  qu am 
libet, u t in unitate dignitatis et 
auctoritatis, hom inis habentis 
ad D eum ; non enim  potest 
unire natu ras sola d ignitatis 
aequalitas. D enique Petrus et 
Ioannes aequalis sunt a lter
u trum  dignitatis, propter 
quod et apostoli et sancti 
d iscipu li esse m onstran tur; 
verum tam en u terque non 
u nus est. N ec iu xta conla- 
tionem  vel connexionem m o
dum coniunctionis advertimus 
(hoc enim  ad u nitatem  non 
sufficit naturalem ) nec secun
dum  participationis affectum , 
sicut nos etiam  adhaerentes 
D om ino unus cum  eo spiritus 
sum us, im m o potius con ju nc
tionis nom en evitam us, tam 
quam  non existens idoneum  
quod sign ificet u n itatis ar
canum . Sed neque D eum  aut 
dom inum  Christi Verbum  Dei 
Patris adserim us, ne iterum  
m anifestius in duo dividam us 
unum  C hristum  Filium  et do
m inum  et in crim en sacrilegii 
recidam us, D eum  illi se
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neprefăcându-Se în  trup, El a înfăptuit o astfel de locuire despre 
care se poate spune că sufletul om ului o are în propriul trup. A șa
dar, U nul este H ristos și Fiul și D om nul, nu ca și cum  un om  ar 
avea o sim plă legătură cu D um nezeu ca într-o unitate de dem ni
tate și de autoritate. Căci egalitatea de cinstire nu unește firile. 
Desigur, Petru și loan  erau egali în  cinstire unul față de celălalt 
ca apostoli și sfinți ucenici, dar aceștia sunt doi, și nu unul.

N ici nu gândim  m odul legăturii18 ca alăturare (căci aceasta 
nu este îndeajuns pentru unirea naturală19), n ici ca participare 
prin relație20, după cum  și despre noi este scris că, atunci când 
suntem  alipiți de D om nul, „suntem  un D uh cu E l"21; ci m ai de
grabă respingem  cuvântul „legătură" ca insuficient pentru a sem 
nifica unirea.

N ici n u -L  nu m im  pe C u vân tu l cel din D um nezeu -T atăl 
D um nezeul sau Stăpânul lui Hristos, iarăși, pentru ca nu cumva, 
în  m od lăm urit, să tăiem  în  două pe U nul H ristos și Fiu și D om n 
și să cădem  sub vina blasfem iei, făcându-L D um nezeu și Stăpân

18 Συνάφειας -  termen folosit de Nestorie pentru a desemna unirea dintre dumne
zeire și omenitate.
19 Ένωσις φυσική.
20 Legătura dintre Logosul divin și omul Iisus era cugetată de Nestorie ca fiind o le
gătură sau relație morală, de afecțiune intimă, care respectă toate proprietățile firii 
omenești, fără să le distrugă; de aceea, El „binevoiește" în omul Iisus.
21 I Corinteni 6,17.
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κα ί δεσπ ότην π οιούντες 
α υ τ ό ν  ενω θείς γ ά ρ, ώς ήδη 
π ροείπ ομ εν, ό τού θεού 
Λόγος σ α ρκ ί κα θ ' ύπ όστα - 
σιν, θεός μεν έστι των όλων, 
δεσ π όζει δέ τού παντός, 
ούτε δέ αύτός εαυτού δούλος 
έστιν ούτε δεσπ ότης· εύηθες 
γάρ, μάλλον δέ ήδη καί δυσ- 
σεβές τό ούτω  φ ρονεΐν ή λ έ
γειν · έφη μεν γ ά ρ θεόν 
εαυτού τον π ατέρα, κα ίτοι 
θεός ών φ ύσ ει κ α ί έκ τής 
ουσίας αύτού· ά λ λ ' ούκ 
ή γνοήκα μ εν  ό τι μετά τού 
είναι θεός κα ί άνθρω π ος γέ- 
γονεν ύπό θεώ κατά γε τον 
π ρέπ οντα  νόμ ον τή τής 
άνθρω π ότητος φύσει- αύτός 
δέ έαυτού πώς άν γ ένοιτο  
θεός ή δεσπ ότης; Ο ύκούν ώς 
άνθρω π ος κα ί όσον ήκεν εις 
γε τό πρέπον τοΐς τής κενώ - 
σεω ς μέτροίς, ύπό θεώ μεθ' 
ήμ ώ ν έαυτόν είνα ι φ η σ ίν  
ούτω  γέγονε κα ί ύπό νόμον, 
κα ίτο ι λ α λήσ α ς αύτός τον 
νόμον κα ί νομ οθέτης υπ άρ
χω ν ώς θεός. Π αραιτούμεθα 
δέ λέγ ειν  έπ ί Χ ρισ τού  „διά  
τον φ ορούντα  κα ί τον φ ο- 
ρούμ ενον σέβω- διά  τον 
άόρατον προσκυνώ  τον όρώ- 
μενον". Φρικτόν δέ προς τού- 
τω κάκεΐνο είπειν ,,ό ληφθείς 
τφ  λ α β ό ν τι σ υγ χρη μ α τίζει 
θ εό ς"· ό γ ά ρ τα ύτα  λέγω ν

ipsum  facientes et dom inum . 
U nitus quippe, sicut superius 
dixim us, D eus V erbum  cam i 
secu nd um  subsistentiam , 
D eus quidem  est om niu m  et 
d om inatur u niversitati, ve- 
rum tam en nec servus est sibi 
ipse nec dom inus, quia in ep 
tum  est vel p otiu s im piu m  
hoc sentire vel dicere. Q uam 
vis enim  D eum  suum  Patrem  
dixerit, cum  D eus sit etiam  
ipse natura et de illius essen
tia, tam en nullatenus ignora
m us quod m anens D eus, 
hom o quoque factus sit, qui 
sub D eo iuxta debitam  legem  
naturae hu m anitatis exsiste
ret. Ipse vero sib i quom odo 
vel D eus p oterit esse vel 
dom inus? Ergo sicut hom o 
quantum  d ecenter ex in an i
tionis m ensurae congruit, sub 
D eo se n obiscu m  esse d is
seruit. H oc etiam  m odo sub 
lege factus est, quam vis ipse 
p rom u lgaverit legem  et le
g islator ut D eus exstiterit. 
C avem us autem  de C hristo  
dicere „propter adsum entem  
veneror adsum ptum  et prop
ter in v isib ilem  adoro v isib i
lem ". H orrendum  vero super 
hoc etiam  illud adicere „is qui 
susceptus est cum  eo qui sus
cepit, connuncupatur D eu s".
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al Lui însuși; căci, după cum  am  spus deja m ai înainte, Cuvântul 
lui Dum nezeu, unindu-Se cu trupul în  chip ipostatic, este D um 
nezeu al tuturor, stăpânește peste toate, dar nu își este Sieși sclav 
sau stăpân. Căci este absurd sau, m ai degrabă, chiar blasfem ator 
să gândești sau să vorbești astfel. El L-a chem at pe Tatăl „D um 
nezeul S ău "22, și totuși este D um nezeu după fire și din esența23 
Lui; dar nu ignorăm  faptul că, fiind D um nezeu, S-a făcut și Om  
supus lui D um nezeu după legea potrivită firii omenești. D ar cum 
ar putea să-Și fie Sieși D um nezeu sau Stăpân? în  consecință, ca 
om și pe cât de m ult se cuvenea m ăsurii golirii Sale a spus că El 
însuși este supus lui D um nezeu, îm preună cu noi. A stfel a ajuns 
să fie și sub Lege24, chiar dacă El însuși a instituit Legea și a fost 
legiuitor ca Dum nezeu. Refuzăm  însă să spunem  despre H ristos 
că „din cauza celui care poartă îl cinstesc și pe cel purtat", „din 
cauza celui nevăzut îl ador pe cel văzut". în  această privință, este 
în g rozito r să spui și acel lu cru : „C el asum at este co-nu m it 
Dumnezeu cu cel care asum ă". Căci cel care spune unele ca acestea

22 loan 20,17.
23 Observăm aici echivalență între physis și ousia în teologia trinitară.
24 Cf. Galateni 4, 4.
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διατέμνεί πάλιν εις δύο Χρισ
τούς κα ί ά νθρω π ον ιστησιν 
ά νά μέρος ίδικώ ς κα ί θεόν 
ομοίως- ά ρν εΐτα ιγ ά ρ  ομολο
γ ούμ ε νω ς την ένω σιν, καθ ' 
ήν ο ύ χ ώ ς  έτερος έτέρω συμ- 
π ροσ κυνεΐτα ί τις ούτε μήν 
συγχρη ματίζει θεός, άλλ' εις 
νοείτα ι Χ ριστός Ιη σ ο ύ ς υιός 
μονογενής, μια π ροσ κυνή 
σει τιμώ μενος μετά τής ίδιας 
σαρκός. Ό μ ολ ογ οϋμ εν  δέ 
ότι αύτός ό έκ θεού πατρός 
γεννηθείς υιός κα ί θεός μο
νογενής, κα ίτοι κατά  φ ύσιν 
ιδίαν υπ άρχω ν άπαθής, 
σα ρκί πέπονθεν ύπ έρ ήμώ ν 
κα τά  τάς γ ρα φ ά ς κ α ί ήν έν 
τώ  στα υρω θέντι σώ ματι, τά 
τής ιδίας σαρκός α π α θ ώ ς  
οίκειούμενος πάθη γάμιτι δέ 
θεού καί ύπέρ π αντός έγεύ
σατο θανάτου, δ ιδούς αύτω  
τό ίδιον σώ μα, κ α ίτο ι κατά 
φ ύσιν ύπ άρχω ν ζωή κα ί 
αύτός ώ ν ή άνάστασις- ϊνα 
γ ά ρ ά ρρήτω  δυνά μ ει πατή- 
σας τον θάνατον ώς έν γε δή 
πρώτη τή ίδια σα ρκί γένητα ι 
π ρω τότοκος έκ νεκρώ ν κα ί 
άπαρχή τών κεκοιμημένω ν, 
όδοπ οιήση τε τή ά νθρώ π ου 
φ ύσ ει τήν εις ά φ θα ρσ ία ν 
άναδρομήν, γάμιτι θεού, κα- 
θάπερ έφ ημεν άρτίω ς, υπέρ  
π αντός έγεύσατο θανάτου

Q ui enim  haec dicit, d iv id it 
iterum  in  duos C hristos eum  
qui unu s est, hom in em  seor
sum  in  parte et D eum  sim i
liter in  parte constituens. 
Evid en ter en im  d ivid it u n i
tatem , secund um  quam  non 
alter cum  altero  coadoratur, 
aut connuncupatur D eus, sed 
unu s in telleg itu r C hristus 
Iesus Filius D ei u nigenitu s, 
una serv itu te cum  prop ria 
carne venerand us. C onfite
m ur etiam  quod idem  ipse 
qui ex D eo Patre natus est 
F ilius u n igen itu s D eus, licet 
iu xta naturam  suam  expers 
passionis exstiterit, pro nobis 
tam en secu nd um  scriptu ras 
carne perpessus sit et erat in 
crucifixo corpore, propriae 
carnis im p assib iliter ad se 
referens passiones. Gratia vero 
D ei pro om nibus gu stav it m or
tem, tradens ei proprium  cor
pus, quam vis naturaliter ipse 
vita sit et resu rrectio  m ortu 
orum . N am  u t m ortem  
ineffabili potentia proculcaret 
ac prim us in  sua carne p ri
m ogenitus ex m ortuis fieret et 
prim itiae dorm ientium  viam 
que faceret hum anae naturae 
ad in corru p tion is recursum , 
gratia Dei, sicut supra dictum est, 
pro omnibus gustavit mortem  et
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separă din nou în  doi Hristoși, așezându-1 pe om  de unul singur 
deoparte și pe D um nezeu asem enea; deoarece neagă fățiș unirea, 

potrivit căreia nu sunt co-adorați ca unul cu altul25, nici nu este 
cineva co-num it D um nezeu, ci Iisus H ristos este înțeles ca unul, 
Fiul U nic N ăscut, cinstit cu o singură adorare îm preună cu pro

priul trup.
M ărturisim  că A celași U nic N ăscut Fiu, născut din D um - 

nezeu-Tatăl, deși după propria fire este nepătimitor, a suferit pen
tru noi în  trup, potrivit Sfintelor Scripturi, și era în  trupul 
răstignit, făcând ale Sale pătim irile propriului trup în  m od nepă
tim itor. „Prin harul lui D um nezeu, a gustat m oartea pentru 

to ți"26, pentru acest lucru dând propriul trup, deși după fire era 
Viață27 și El însuși era învierea; pentru ca, călcând pe m oarte cu 

o putere negrăită, să devină în  primul rând în trupul Său „cel dintâi 
născut dintre cei m orți"28 și „începătura celor adorm iți"29, să des

chidă firii om enești calea spre întoarcerea la nestricăciune; după 
cum tocmai am spus, „prin harul lui Dumnezeu, a gustat moartea

25 Ca doi subiecți diferiți. Vezi Anatematisma 8.
26 Evrei 2, 9.
27 C f loan 11, 25.
28 Coloseni 1,18.
29 1 Corinteni 15, 20.
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τριή μ ερός τε ά νεβίω  σκυ- 
λεύσ α ς τον ά δ η ν  ώ στε κάν 
Λ έγ η τα ι 5 l' α νθ ρ ώ π ου  γ ε- 
ν έσ θ α ι ή ά νά στα σίς τών  
νεκρώ ν, ά λ λ α  νοούμ εν 
άνθρωπον τον εκ θεού γεγο
νότα  Λόγον καί Λελύσθαι δι' 
αυτού τού θανάτου τό κρά 
τος· ή ξει δε κατά καιρούς ώς 
εις υιός κα ί κύριος εν τή 
δόξη τού π ατρός, ϊνα κρίνη 
την ο ικουμ ένην εν δ ικ α ιο 
σύνη, καθά γέγραπ ται.

Α να γ κα ίω ς δε κά κεΐνο 
π ρ ο σ θ ή σ ο μ εν  κα τα γγέλ- 
Λοντες γά ρ τον κατά σάρκα 
θάνατον τού μονογενούς 
υιού τού θεού, τουτέστιν  
Ιησού Χ ριστού, την τε έκ 
νεκρώ ν ά ναβίω σ ιν  κα ί τήν 
εις ούρανούς άνάΛηφιν όμο- 
λογούντες, τήν άναίμακτον 
έν ταΐς έκκλησίαις τελούμεν 
Λατρείαν, πρόσιμέν τε ούτω  
ταΐς μυστικαΐς εύΛογίαις καί 
ά για ζόμ εθ α , μέτοχοι γ ιν ό 
μενοι τής τε άγιας σαρκός 
κα ί τού τίμ ιου α ίμ α τος τού 
π ά ν τω ν  ή μ ώ ν  σ ω τ ή ρ ο ς  
Χ ριστού, κα ί ούχ ώ ς σάρκα 
κοινήν δεχόμ ενοι, μή γέ- 
ν ο π ο , ούτε μήν ώ ς άνδρός 
ή για σ μ ένου κα ί σ υνα φ θ έν- 
τος τω  Λόγω κα τά  τήν ένό- 
τητα τής άξίας ή γοϋν ώς 
θείαν ένοίκησιν έσχηκότος, 
άΛΛ' ώς ζω οπ οιόν άΛηθώς

tertio  die resurgens spoliavit 
infernum . Idcirco quam vis di
catur quod per hom inem  facta 
sit resurrectio m ortuorum , ta 
m en in telleg im u s hom inem  
factum  Verbum  quod ex D eo 
est, et per ipsum  m ortis im 
perium  fuisse destructum ; ve
n iet autem  tem poribus 
praefinitis, sicut est unu s 
F ilius et dom inus, in gloria 
Patris, u t iu d icet orbem  
terraru m  in aequitate, sicut 
scriptura testatur.

N ecessarie  ig itu r et hoc 
adicim us. A dnuntiantes enim  
secu nd um  carnem  m ortem  
unigeniti Filii D ei, id est Iesu 
C hristi et resurrectionem  eius 
et in  caelis ascen sionem  p a
riter confitentes, incru entam  
celebram us in  ecclesiis sa
crificii servitu tem , sic etiam  
ad m ysticas ben ed iction es 
acced im u s et sanctificam ur, 
participes sancti corporis et 
pretiosi sanguinis C hristi om 
nium  nostrum  red em p toris 
effecti, non  u t com m unem  
carnem  p ercip ien tes, quod 
absit, nec ut viri sanctificați et 
Verbo coniuncti secundum  
d ignitatis u n itatem  aut sicut 
d ivinam  p ossid en tis h ab ita 
tionem , sed ut vere v ivifica- 
tricem  et ipsiu s Verbi
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pentru to ți", înviind a treia zi, după ce a prădat iadul. Așadar, 
chiar dacă se spune că „printr-un om  a venit învierea m orților"30, 
totuși în țelegem  că acel om  este C uvântul Care S-a născut din 
D um nezeu, prin Care puterea m orții a fost învinsă. La vrem ea 
potrivită, El va veni în  slava Tatălui ca un [singur] Fiu și Dom n, 
„ca să judece lum ea întru d reptate"31, după cum este scris.

Insă este necesar să adăugăm  și aceasta. Vestind m oartea cu 
trupul32 a U nicului N ăscut Fiu al lui D um nezeu, adică Iisus Hris- 
tos, și m ărturisind învierea Sa din m orți și înălțarea la cer, adu
cem  în  biserici o adorare nesângeroasă și astfel ne apropiem  de 
binecuvântările tainice33 și suntem sfințiți, făcându-ne părtași Sfân
tului Trup și Cinstitului Sânge al Mântuitorului nostru al tuturor. 
Și nu îl prim im  ca pe un trup obișnuit -  să nu fie! - ,  nici ca pe [un 
trup] al unui bărbat sfințit și legat de Cuvânt potrivit unei uniri 
după demnitate sau ca și cum ar fi avut parte de o sălășluire divină, 
ci cu adevărat [trup] de-viață-făcător și propriu Cuvântului însuși.

30 1 Corinteni 15,21.
31 Faptele 17, 31.
32 După trup, trupească.
33 Mistice.
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κα ί ιδίαν αύτοϋ τού λόγου· 
ζωή γά ρ ών κα τά  φ ύσιν ώς 
θεός, έπ ειδή γ έγ ονεν  έν 
πρός την έαυτού σάρκα, 
ζω οπ οιόν άπ έφ ηνεν αύτήν, 
ώ στε κάν Λέγη πρός ή μάς 
άμήν λέγω  νμίν, εάν μή φά- 
γητε την σάρκα τοϋ νίοϋ τοϋ  
ά νθ ρ ώ π ον καϊ π ίητε α ντοϋ  
τό αίμα, ο ύ χ  ώς α νθρώ π ου 
τώ ν κα θ ' ή μάς ενός κα ί 
αύτήν είνα ι Λ ογιούμεθα 
(πώς γάρ ή ανθρώ π ου σαρξ 
ζω οπ οιός έσται κα τά  φ ύσιν 
τήν έαυτής;) άλλ ' ώ ς ιδίαν 
άληθώς γενομένην τοϋ δι' 
ή μάς καί υ ιού άνθρώπου γεγο
νότος τε καί χρηματίσαντος.

Τάς δε γε έν τοίς εύαγγε- 
Λίοις τοϋ σ ω τήρος ήμώ ν 
φ ω νάς ούτε ύπ οσ τά σ εσ ι 
δυσίν  ούτε μήν π ροσώ π οις 
καταμερίζομεν· ού γ ά ρ έστι 
δ ιπ λ ο ύ ς  ό εις κ α ί μ ό ν ος 
Χ ριστός, κάν έκ δύο ν οή τα ι 
κα ί δια φ όρω ν π ραγμ άτω ν 
εις ενότητα  τήν άμ έριστον 
συνενη νεγ μ ένος, κα θά π ερ 
ά μ έλει κ α ί ά νθ ρω π ος έκ 
φ υχής ν οείτα ι κα ί σώ ματος 
καί ού διπ λούς μάλλον, άλλ' 
εις έξ ά μ φ οΐν. Α λλά  τάς τε 
ά νθ ρω π ίνα ς κα ί πρός γε 
τούτω  τάς θεϊκάς π αρ' ενός 
είρήσ θ α ι δια κεισ όμ εθ α , 
φ ρονοϋντες όρθώ ς· όταν 
μέν γά ρ θεοπ ρεπ ώ ς λέγη

prop riam  factam . V ita enim  
naturaliter ut D eus exsistens, 
quia propriae cam i unitus est, 
v iv ificatricem  eam  esse p ro
fessus est, et ideo, quam vis 
d icat ad nos am en am en dico  
vobis, n isi m anducaveritis car
nem fil ii  hom inis et biberitis eius 
sanguinem , non tam en eam  ut 
hom inis unius ex nobis ex is
tim are debem us (quom odo 
enim  iuxta naturam  suam  
vivificatrix esse caro hom inis 
poterit?), sed ut vere p ro 
priam  eius factam , qui p rop 
ter nos filius hom inis et factus 
est et vocatus.

Eas autem  voces quas Sal
vator noster in evangelio pro
tulit, non in  duabus 
su bsistentiis aut personis 
om nino partim ur. N on enim  
duplex est unu s C hristu s et 
solus, quam vis ex duabus 
d iversisqu e rebus ad u n i
tatem  cogn oscatu r in d iv i
duam  convenisse, sicut hom o 
quoque, ex anim a constans et 
corpore, non duplex potius, 
sed u nu s est ex utroque. 
H u m anas ergo et d ivinas 
insuper voces ab uno C hristo 
dictas anim ad verten tes recte 
sentim us. C um  enim  D eo 
dignissim e loquitur de se ipso
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Căci, fiind viață după fire ca D um nezeu, atunci când S-a făcut 
una cu trupul Său, l-a făcut pe acesta de-viață-făcător. A stfel, 
chiar dacă ne spune: „A devărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți 
m ânca trupul Fiului O m ului și nu veți bea sângele L u i"34, să nu 
considerăm  că [trupul] este ca al unui om  dintre noi -  căci cum 
ar putea trupul om enesc să fie de-viață-făcător după însăși natura 
Sa? - ,  ci ca fiind făcut [trup] al Său cu adevărat, al Celui care, pen
tru noi, S-a făcut și a fost num it Fiu al Om ului.

Iar cuvintele din Evanghelii ale M ântuitorului nostru nu le 
îm părțim  între două ipostasuri sau două persoane35. Căci U nul și 
Unicul Hristos nu este dublu, chiar dacă este înțeles reunit într-o 
unitate de nedespărțit din două realități diferite, după cum  și 
omul, de asem enea, deși alcătuit din suflet și trup, nu este socotit 
dublu, ci m ai degrabă unul din am ândouă. De aceea, cugetând 
drept, vom  fi convinși că atât cuvintele om enești, cât și cele dum 
nezeiești au fost rostite de unul singur; căci, atunci când rostește

34 loan 6, 53.
35 Aid Sfântul Chirii face echivalență între ipostas și persoană.
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π ερί εαυτού ό έω ρακώ ς εμέ 
έώ ρακε τον πατέρα  κα ί έγώ  
καί ό π ατήρ έν έσρέν, τήν 
θείαν αύτού κα ί απόρρητον 
έννοούμεν φύσι,ν, κα θ ' ήν 
καί έν έστι προς τον εαυτού 
π ατέρα δια  τήν ταύτότητα  
τής ουσία ς, είκών τε κα ί χα- 
ρακτήρ κα ί απ αύγασμα τής 
δόξης α ύτού- όταν δέ τό τής 
ά νθ ρω π ότη τος μέτρον ούκ 
ά τιμ ά ζω ν τοΐς Ίουδαίοις 
προσλαλή νυν δέ με ζζ^τεΐτε 
άποκτεϊνας άνθρω πον δς τήν  
αλ ήθειαν νμ ϊν  λελάληκα, 
πάλιν ούδέν ήττον αύτόν 
τον έν ίσ ότητί τε κ α ί όμοι- 
ότη τι τού πατρός θεόν λ ό 
γ ον  κ α ί έκ τώ ν τής 
ά νθ ρω π ότητος αύτού μέ
τρω ν έπ ιγ ινώ σ κομ εν  ε ίγ ά ρ  
έστιν άναγκαΐον τό π ίστευ
ε ιν ότι θεός ών φ ύσ ειγ έγ ονε 
σάρξ ή γούν άνθρω π ος έφυ- 
χω μένος φυχή λογική, ποιον 
άν έχοι λ όγον τό έπ αισχύ- 
νεσθα ί τινα ταΐς παρ' αύτού 
φ ω ναΐς, εί γ εγ όνα σ ιν  άν- 
θ ρω π οπ ρεπ ώ ς; εί γ ά ρ πα- 
ρα ιτοίτο  τούς άνθρώ π ω  
π ρέπ οντα ς λόγους, τίς ό 
ά ναγ κά σ α ς γ εν έσ θ α ι καθ ' 
ήμάς άνθρω π ον; ό δέ καθείς 
εαυτόν δι' ήμάς εις έκούσίον 
κένω σιν  διά  ποιαν α ιτίαν 
παραιτοίτο άν τούς τη κενώ 
σ ε ι π ρ έ π ο ν τ α ς  λ ό γ ο υ ς ;

qui m e vidit, v id it et Patrem  et 
ego et P ater unum  sum us, d i
vinam  eius in tellegim us 
in effabilem qu e naturam , 
secu nd um  quam  unum  est 
cum  Patre suo propter unam  
eand em que substantiam , 
im ago et character sp len 
dorque gloriae eius existens. 
Cum  vero hu m anae naturae 
m ensuram  n u llaten u s in h o 
norans Iu daeos ad loquitur 
nunc m e quaeritis occidere, 
hom inem  qui veritatem  vobis 
locutus sum , item  non m inus 
eum  qui in sim ilitu d in e et 
aequalitate Patris est, D eum  
V erbum  etiam  in  m ensuris 
hum anitatis eius agnoscim us. 
Si autem  necessario  creditur 
quod natura D eus exsistens 
factus sit caro, im m o potius 
hom o anim atu s anim a ratio 
nali, quae causa est ut in  eius 
quilibet vocibus erubescat, si 
eas hom ine d ignas effatus 
est? quod si serm ones hom ini 
congruentes abicit, iuxta nos 
hom inem  fieri quis coegit? 
cum  vero se prop ter nos ad 
exin anitionem  spontaneam  
m isericord iter inclinarit, 
quam  ob causam  dignos exi
nanitione serm ones effugerit?
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despre Sine în  m od dum nezeiesc: „Cel care M -a văzut pe M ine 
L-a văzut pe Tatăl"36 și: „Eu și Tatăl una suntem "37, înțelegem  firea 
Sa dum nezeiască și negrăită, potrivit căreia El este una cu pro
priul Său Tată prin identitatea esenței, fiind icoana și pecetea și 
„strălucirea slavei S a le"38. Insă atunci când, fără să nesocotească 
m ăsura om enească, se adresează iudeilor: „A cum  căutați să mă 
ucideți pe M ine, O m ul care v-a spus adevărul"39, din nou, nu îl 

recunoaștem  cu nim ic m ai prejos în  m ăsura Sa om enească pe Cel 
care, în egalitatea și asem ănarea cu Tatăl, este D um nezeu-Cuvân- 
tul. Căci, dacă este necesar să credem  că, fiind D um nezeu după 
fire, „S-a făcut tru p ", adică om  însu flețit cu suflet rațional, ce 
m otiv ar avea cineva să se rușineze de vreunul din cuvintele 
spuse de El, dacă au fost rostite în  mod potrivit unui om? Fiindcă, 
dacă ar refuza cuvinte potrivite unui om, cine L-a constrâns să 
devină om  asem enea nouă? D ar pentru ce m otiv Cel care S-a 
supus pe Sine însuși pentru noi unei goliri40 voite ar refuza cu
vintele potrivite unei astfel de goliri?

36 loan 14,19.
37 Ioan 10, 30.
38 Evrei 1, 3.
39 Ioan 8, 40.
40 Κένωσις.
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ένί τοίγαρούν προσώ πω  τάς 
εν  τοΐς εύα γγελίοις κ ά σ α ς  
ά να θ ετ έο ν  φ ω νάς, ν η ο σ τ ά -  
σ ει μιά τή τού Λόγου σεσαρ- 
κω μένη· κύριος γ ά ρ εις 
’Ιησούς Χ ρισ τός κ α τά  τάς  
γ οα φ ά ς. Ε ί δέ δή καλοΐτο καί 
ά π όστολ ος καί άρχι,ερενς 
τής ομολ ογίας ημώ ν, ώς  
ιερουργώ ν τώ θεώ κα ί πατρί 
τήν προς ήμώ ν αύτώ  τε κα ί 
δι' αύτοϋ τώ  θεώ κα ί π ατρί 
προσκομιζομένην της πίστε- 
ω ς ομ ολογία ν κ α ί μήν κα ί 
εις τό άγιον πνεύμ α, πάλιν 
αύτόν είνα ι φ αμέν τόν έκ 
θεού κατά φύσιν υιόν μονο
γενή κ α ί ούκ ανθρώ π ω  
π ροσ νεμ οϋμ εν  π αρ' αύτόν 
έτέρω  τό τε τής ίερω σύνης 
όνομα κα ί αύτό δέ τό χρήμα· 
γέγονε γά ρ μεσίτης θεού καί 
α νθ ρώ π ω ν  κ α ί δ ια λ λ α κτής 
εις ειρήνην, έαυτόν άναθείς 
εις οσμήν εύω δίας τώ  θεώ 
κα ί πατρί. Τ ο ιγ ά ρ το ι κ α ί 
έφ ασκεν θυσίαν καί π ρο
σφοράν ούκ ήθέλησας, σώμα  
δέ κατηρτίσω  μου  [ολοκα υ
τώ μ α τα  κ α ί π ερί αμαρτίας 
ούκ εύδόκησας.] τότε ε ίπ ο ν  
ιδού ήκω· εν κεφαλίδι. βιβλίου  
γέγραπταί περί έμοϋ τού 
ποιήσαι, ό θεός, τό θέλημά σου.

uni ig itu r p ersonae cunctas 
eius in  evangelio  voces ad- 
scribim us, uni subsistentiae 
V erbi scilicet incarnati, quia 
unus est dom inus Iesus 
C hristus, u t scriptu m  est. 
A ppellatum  vero apostolum  et 
pontificem  confession is nostrae  
tam quam  sacrificantem  D eo 
et Patri fidei nostrae con 
fessionem , quae a nobis ipsi et 
per ipsu m  D eo et Patri in 
cessanter offertur, iterum  
eum  dicim u s qui ex D eo est 
secundum  naturam  filius uni
genitus, nec hom in i praeter 
eum  alteri sacerd otii nom en 
et officium  deputam us. Fac
tus est enim  m ediator D ei et 
hom inum  et reconciliator ad 
pacem , sem et ipsu m  D eo et 
Patri pro n obis offerens in 
odorem  suavitatis. Ideoque 
dicebat: sacrificium  et oblatio
nem noluisti, holocausta et pro 
peccato non tibi placuerunt; cor
pus autem  perfecisti mihi. Tunc 
dixi: ecce venio, in cap ite libri 
scriptum  est de me, ut fac iam , 
Deus, voluntatem  tuam. O btulit
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Așadar, trebuie să raportăm  toate expresiile din Evanghelii 
unei [singure] Persoane, unicului Ipostas întrupat al Cuvântului; 
căci unul este D om nul Iisus H ristos, potriv it Scripturilor41. Iar 
dacă este num it „A postol și A rhiereu al m ărturisirii n o astre"42, 
pentru că aduce înaintea lui D um nezeu și Tatălui m ărturisirea de 
credință oferită Lui de noi și, prin El, lui D um nezeu și Tatălui și 
D uhului Sfânt, spunem  iarăși că El este Fiul U nic N ăscut din 
D um nezeu după fire și nu atribuim  altui om în afara Lui num ele 
și realitatea preoției. Căci S-a făcut „M ijlocitor între D um nezeu 
și oam eni"43 și stăruitor pentru pace, dându-Se pe Sine lui D um 
nezeu și Tatălui, „întru m iros cu bună m ireasm ă"44. D e aceea a și 
spus: „Jertfă și prinos n-ai voit, dar m i-ai întocm it trup. A rderi 
de tot și jertfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis: «Iată vin, 
în sulul cărții este scris despre mine, să fac voia Ta, Dum nezeule»"45.

41 Cf. 1 Corinteni 8, 6.
42 Evrei 3,1.
43 1 Timotei 2, 5.
44 Efeseni 5, 2.
45 Evrei 10, 5-7.
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Π ροσ κεκόμ ικε γ ά ρ ύπ έρ 
ήμώ ν εις οσμ ήν ευω δίας τό 
ίδιον σώ μα κα ί ούχ  ύπέρ γε 
μάλλον εα υτού- π οιας γ ά ρ 
άν έδεήθη προσφ οράς ή θυ
σίας ύπ έρ εα υτόν, κρείττω ν 
άπάσης ύπ αρχω ν αμαρτίας 
ώς θεός; ε ίγ ά ρ  πάντες ήμαρ- 
τον καί υστερούντα ι τής  
δόξης τού θεού, κ α θ ό  γεγό- 
ναμεν ή μ είς έτοιμ οί προς 
π αραφ οράν καί κα τηρρώ σ - 
τησεν ή α νθρώ π ου φ ύσις 
τήν αμαρτίαν, αύτός δέ ούχ 
ούτω ς κ α ί ή ττώ μ εθ α  διά  
τούτο τής δόξης αύτού, πώς 
άν εΐη λοιπ όν αμφ ίβολον ότι 
τέθ υ τα ι δι' ή μάς κα ί ύπ έρ 
ήμ ώ ν ό άμνός ό αληθινός; 
Κ αί τό λέγειν  ότι προσκεκό- 
μικεν εαυτόν ύπ έρ τε εα υ 
τού  κ α ί ή μ ώ ν, ά μ οιρήσ ειεν  
άν ούδαμ ώ ς τώ ν εις δυσσέ- 
βειαν έγκλημάτων· πεπλημ- 
μέληκε γ ά ρ κ α τ' ούδένα 
τρόπ ον ούτε μήν έπ οίησεν 
άμαρτίαν· ποιας ούν έδεήθη 
π ροσφ οράς, ά μ α ρτία ς ούκ 
ούσης έφ ' ήπ ερ άν γ ένοιτο  
κα ί μάλα εικότω ς; "Οταν δέ 
λέγη π ερί τού π νεύμ ατος 
εκείνος εμέ δοξάσει., ν οούν- 
τες όρθώ ς ούχ ώς δόξης έπι- 
δεά  τής π αρ' ετέρου φ αμέν 
τον ένα Χριστόν καί υιόν τήν 
παρά τού άγιου π νεύμ ατος 
δόξαν έλεΐν, ότι μηδέ

enim  p rop riu m  corpus n on  
pro se, sed pro nobis in  odo
rem  suavitatis. N am  qua pro 
se oblatione vel sacrificiis in 
digeret ab om ni peccato liber 
u t D eus exsistens? quod si 
om nes peccaveru n t et egent  
gloriam  D ei secu nd um  hoc 
quod sum us ad m utabilitatis 
excessum  proniores effecti et 
peccatis aegrotavit hu m ana 
natura, ipse vero n on  ita, 
ideoque nos gloria eius evin
cim ur, cur erit u ltra  iam  du 
b iu m  quod agnus verus 
prop ter nos et pro n obis sit 
im m olatus? qui d icit autem  
quia sem et ipsum  tam  pro se 
quam  pro no bis obtulerit, 
n u llaten u s im pietatis crim en 
effugiet, cum  n ih il prorsus 
iste d eliqu erit n ec u llu m  fe
cerit om nino peccatum . Q ua 
igitur egeret oblatione, nullo 
suo exstante facinore pro quo, 
si esset satis adm odum  conve
nienter, offerret? D e Spiritu  
quoque cum  dicit ille me g lo 
rificabit, hoc rectissim e sen
tien tes u num  C hristu m  et 
Filium , non velu t alterius 
egentem  gloria, confitem ur ab 
Spiritu  sancto gloriam  conse
cutum , quia Spiritus eius nec
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Pentru că Și-a dat propriul trup nu pentru  Sine, ci pentru noi, 
„întru m iros cu bună m ireasm ă". Căci de ce fel de prinoase46 sau 
de jertfe ar avea nevoie pentru Sine, de vrem e ce, ca D um nezeu, 
este m ai presus de orice păcat? Căci, dacă „toți au păcătuit și sunt 
lipsiți de slava lui D um nezeu"47, adică am  ajuns predispuși la fă
rădelege și firea om enească s-a îm bolnăvit de păcat, dar El nu 
este astfel, și de aceea noi suntem  lipsiți de slava Lui, cum ar mai 
putea exista vreo îndoială că M ielul cel adevărat a fost jertfit din 
cauza noastră și pentru noi? Iar să spui că S-a dat pe Sine și pen
tru Sine și pentru noi nu se deosebește în  niciun fel de vina blas
fem iei. Pentru că nu a greșit în  niciun fel și n ici nu a săvârșit 
păcat; astfel, de ce fel de prinoase ar avea nevoie dacă nu există 
păcate pentru care [aceste prinoase] să fie aduse în  chip potrivit? 
Când însă El spune despre Sfântul Duh: „A cela M ă va slăv i"48, 
cugetând drept, nu spunem că Unul Hristos și Fiu ar fi avut nevoie 
de slavă din partea altcuiva, primind slavă de la Sfântul Duh, pentru

46 Ofrande.
47 Romani 3,23.
48 loan 16,14.
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κρεΐττον  αύτού κ α ί ύπ έρ 
αυτόν τό π νεύμ α αύτού· 
έπειδή δέ εις ένδειξιν τής 
έαυτού θεότητος έχρήτο τώ 
ίδίω π νεύμ α τι προς μεγα- 
λουργ ία ς, δεδοξά σ θ α ι παρ' 
αύτού φ ησιν, ώ σπ ερ άν εί 
κα ί τις Λέγοι των καθ ' ή μας 
π ερί τής ένούσης ισχύος 
αύτώ  τυχόν ή γούν επ ισ τή 
μης τής έφ' ότω ούν ότι δοξά- 
σουσί με. Ε ίγ ά ρ  κα ί έστιν έν 
ύ π οσ τά σ εί τό π νεύμ α ίδική 
κ α ί δή κ α ί ν ο είτα ι καθ ' 
εαυτό, καθό π νεύμ α έστιν 
κ α ί ούχ υιός, άλλ' ούν έστιν 
ούκ άλλότριον αύτού· πνεύ
μα γάρ αλήθειας  ώ νόμ ασται 
κα ί έστιν Χ ριστός ή αλήθεια  
κ α ί π ροχ εΐτα ι π α ρ' αύτού 
κα θ ά π ερ ά μ έλει κ α ί έκ τού 
θεού κα ί πατρός· ένεργήσαν 
τοιγ α ρούν τό π νεύμ α κα ί 
διά  χειρός τώ ν άγιω ν α π ο
στόλω ν τά  π αράδοξα μετά 
τό ά νελθεΐν  τον κύριον 
ήμ ώ ν Τησούν Χ ρισ τόν  εις 
τον ούρα νόν έδόξασεν α υ 
τ ό ν  έπιστεύθη γάρ ότι θεός 
κα τά  φ ύσιν έστίν, πάλιν 
αύτός έν έργων διά  τού ίδιου 
π νεύμ α τος. Δ ιά τούτο κα ί 
έφ ασκεν ότι έκ τού έμον λή- 
ψεται. καί άπ αγ γελ εί ύμίν. 
Κ α ί ο ύ τι πού φ α μ εν ώς έκ 
μετοχής τό π νεύμά έστιν

m elior nec su p erior illo  est. 
Sed quia m ira opera faciens 
ad dem onstrationem  suae 
deitatis v irtu te p rop rii Sp i
ritus u tebatur, ab ipso g lo ri
ficari dicitur, quem adm odum  
si q u is de h o m in ib u s ad se- 
v ere t qu od  v irtu s  sua vel 
d iscip lin a  qu aelibet u n u m 
quem que clarificet. Q uam vis 
enim  in sua sit subsistentia  
spiritus et eius in tellegatur in 
persona prop rietas iu xta id 
quod Sp iritus est et non 
Filius, attam en alienus non est 
ab illo . N am  Spiritus ap 
pellatus est veritatis  et veritas 
C hristu s est, u nd e et ab isto 
sim iliter sicut ex D eo Patre 
procedit. D eniqu e h ic ipse 
Spiritus etiam  per sanctorum  
m anus apostolorum  m iracula 
gloriosa perficiens, dom inum  
glorificav it Iesu m  C hristum , 
postquam  ascendit in caelum . 
N am  cred itu s est C hristus, 
natura D eus exsistens, per 
suum  Spiritum  virtu tes effi
ciens ideoque dicebat: de meo 
accip iet et adnuntiabit vobis. 
N equ aquam  vero p articip a
tione alterius idem  Spiritus

222



Sinodul al III-lea Ecumenic

că Duhul Său nu este nici m ai m are, nici m ai presus decât El. Dar, 

pentru că L-a folosit pe D uhul Său pentru m inuni spre descope
rirea dum nezeirii Sale, spune că a fost slăvit de El, după cum  

poate ar spune vreunul dintre noi despre propria putere sau des

pre cunoașterea oricărui lucru că ele îl slăvesc49. Căci, deși D uhul 
există în  propriul Ipostas și este distinct, ca fiind Duh, și nu Fiu, 
chiar și așa nu îi este străin Lui50. El a fost num it „D uhul adevă

ru lu i"51, iar H ristos este „A devărul"52; și [Duhul] Se revarsă de la 

El, după cum, neîndoielnic, Se revarsă din D um nezeu și Tatăl. 

Astfel, Duhul a lucrat minuni prin mâinile Sfinților Apostoli și L-a 
slăvit pe D om nul nostru Iisus H ristos după înălțarea la cer. Căci 

a fost crezut că este D um nezeu după fire pentru că a lucrat El în 

su și p rin  D uhul Său. D e aceea a și spus că „d in  al M eu va lua 
și vă va v e s ti"53. în să  nu spunem  ab so lu t deloc că D uhul este

49 Ca fiind slava noastră.
50 Fiului.
51 loan 16,13.
52 Ioan 14, 6.
53 Ioan 16,14.
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σοφ όν τε κ α ί δυνατόν, παν- 
τέΛειον γ ά ρ κ α ί άπ ροσ δεές 
έστιν π αντός αγαθού· επει
δή δε τής τού π ατρός δυνά- 
μεως κ α ί σοφ ίας, τουτέστιν  
τού υιού, π νεύμ α έστιν, 
α ύτόχρημ α  σοφ ία  έσ τί κα ί 
δύναμις.

Επ ειδή  δέ θεόν ένω θέντα 
σ α ρκί κα θ ' ύπ όστα σιν  ή 
ά για  π α ρθένος έκτέτοκε 
σαρκικώ ς, ταύτη το ι καί Θε
οτόκον είνα ι φ α μ έν αύτήν, 
ούχ  ώς τής τού Λόγου φ ύ- 
σεω ς, τής ύπ άρξεω ς τήν 
άρχήν έχούσης άπό σαρκός 
(ήν γά ρ έν αρχή καί θεός ήν  
ό λόγος καί ό λόγος ήν προς 
τον θεόν  κα ί α υτός  έστί των 
αιώ νω ν ό ποιητής, συναΐδιος 
τώ  π ατρί καί των όλω ν δημι
ουργός), άλλ' ώς ήδη προεί- 
πομεν, έπειδή καθ ' 
ύπόστασιν ένώσας έαυτώ τό 
α νθ ρώ π ινον  κα ί έκ μήτρας 
αύτής γέννη σ ιν  ύπ έμ εινε 
σα ρκικήν, ούχ ώ ς δεηθείς 
ά ναγ κα ίω ς ή το ι διά  τήν 
ιδίαν φ ύσιν κ α ί τής έν 
χρόνω  κ α ί έν έσχάτοις τού 
α ίώ νος κα ιροΐς γ εννήσ εω ς, 
άλλ' ϊνα  κ α ί α ύτήν τής 
ύπ άρξεω ς ήμ ώ ν εύλογήση 
τήν άρχήν κα ί τεκούσης γυ- 
ναπ<ός αύτόν ένω θέντα  
σ α ρκί π α ύσ η τα ι Λοιπόν ή 
κα τά  π αντός τού γένους

sapiens aut p oten s dicitur, 
quia per om nia perfectu s est 
et nu llo  prorsu s ind igens 
bono. N am  p atern ae v irtu tis 
et sap ientiae, id est Filii 
Sp iritus cred itu r et ideo ipsa 
re et su bsistentia  v irtu s et 
sapientia conprobatur.

Ig itu r quia D eum  carni 
u n itu m  iuxta subsistentiam  
sancta V irgo corporaliter pe- 
perit, idcirco  eam  D ei gen e
tricem  esse profitem ur, non 
quod V erbi natu ram  exsis
tendi p rin cip iu m  de carne 
sortita  sit {erat enim  in p rin 
cipio Verbum et D eus erat Ver
bum et verbum  erat apud Deum  
et ipse est cond itor saecu 
lorum , Patri coaeternu s et 
u n iversitatis creator), sed 
quod, u t sup erius d ixim us, 
iu xta su bsistentiam  sib im et 
u niens hu m anam  naturam , 
nativitatem  sustinuerit ex ipsa 
vulva corpoream , non quod 
eguerit necessario aut propter 
suam  naturam  nativitate ista, 
quae est in  extrem is saeculi 
facta tem poribus, sed ut ipsas 
b en ed iceret substantiae n o s
trae p rim itias et dum  eum  
cam i unitum  m ulier edidisset, 
illa quae adversus omne genus
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înțelept și puternic prin asociere54, pentru că este desăvârșit și nu 
este lipsit de niciun bine. Dar, cum  El este D uhul „puterii și în țe
lepciunii Tatălu i"55, adică al Fiului, El este pe drept cuvânt în țe
lepciune și Putere.

A șad ar, pentru  că S fân ta  F ecioară  a n ăscu t tru p ește56 pe 
D um nezeu unit cu trupul în  m od ipostatic, de aceea și spunem  
că ea este N ăscătoare de D um nezeu, nu în  sensul că firea Cuvân
tului își are începutul existenței din trup (căci [El] „era întru în 
ceput și Cuvântul era D um nezeu și Cuvântul era la D um nezeu"57 
și El este făcătorul veacurilor, co-etern cu Tatăl și creatorul a 
toate), ci, după cum  am  spus m ai devrem e, pentru că a unit om e
nescul cu Sine în  chip ipostatic și a suferit naștere trupească din 
pântecele ei. Nu ca și cum  ar fi avut nevoie cu necesitate sau din 
cauza propriei firi de o naștere în  tim p și în  cele din urm ă zile ale 
acestui veac, ci pentru ca să binecuvânteze începutul existenței 
noastre. Și, deoarece o fem eie L-a născut unit cu trupul, să în 
ceteze pe urm ă blestem ul îm potriva în tregului neam  [om enesc,

54 Participare la altul.
55 1 Corinteni 1, 24.
56 Reluată și în Anatematisma 1, logica Sfântului Chirii o arată pe Fecioara Maria ca 
Theotokos deoarece a născut trupește pe Dumnezeu unit cu trupul după ipostas.
57 loan 1,1.
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άρά π έμ π ουσα  προς θάνα
τον τά έκ γης ήμώ ν σώ ματα 
κα ί τό έν λύπαίς τέξη τέκνα  
δ ι' αύτού κα τα ργ ούμ ενον 
αληθές άποφ ήνη τό διά τής 
τού π ροφ ήτου φ ω νής κατέ- 
πτεν ό θάνατος Ισχύσας  κα ί 
πάλιν άφ είλ εν ό θεός παν  
δάκρνον άπό παντός προσώ
που- τα ύτης γά ρ ένεκα τής 
αίτιας φαμέν αύτόν οίκονο
μ ικώς κα ί αύτόν εύλογήσαι 
τον γάμον καί άπ ελθεΐν κε- 
κλημένον έν Κ ανά τής Γαλί- 
λα ία ς όμοΰ τοΐς άγίοις 
άποστόλοις.

Τα ύτα  φ ρονεΐν  δεδιδά γ- 
μεθα π αρά τε τω ν άγιω ν 
ά π οσ τόλ ω ν κα ί εύαγγε- 
λιστώ ν, καί πάσης δέ τής θε
ό π ν ε υ σ τ ο υ  γ ρα φ ής κα ί έκ 
τής των μακαρίων πατέρων 
άληθούς ομολογίας· τούτοις 
άπ ασιν κα ί τήν σήν εύλά- 
βειαν σ υ ν α ινέσ α ι χρή κα ί 
σ υνθέσ θα ι δίχα δόλου παν
τός· ά δέ έστιν άναγκα ΐον 
άναθ εμ α τίσ α ίτήν σήν εύλά- 
βειαν, ύ π οτέτα κτα ι τήδε 
ήμώ ν τή έπιστολή.

α ’. Ε ϊ τις ούχ  ομ ολ ογ εί 
θεόν είνα ι κα τά  ά λήθεια ν 
τον ’Ε μ μ α νουή λ  κ α ί διά  
τούτο Θ εοτόκον τήν άγίαν

hum anum  m aledictio  fuerat 
prolata, d esineret nec iam  
m orti nostra corpora destina
ret, illud quoque quod dictum  
est in tristitia paries filios, ipse 
dissolvens, verum  esse m on
straret quod prop hetae voce 
p raed ixerat absorpta  est m ors 
in v ictoria  e t iteru m  abstu lit  
Deus om nem  lacrim am  ab om ni 
fa c ie . P rop ter han c etenim  
causam  dicim us eum  dispen
satorie  et ipsis ben ed ixisse  
tunc nu ptiis, cum  in C anan 
G alilaeae cum  sanctis vocatus 
apostolis adesse dignatus est.

H aec sapere sum us edocti 
a sanctis aposto lis et evan- 
gelistis et ab om ni scriptura 
divinitus inspirata nec non et 
a beatis  patrum  con fessio 
n ibu s veritate subnixis; his 
om nibu s etiam  tuam  relig io 
nem  concord are et praeter 
aliquem  dolum  vel tin ctio 
nem  consentire iam  convenit. 
Q uae vero relig ion i tuae 
an athem atizare n ecesse est, 
hu ic ep istu lae nostrae sub- 
iecta sunt; quod si m inim e, 
eisdem  subiectam  sententiam  
consequeris.

I. S i quis n o n  confitetu r 
D eum  esse veraciter Em m a- 
nu hel et prop ter hoc ipsum  
D ei genetricem  sanctam
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blestem ] care ducea spre m oarte trupurile noastre din țărână, și, 
anulându-se prin El acel [cuvânt]: „în dureri vei naște cop ii"58, să 

se adeverească cuvântul spus prin vocea prorocului: „M oartea a 
fost înghițită de b iru in ță"59 și iarăși: „D um nezeu a șters lacrim ile 

de pe toate fețele"60. Căci datorită acestui lucru spunem  că, în  ico- 
nom ia Sa, El a binecuvântat nunta și a mers, invitat fiind, în Cana 
Galileii îm preună cu Sfinții A postoli61.

Am fost învățați să cugetăm acestea de către Sfinții Apostoli și 
Evangheliști, precum și de toată Scriptura inspirată de Dumnezeu 

și de m ărturisirea adevărată a fericiților Părinți. La toate acestea 
trebuie să consim tă și Cucernicia Ta și să le aprobe fără niciun as
cunziș. Iar cele pe care Cucernicia Ta trebuie să le anatem atizeze 
sim t adăugate m ai jos acestei scrisori a noastre.

1. D acă cineva nu m ărturisește că Em anuel este cu adevărat »
D um nezeu și, pentru aceasta, Sfânta Fecioară [este] N ăscătoare

58 Facerea 3,16.
59 î Corinteni 15, 54.
60 Isaia 25, 8.
61 Cf. loan 2 ,1-2.
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π αρθένον (γεγέννηκε γά ρ 
σα ρκίκώ ς σά ρκα  γεγ ονότα  
τον έκ θεού Λόγον), α νά 
θεμα έστω.

β '. Ε ι τις ούχ ομ ολογ εί 
σ α ρκί κα θ ' ύπ όστα σιν  ή- 
νώ σ θ α ι τον έκ θεού πατρός 
λ όγον ένα τε είναι Χ ριστόν 
μετά τής ιδίας σαρκός, τον 
αύτόν δη λ ονότι θεόν τε 
όμού κα ί ά νθρω π ον, άνά- 
θεμα έστω.

γ '. Ε ’ιτ ις  έπ ίτού  ενός Χρισ
τού δια ιρεί τάς υπ οσ τά σ εις 
μετά την ένωσιν, μόνη συν- 
άπτω ν αύτάς σ υνα φ εία  τή 
κατά  την άξίαν ή γούν 
αύθεντίαν ή δυναστείαν καί 
ούχί δή μάλλον σ υνόδω  τή 
κα θ ' ένω σιν φ υσικήν, α ν ά 
θεμα έστω.

δ '. Εϊ τις προσώ ποις δυσίν 
ή γ ούν ύπ οσ τά σ εσ ιν  τάς τε 
έν τοΐς εϋα γγελικοΐς κα ί 
άπ οστολικοΐς σ υγγράμμ ασι 
δ ια ν έμ ει φ ω νάς, ή έπ ί 
Χ ριστώ  παρά των άγιω ν λε- 
γ ομ ένα ς ή π αρ' αύτού π ερί 
εαυτού, κα ί τάς μέν ώς 
άνθρώ π ω  παρά τον έκ θεού 
λόγον ίδικώς νοουμένω προσ
άπτει, τάς δέ ώς θεοπρεπεΐς 
μόνω τώ  έκ θεού πατρός 
λόγω, άνάθεμα έστω.

V irginem  (peperit enim  car- 
naliter V erbum  quod ex D eo 
est secundum  quod scriptum  
est et Verbum caro factu m  e s t f  
anathem a sit.

II. Si quis non confitetur 
carni su bstantia liter unitum  
esse V erbum  Patris, unum  
quoque esse C hristum  cum  
prop ria  carne et eundem  ip 
sum  sine dubio D eum  sim ul 
et hom inem , anathem a sit.

III. Si quis in  uno C hristo  
d ivid it substantias post u n i
tionem , sola eas societate con- 
iungens ea quae secundum  
dignitatem  est vel etiam  auc
toritatem  aut p otestatem , et 
non m agis conventu  ad u n i
tatem  naturalem , anathem a 
sit.

IV. Si quis duabus personis 
vel subsistentiis decernat eas 
voces quae tam  in evangelicis 
quam  apostolicis litteris con
tinentur, vel etiam  eas quae 
de C hristo a sanctis d icuntur 
vel ab ipso C hristo de se ipso, 
et a liqu as quidem  ex his 
tam quam  hom ini praeter D ei 
V erbum  <qui qu asi>  sp ecia
liter intellegatur, adplicandas 
cred iderit, aliqu as vero tam 
quam  D eo dignas soli V erbo 
D ei Patris deputaverit, ana
them a sit.
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de D u m nezeu  (căci L-a n ăscu t tru p ește  pe C u vân tu l cel din 
D um nezeu  făcut trup62), să fie anatem a.

2. D acă cineva nu m ărturisește că Logosul cel [născut] din 
Tatăl S-a unit în  m od ipostatic cu trupul și că U nul [singur] este 
H ristos cu trupul Său, adică același este și D um nezeu și om  în 

același tim p, să fie anatem a.
3. D acă cineva divide ipostasurile63 după unire în  U nicul 

H ristos, legându-le num ai printr-o legătură după dem nitate, 
adică după autoritate sau putere, și nu reunite m ai degrabă po

trivit unei uniri naturale64, să fie anatem a.
4. Dacă cineva îm parte expresiile din Evanghelii sau din scrie

rile apostolice între două persoane sau ipostasuri, fie cele spuse 
de sfinți despre Hristos, fie cele spuse de El însuși despre El, și 

pe unele le atribuie unui om  înțeles în  m od distinct de Cuvântul 
cel din D um nezeu, iar pe altele, ca vrednice de D um nezeu, 
num ai Cuvântului celui [născut] din Dum nezeu-Tatăl, să fie ana

tema.

62 Cf. Ioan 1,14.
63 Pentru înțelesul termenului de „ipostas" în teologia Sfântului Chirii, vezi „Intro
ducerea" la Sinodul al III-lea Ecumenic.
64 Καθ' ένωσιν φυσικήν.
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ε '. E l τις τολμά λέγειν θε
οφ όρον ά νθρω π ον τον 
Χ ιρστόν κα ί ούχί δή μάλλον 
θεόν είναι κατά  άλήθειαν 
ώ ς υιόν ένα κα ί φύσει, καθό 
γέγονε σάρξ ό λόγος  κα ί κε- 
κοινώ νηκε π αραπ λησίω ς 
ή μ ίν  α ίμ α τος κ α ί σαρκός, 
άνάθεμα έστω.

ς '. Ε ΐ τις λέγ ει θεόν ή δεσ
πότην είναι τού Χ ριστού τον 
έκ θεού π ατρός λόγον κα ί 
ούχί δή μάλλον τόν αύτόν 
ομ ολ ογ εί θεόν τε όμοϋ κα ί 
ά νθρω π ον, ώς γ εγ ονότος 
σαρκός τού λόγου κατά τάς 
γραφ άς, άνάθεμα έστω.

ζ '. Ε ϊ τίς φ ησιν ώς άνθρω 
πον ένηργή σ θ α ι παρά τού 
θεού λ όγου τόν Ίησούν κα ί 
την τού μ ονογενούς εύδο- 
ξίαν π εριή φ θ α ς ώ ς έτέρω  
παρ' αύτόν ύπ άρχοντι, άνά
θεμα έστω.

η '. Ε ϊ τις τολμά λέγειν τόν 
ά να λ η φ θ έντα  ά νθρω π ον 
σ υμ π ροσ κ υνεΐσ θ α ι δειν τώ  
θεώ  λ ό γ ω  κ α ί σ υ ν δ ο ξ ά - 
ζεσ θ α ι κα ί συγχρη μ α τίζειν  
θεόν ώ ς έτερον έτέρω  (τό 
γά ρ „σ υ ν " ά εί π ροσ τιθ έμ ε
νον τούτο νοεΐν άναγκάσει), 
καί ούχί δή μάλλον μιά προσ
κυνήσ ει τιμά  τόν ’Εμ μ α 
νουή λ  κα ί μίαν α ύτφ  τήν 
δοξολ ογ ία ν  ά νάπ τει, καθό 
γέγονε σάρξ ό λ όγος, α ν ά 
θ εμα  έστω.

V. Si quis au d et dicere 
C hristum  [hom inem ] άνθρω 
πον θεοφ όρον, id est h o m i
nem  D eo u tentem  seu 
portantem , et non D eum  esse 
veraciter d ixerit, tam quam  
unicu m  Filium  per naturam , 
secund um  quod Verbum caro  
fa c tu m  est  <et>  particip averit 
n obis sim iliter carne et san 
guine, anathem a sit.

VI. Si quis dicit D eum  vel 
dom inum  esse C hristi D ei 
Patris V erbum  et non m agis 
eundem  ipsu m  confitetu r 
D eum  et hom inem  sim ul 
prop ter quod Verbum caro 
fac tu m  est secund um  scrip 
turas, anathem a sit.

VII. Si quis dicit tam quam  
in hom inem  Iesum  D eum  
V erbum  fuisse operatu m  et 
u n igen iti d ignitatem  tam 
quam  alteri praeter ipsum  
exsistenti tribuit, anathema sit.

V III. Si quis audet d icere 
adsum ptum  hom inem  coa
dorari cum  D eo Verbo op or
tere et connuncupari D eum , 
tam quam  alterum  cum  altero 
(adiectio enim  unius syllabae 
hoc cogit in tellegi), et non 
m agis u na reverentia  vene
ratur Emmanuhelem unamque 
ei glorificationem dependit iuxta 
quod Verbum caro factu m  est, 
anathem a sit.
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5. D acă cineva îndrăznește să spună că H ristos este un om  
purtător de D um nezeu65 și nu m ai curând D um nezeu după ade
văr, ca Fiu unic și prin natură, întrucât „Cuvântul S-a făcut tru p "66 
și S-a făcut părtaș asem enea nouă trupului și sângelui67, să fie 
anatem a.

6. Dacă cineva spune că Logosul cel [născut] din Dumnezeu-Tatăl 
este D um nezeul sau Stăpânul lui H ristos și nu m ărturisește mai 
degrabă pe Același D um nezeu și om în același tim p, întrucât, po
trivit Scripturilor, Cuvântul „S-a făcut tru p", să fie anatem a.

7. D acă cineva spune că Iisus a fost m ișcat ca om  de Dum - 
nezeu-Cuvântul si a fost învăluit de bunăvoirea U nicului Născut, 
ca si cum  ar fi altul în afară de El, să fie anatem a.

8. D acă cineva îndrăznește să spună că om ul asum at trebuie 
să fie co-adorat și conslăvit cu D um nezeu-Cuvântul și co-num it 
D um nezeu ca unul îm preună cu altul68 (căci adăugarea cuvântu
lui "îm preună/cu" ne silește întotdeauna să cugetăm  acest lucru) 
și nu cinstește m ai degrabă pe Em anuel cu o singură adorare și 
nu-I în alță  o singură preaslăvire, în tru cât „C uvântul S-a făcut 
trup", să fie anatem a.

65 Teofor.
66 Ioan 1,14.
67 C f Evrei 2,14.
68 Ca doi subiecți diferiți.
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θ '. E l τίς φ ησιν τον ένα 
κύριον Ίησούν Χρίστον δεδο- 
ξά σ θ α ι παρά τού π νεύμ α 
τος, ώς άλλοτρία  δυνάμει τή 
δι' αύτού χρώ μενον κα ί παρ' 
αύτού λ α βόντα  τό ένεργεΐν 
δύνα σ θ α ι κατά  π νευμ άτω ν 
άκαθάρτω ν κα ί τό πληρούν 
εις ά νθρώ π ους τάς θεοση
μείας, κ α ί ούχί δή μάλλον 
ίδιον αύτού τό πνεϋμά 
φ ησιν, δύ ού κ α ί ένήργηκε 
τάς θεοσημ είας· άνάθ εμα 
έστω.

ι ’. Α ρχιερέα  καί α π όστο
λον τής ομολογίας ημώ ν  γε- 
γ εν ή σ θ α ι Χ ριστόν ή θεία 
λ έγ ει γραφ ή, προσκεκόμίκε 
δε ύπ έρ ήμώ ν εαυτόν εις 
οσμήν εύω δίας τω  θεφ  κα ί 
πατρί· ε ϊτ ις  τοίνυν άρχιερέα 
κα ί άπ όστολον ήμ ώ ν γε- 
γ εν ή σ θ α ί φ ησιν ούκ αύτόν 
τον εκ θεού λόγον, ότε γέ- 
γονε σάρξ κα ί κα θ ' ή μάς 
άνθρω π ος, ά λ λ 'ώ ς έτερον 
π αρ' αύτόν ίδικώ ς ά νθ ρω 
πον εκ γ υνα ικός, ή εϊ τις 
λέγει κα ί ύπέρ εαυτού προσ- 
ενεγκεΐν αύτόν τήν π ροσ 
φ οράν κα ί ούχί δή μάλλον 
ύπέρ μόνον ήμών (ού γάρ άν 
έδεήθη π ροσφ ορά ς ό μή 
είδώ ς άμ α ρτία ν), άνάθ εμα 
έστω.

IX. Si quis unum  dom inum  
Iesum  C hristum  glorificatum  
d icit ab Spiritu  sancto, tam 
quam  ab aliena v irtu te, qua 
per eum  u teretur, et ab eo 
accep erit efficaciam  contra 
im m u nd os sp iritus, et per 
eum  im plesse divina signa et 
non m agis proprium  eius esse 
Spiritum  dicat, sicut et Patris, 
per quem  signa operatus est, 
anathem a sit.

X. Pontificem  et apostolum  
confession is nostrae  factum  
esse C hristum  divina scrip 
tura com m em orat; obtu lit 
enim  sem et ipsum  pro nobis 
D eo Patri in  odorem  su av i
tatis. Si quis ergo pontificem  
et apostolum  nostrum  alium  
d ixerit esse factum  p raeter
quam  ipsum  D eum  D ei V er
bum , quando factum  est caro 
et secu nd um  nos hom o, sed 
quasi alterum  praeter ipsum  
specia liter hom in em  ex m u 
liere, et si quis dicit quia pro 
se obtu lit se ipsum  oblatio 
nem  et n on  rnagis pro nobis 
solis (non enim  indiguit obla
tione qui peccatum  nescivit), 
anathem a sit.
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9. D acă cineva spune că U nul D om n Iisus H ristos a fost prea- 
slăvit de D uhul [Sfânt], ca și cum  Se folosea de o putere străină 
care lucra prin D uhul și ar fi prim it de la El puterea de a lucra 
îm potriva duhurilor necurate și de a săvârși m inuni în m ijlocul 
oam enilor, și nu spune mai curând că al Său este D uhul prin Care 
a lucrat m inunile, să fie anatem a.

10. Sfânta Scriptură spune că H ristos S-a făcut „A rhiereul și 
A postolul m ărturisirii n o astre"69 și „S-a dat pe Sine pentru noi 
întru  m iros cu bună m ireasm ă lui D um nezeu-Tatăl·'70. Prin ur
m are, dacă cineva spune că nu însuși Cuvântul cel din Tatăl S-a 
făcut A rhiereul și A postolul nostru când „S-a făcut trup" și om 
asem enea nouă, ci altul diferit de El, un om  născut din fem eie, 
sau dacă cineva spune că S-a adus jertfă și pentru El însuși, iar 
nu m ai degrabă doar pentru noi (căci nu a avut nevoie de jertfă 
Cel care nu a cunoscut păcatul), să fie anatem a.

69 Evrei 3,1.
70 Efeseni 5,2.
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loc'. E l τις ούχ  ομ ολ ογ εί 
τήν τοϋ κυρίου σ ά ρ κ α  ζω ο
ποιόν είνα ι κα ί ιδίαν αυτού 
τού εκ θεού πατρός λόγου, 
ά λ λ ' ώ ς ετέρου τίνος παρ' 
αύτόν σ υνημ μ ένου μεν 
αύτώ  κατά τήν αξίαν ή γοϋν 
ώ ς μόνην θείαν ένοίκησιν 
έσχηκότος, κ α ί ο ύ χ ί δή 
μάλλον ζω οπ οιόν, ώ ς έφ η- 
μεν, ό τι γ έγ ονεν  ίδια τοϋ 
λόγου τοϋ τά πάντα ζω ογο
ν εΐν ίσχύοντος, α νάθ εμ α  
έστω.

ιβ ’. Ε ϊ τις ούχ  ομ ολογ εί 
τον τοϋ θεού λ όγ ον  πα- 
θόντα σαρκί καί έσταυρωμέ- 
νον σ α ρκί κ α ί θανάτου 
γ ευσ ά μ ενον  σαρκί, γ εγ ο 
νότα  τε πρω τότοκον έκ τών 
νεκρώ ν, καθό ζωή τέ έστι 
κα ί ζω οποιός ώς θεός, α νά
θεμα έστω.

XI. Si quis n on  confitetur 
carnem  dom ini vivificatricem  
esse tam quam  p rop riam  ip 
sius Dei Verbi, sed quasi alterius 
cuiuspiam praeter ipsum, 
coniuncti quidem secundum 
dignitatem  aut secundum  
quod solam  d ivinam  in h ab i
tationem  habu erit, et n on  
potius, u t d ixim us, v iv ifica
tricem  esse, qu ia facta  est 
prop ria Verbi D ei, cui om nia 
viv ificare p ossib ile  est, ana
them a sit.

XII. Si quis non confitetur 
D eum  Verbum  carne passum  
esse et carne crucifixu m  et 
m ortem  carne gu stasse fac
tum que prim ogenitu m  ex 
m ortuis, secu nd um  quod est 
et v ita et v iv ificator ut D eus, 
anathem a sit.
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11. Dacă cineva nu m ărturisește că trupul D om nului este dă
tător de viață și propriu Cuvântului celui din Dum nezeu-Tatăl, 
d  al cuiva diferit de El, reunit cu El71 după vrednicie sau ca și cum 
ar fi avut doar o sălășluire dum nezeiască, și nu ar fi m ai degrabă 
dătător de viață, după cum  am  spus, întrucât a devenit propriu 
Cuvântului, Care poate tuturor să le dea viață, să fie anatem a.

12. D acă cineva nu m ărturisește că a suferit în  trup Cuvântul 
lui D um nezeu și că a fost răstignit în  trup și că a gustat m oartea 
în  trup, făcându-Se „cel dintâi-născut între cei m orți"72, pentru că 
este, ca D um nezeu, Viață și de-viață-dătător, să fie anatem a.

71 Cuvântul.
72 Coloseni 1 ,18.
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Sinodul de la Efes s-a sfârșit practic într-o teribilă confuzie, 
îm păratul a dizolvat sinodul și i-a arestat pe N estorie, Chirii și 
M em non al Efesului. Chirii reușește să scape prin com plicitatea 
unor funcționari im periali și pozează în  trium fător la sosirea în 
A lexandria Egiptului după 5 luni de la plecarea sa, la 31 octom 
brie 431. N u trebuie să u ităm  și că sinoadele paralele de la Efes 
s-au anatem atizat reciproc, iar tulburările au continuat bineînțe
les și după ce episcopii s-au întors în  eparhiile lor.

D upă plecarea din Efes, orientalii se reunesc în  trei sinoade 
succesive, în  care reafirm ă depunerea lui Chirii ca eretic. îm p ă
ratul a încercat îm păcarea atât în  m od direct, cât și prin interm e
diul unor m ari personalități duhovnicești ale tim pului, cum  ar fi 
Acaciu de Bereea și Sfântul Sim eon Stâlpnicul. Cum vedem într-o 
scrisoare adresată lui Chirii în  toam na lui 432 prin interm ediul 
lui Acaciu de Bereea, piatra de poticnire a orientalilor răm ânea 
hristologia Sfântului Chirii așa cum  era ea rezum ată în  A natem a- 
tism ele sale, ceea ce-1 făcea suspect de apolinarism 73.

73 De aceea, pe lângă respectarea Crezului niceean, o alta dintre condițiile împăcării 
cerute lui Chirii era și acceptarea Scrisorii către Epictet a Sfântului Atanasie cel Mare, 
în care sfântul combătea unele forme de apolinarism. De aceea, Chirii îi trimite lui 
loan, odată cu scrisoarea de împăcare din 433, și o copie nealterată a acestei scrisori 
păstrate de Biserica Alexandriei. Traducerea în limba română a scrisorii se găsește în
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M ulti cercetători situează „otpustul" Efesului în  433, odată 
cu îm păcarea dintre Chirii și loan. Insă, dacă îm păcarea din 433 
poate fi considerată cum va ca o concluzie a „afacerii lui N esto
rie", ea nu a rezolvat nici pe departe problem a hristologică. Vor 
m ai trece aproape 20 de ani până când Calcedonul va încerca să 
echilibreze chestiunea și 250 de ani până când al doilea Sinod de 
la Constantinopol (681) va reuși să închidă într-un fel cercul des
chis de Efes74.

în  decem brie 432, o delegație antiohiană condusă de Paul de 
Em esa aducea alexandrinilor o nouă scrisoare de la loan, în  care 
se cuprindea și m ărturisirea de credință cu care Chirii ar fi trebuit 
să fie de acord în  eventualitatea îm păcării. A ceastă m ărturisire 
de credință nu este alta decât cea prezentată de antiohieni îm pă
ratului în  tim pul negocierilor de la Efes-C alcedon75, cu m ici m o
dificări și o concluzie diferită.

Ea va deveni fundam entul definiției C alcedonului, un text 
echilibrat care vădește preocuparea antiohienilor de a m ărturisi 
m ai întâi distincția firilor și deplinătatea lor, dar și unirea dintre 
ele, folosind term enul alexandrin de henosis. D atorită acestei uniri 
„fără contopire" (άσυγχύτως), se poate mărturisi un singur Hristos, 
Fiu și D om n (form ulă ce am intește de a doua Scrisoare a lui Chirii 
către N estorie) și, în  același tim p, faptul că Fecioara M aria este 
N ăscătoare de D um nezeu (Θεοτόκος). Dubla naștere a lui H ris
tos, din Tatăl, în  veci, și din Fecioara M aria, în  tim p, înseam nă 
dublă consubstanțialitate.

A ccentuarea deplinătății naturii om enești a C uvântului în 
tru pat îi cond u cea pe an tioh ien i către  su b lin ierea  d istin cție i

voi.: Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a Il-a, trad., intr. și note de Pr. Du
mitru Stăniloae, PSB 16 (serie veche), EIBMBOR, București, 1988, pp. 168-178.
74 Dacă considerăm disputele iconoclaste ca având fond principal hristologic, ajun
gem să avem mai bine de patru secole de căutări și dezvoltări ale învățăturii despre 
Persoana Mântuitorului Iisus Hristos.
75 Autorul ei se pare că ar fi fost Teodoret de Cyr.
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dintre cele două firi în  persoana M ântuitorului. Poate totuși aici 
textul lasă im presia că firile ar fi subiecte în  ele însele și ar avea 
cum va inițiativa unirii, prin afirm ația vagă că „s-a făcut unirea 
dintre cele două naturi". A m biguitatea acestei exprim ări, care nu 
spune nici ce se întâm plă cu firile după unire, va da naștere m ul
tor tulburări în  Biserică, fiind interpretată m onofizit de Eutihie și 
D ioscor în sensul recunoașterii a „două naturi înainte de unire, 
doar una după unire".

în  textul form ulei de îm păcare propus de sirieni, înom enirea 
înseam nă că, încă de la m om entul conceperii, al „luării în  pân
tece", Logosul divin S-a unit cu „tem plul" om enesc din Fecioara. 
Partea finală orientează exegeza biblică și patristică către altă dis
tincție im portantă în  dogm atică, cea dintre persoana (unică) și 
naturi sau firi (două), atunci când se referă la M ântuitorul76.

Form ula aceasta de unire ar putea fi considerată acea definiție 
(typos) com ună dorită și am intită de îm părat cu 3 ani înainte în  
scrisoarea de convocare a Sinodului de la Efes77.

Chirii prim ește m ărturisirea antiohiană, cu condiția ca orien
talii să accepte, la rândul lor, condam narea lui Nestorie. M ărturia 
acestei îm păcări este celebra scrisoare „C erurile să se bu cu re" 
(Laetentur caeli781 Εύφ ρηινέσθω σαν) a lui Chirii către loan, ce 
conține textul m ărturisirii prim ite de la episcopul Antiohiei, semn 
al receptării ei integrale. Este un lucru im portant, deoarece efor
tului orientalilor de a gândi unirea hristologică în  term eni ale
xandrini, Chirii îi adaugă propria strădanie. El evită astfel să 
folosească lim bajul A natem atism elor. Nu găsim  în întreg textul 
scrisorii, de exem plu, folosit term enul de ipostas, ci doar pe cel

76 Completare la Anatematisma 4 a Sfântului Chirii.
77 Nu vom insista mult aici asupra exegezei textului, deoarece o vom face în intro
ducerea la Sinodul de la Calcedon, atunci când vom analiza definiția hristologică.
78 Teologii ortodocși își amintesc probabil de Bula papei Eugeniu al IV-lea din 6 iulie 
1439, care consfințea unirea cu grecii convenită în cadrul celei de-a șasea sesiuni a Si
nodului de la Florența și care poartă același nume Laetentur caeli, de la începutul ei: 
Laetentur caeli et exsultet terra (Psalmul 95,11).
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de persoană. M ai m ult, adm ite două firi sau naturi, el care vorbise 
înainte despre o singură fire a Cuvântului întrupat. Cel m ai pro
babil, adm iterea unirii firilor în  term en de henosis, și nu de syna- 
pheia  (legătură/conjuncție), cât și m enționarea lui Theotokos în  text 
l-au asigurat că orientalii exclud prin aceasta despărțirea lui Hris- 
tos în  doi subiecți. Pe lângă aceasta, Chirii respinge orice acuză 
de am estecare, contopire sau confundare (κράσις, σύγχυσις, 
ψυρμός) a naturilor în  persoana M ântuitorului, care l-ar fi făcut 
suspect de apolinarism , fără a separa în același tim p om enitatea 
de dum nezeire. A celași desăvârșit în  dum nezeire si A celași de-i i  i i
săvârșit în  om enitate este cugetat ca fiind într-o singură persoană. 
Continuând gândirea teologică arătată în  scrisorile dogm atice, 
alexandrinul ține să reafirm e faptul că firea divină nu suferă 
schim bare și nici nu pătim ește, în  sensul că s-ar fi transform at în  
firea trupului, însă, datorită aproprierii iconom ice, C uvântul 
dum nezeiesc Iși atribuie Lui însuși pătim irile propriului trup. Cu 
alte cuvinte, prin com unicarea însușirilor, se poate spune fără a 
greși că D umnezeu pătim ește în trup. In sfârșit, în  această epistolă 
găsim  m ărturisirea lui Chirii că aproape „întreaga luptă pentru 
credință s-a născut ca urm are a apărării noastre înverșunate a 
faptului că Sfânta Fecioară este N ăscătoare de D um nezeu".

Scrisoarea se încheie cu asigurarea lui Chirii că va urm a întru 
totul Sim bolul de credință niceean si învățăturile Sfinților Părinți, 
dintre care este m enționat în  m od expres Sfântul A tanasie cel 
M are, ca sem n al respectării condițiilor cerute de antiohieni în  
toam na anului precedent pentru realizarea păcii.

La 23 aprilie 433, Sfântul Chirii anunța public realizarea îm 
păcării cu A ntiohia, ilustrată ideatic de loan al A ntiohiei în  co
m unicarea u lterioară către episcopii sirieni prin cuvintele: 
„Egiptul gândește și îm brățișează cele ale Orientului și Orientul 
cele ale Egiptului"79. Ea este cu adevărat rodul unei voințe com une

79 Apud Pr. D. Stăniloae, „Definiția dogmatică de la Calcedon", p. 369.
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de pace și m archează un pas im portant în  sintetizarea unei hris- 
tologii com une a întregii Biserici.

R edăm  aici această scrisoare nu doar pentru  că form ula de 
unire din cuprinsul ei a in trat în  defin iția  dogm atică a C alce- 
donului, ci și pentru  faptul că Sinodul al IV -lea Ecum enic p ri
m ește scrisoarea „sin o d ală", în  în tregu l ei, ca având autoritate 
d octrinară, îm p reu n ă cu Scrisoarea a doua a Sfântu lu i C hirii 
către N estorie, im ediat după Sim bolul de credință niceo-constan- 
tinopolitan.
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Κ υρίλλου έπιστολή προς  
Ίω ά ννη ν τον Α ντιόχειας  

περί τή ς ειρή νη ς

Τώ κυρίω μου, άγαπητώ ά- 
δελφώ, καί συλλειτουργό) Ιω 
άννη, Κύριλλος, έν Κυρίω χαίρειν.

Εύφραι,νέσθωσαν οι ουρα
νοί, καϊ άγαλλι,άσθω ή γή. 
Α έλ υτα ι γ ά ρ τό μεσότοιχον 
τού φ ραγμού, καί π έπαυται 
τό λ υπ ούν, κα ί διχονοία ς 
ά π ά σ ης ά ν ή ρη τα ι τρόπ ος, 
τού πάντω ν ήμό)ν Σ ω τήρος 
Χ ριστού ταΐς έαυτού Έ κκλη- 
σ ία ις την ειρήνην βραβεύ- 
σαντος· κεκληκότω ν δε προς 
τούτο ημάς καί των εύσεβεσ- 
τάτω ν κ α ί θ εοφ ιλέστα τω ν 
βασιλέω ν, ο ΐ π ρογονικής 
εύσεβείας ά ρισ τοι ζηλ ω τα ί 
γεγονότες, ασφαλή μεν καί 
άκατάσε ιστόν τήν ορθήν έν 
ίδίαις φ υχαΐς φ υλ ά ττουσ ι 
π ίστιν, έξα ίρετον δε π οι
ούντα ι φ ροντίδα  τήν ύπ έρ 
τώ ν άγιω ν ’Εκκλησιώ ν, ϊνα 
διαβόητον έχω σιν εις αιώ να 
τήν δόξαν καί εύκλεεστάτην 
ά π οφ ήνω σι τήν έαυτώ ν βα
σ ιλ ε ία ν  οις καί αύτός ό τών 
δυνά μ εω ν Χ ρισ τός Κ ύριος 
π λούσια  χειρ ί δ ια ν έμ ει τά 
άγαθά, κα ί δίδω σι μεν κατα- 
κρατεϊν τών άνθεστηκότω ν, 
χ α ρίζετα ι δέ τό νικάν. Ο ύ

Cyrilli epistula ad Ioannem
A ntiochenum  de pace

D om ino m eo, dilecto fratri 
et com m in istro  Ioanni, 
C yrillo, in D om ino salutem .

Laetentur coeli, et exsu ltet  
terra. Solutus est enim  m edius 
paries m aceriae, et quod 
m oerorem  afferebat, conqu i
evit, et om ne d issid iorum  
genus sublatum  est, om nium  
nostru m  Salvatore C hristo  
pacem  ecclesiis suis tribuente, 
religiosissim is autem  D eoque 
d ilectissim is im p eratoribu s 
nostris ad id nos vocantibus: 
qui cum  avitae religionis op
tim i aem u latores exsistant, 
fidem  rectam  anim is suis fir
m am  im m otam qu e cu sto
diunt: quin et singularem  
qu oque sanctis ecclesiis cu 
ram  im pendunt, u t celeberri
m am  gloriam  obtin ean t 
perpetuam , et regnum  suum  
florentissim u m  constituant: 
qu ibus et ipse sup ernarum  
virtu tu m  dom inus C hristus 
larga m anu im p ertit bona, 
datque potiri hostibu s, ac 
v ictoriam  donat. N on enim
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Scrisoarea de îm păcare a lui Chirii 
către loan al A ntiohiei1

D om nului meu, iubitului fra te  și îm preună-slujitorului 
loan, Chirii, salutare întru Domnul.

„Să  se veselească cerurile și să se bucure p ăm ân tu l."1 2 Căci 
„s-a surpat peretele cel din m ijloc al despărțiturii"3, a încetat tris
tețea și a fost în lăturată orice form ă de neînțelegere. H ristos, 
M ântuitorul nostru al tuturor, a conferit Bisericilor Sale pacea; 
iar preabinecredincioșii și preaiubiții de Dumnezeu îm părați ne-au 
chem at la acest lucru. Pentru că s-au făcut cei m ai buni urm ători 
ai evlaviei m oștenite de la străm oși, ei păstrează sigură și nestră
m utată în  sufletele lor dreapta credință și au o deosebită grijă 
pentru Sfintele Biserici, pentru ca ele să aibă în  veci o slăvită m ă
rire, iar îm părăția lor să se arate strălucită; cărora însuși Hristos, 
Dom nul Puterilor, le îm parte cele bune cu m ână bogată, le dăru
iește ca să triumfe împotriva vrăjmașilor și îi răsplătește cu victoria.

1 Scrisoarea (Euphrainesthosan, Laetentur caeli) trimisă de Chirii, în primăvara lui 433, 
lui loan al Antiohiei, ca răspuns la mărturisirea de credință a orientalilor. Ea pece
tluiește împăcarea doctrinară dintre Alexandria și Antiohia. Chiar dacă această scri
soare nu aparține Sinodului al III-lea Ecumenic, ea reprezintă acordul care ar fi putut 
încheia pozitiv Efesul, de aceea s-a mai numit și „Simbolul Efesului", iar mai nou, 
„Scrisoarea de împăcare". In 451, această scrisoare este canonizată de Calcedon, con- 
ferindu-i-se astfel autoritatea unui document dogmatic.
2 Psalmul 95,11.
3 Efeseni 2,14.
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γ ά ρ αν δ ια ψ εύσ ητα ι λέγω ν 
οτι Ζώ εγώ, λέγει Κύριος' ότι 
τούς δοξάσαντάς με δοξάσω. 
Α φ ικομ ένου τοίνυν εις τήν 
Α λ εξά νδρεια ν  του κυρίου 
μου του θεοφιλέστατου συλ
λ ειτουργ ού  κα ί αδελφ ού 
Π αύλου, θυμηδίας έμπε- 
πλήσμεθα κα ί σφ όδρα εικό
τω ς, ώ ς άνδρός τοιούτου 
μεσιτεύοντος, καί τοίς ύπ έρ 
δύνα μ ιν  π όνοις έλομένου 
π ροσ ομ ιλεΐν , ϊνα τον τού 
δια βόλου νικήση φ θόνον, 
κα ί συνάφ η τά διηρημ ένα, 
κα ί τά μεταξύ διερριμ μ ένα  
σκά νδα λα  π εριελώ ν, όμο- 
νοία κα ί ειρήνη στεφ ανώ ση 
τάς τε π α ρ ' ήμΐν , κ α ί τάς 
π α ρ ' ύμιν Ε κ κ λ η σ ία ς. Τ ίνα  
μεν γ ά ρ διή ρη ντα ι τρόπον, 
περιττόν είπειν. Χ ρή ν α ι δε 
ύπ ολ α μ β ά νω  τά τώ  τής 
ειρήνης π ρέπ οντα  καιρώ , 
κ α ί φ ρονεΐν  κα ί λαλείν . 
Ή σ θ η μ εν  τοίνυν τή σ υν τυ
χία τού μνημονευθέντος θε- 
οσ εβεσ τά του άνδρός· ός 
τάχα που κα ί άγώ νας έξειν 
ού μικρούς ύπ ενόησεν, άνα- 
πείθω ν ή μάς, ότι χρή συνά- 
ψ α ι προς ειρήνην τάς 
Ε κκλ η σ ία ς, κα ί τον τω ν ετε
ροδόξω ν ά φ α ν ίσ α ι γέλω τα, 
ά π α μ βλ υνα ί τε προς τούτω  
τής τού δια βόλου δυσ τρο
πίας τό κέντρον. Έ τοίμω ς δε

m entitur, dicens: Vivo ego, dicit 
D om inus, quia glorificantes me 
glorificabo. C um  itaqu e do
m inus m eus relig iosissim u s 
Paulus com m in ister et frater 
A lexandriam  venisset, m agna 
anim i volu ptate affecti su 
m us, nec im m erito , u tpote 
cum  talis v ir m ed iator esset 
in terpositu s, et m aiores, 
quam  pro v iribu s, labores 
adire ausus esset, u t d iaboli 
invid iam  sup eraret, ac dis- 
iuncta coniungeret, nostras- 
que et vestras ecclesias, quae 
in tervenerant offensionibu s 
sublatis, concord ia et pace 
coronaret. Q uibus autem  de 
causis illae d issid ere coep e
rint, com m em orare sup erva
caneum  est. O pp ortu niu s 
autem  censeo, si ea sen tia 
m us, de iis loqu am ur quae 
pacis tem pori conveniunt. 
O blectati sum us itaque m e
m orati p iissim i v iri con 
gressu: qui fortasse non parva 
certam ina se obiturum  suspi
cabatur, u t nobis persuaderet, 
opus esse ut in concordiam  et 
pacem  conn ecteren tu r eccle
siae, to lleretu rqu e hom inum  
aliter sentientiu m  irrisio , ac 
d iabolicae im p robitatis acies 
retu nderetu r. Verum  ita nos
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Căci nu se înșală când spune: „Viu sunt, zice D om nul, voi prea- 
slăvi pe cei care M ă preaslăvesc"4.

A șadar, când dom nul m eu, preaiubitul de D um nezeu, îm - 
preună-slujitor și frate Paul, a venit în  A lexandria, ne-am  um plut 
pe bună dreptate de bucurie pentru că un bărbat ca acesta va sluji 
ca m ijlocitor și pentru faptul că a binevoit să se im plice în  eforturi 
peste putere, ca să învingă invidia diavolului, să unească cele des
părțite, să ridice sm inteala aruncată în m ijlocul nostru și să în cu 
nuneze cu armonie și pace atât Bisericile de la noi, cât și pe cele de 
la voi. Este inutil să vorbesc despre felul în  care au fost ele dez
binate. însă trebuie să le prim esc pe cele care se cuvin unui timp 
de pace; și pe acestea să le cuget și să le spun. Ne-am  bucurat, 
așadar, de întâlnirea cu preacredinciosul bărbat am intit, care bă
nuise poate că va avea parte nu de puțină trudă ca să ne convingă 
că este necesar să unească în  pace Bisericile, să șteargă batjocura 
heterodocșilor și să tocească boldul răutății diavolului. Dar ne-a

4 2 Regi 2,30.
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ούτω ς έχοντας έπ ί τούτω  
κα τέλ α βεν, ώς μηδένα π ό
νον ύ π οσ τή ν α ί παντελώ ς. 
Μ εμ νή μ εθ α  γ ά ρ τού Σω τή- 
ρος λέγοντος· Ε ιρήνην την  
έμήν δίδωμι. ν μ ίν  ειρήνην την  
έμήν άφίημι. νμ ϊν. Δ εδίδάγ- 
μεθα δε κα ί λέγειν έν προσ- 
ευχαΐς Κύριε ό Θεός ημών, 
ειρήνην δός ή μ ϊν  πάντα γάρ  
άπ έδω κας ήμϊν. Ό σ τ ε  ει τις 
έν μ εθ έξειγ ένοιτο  τής παρά 
Θ εού χ ορη γ ουμ ένη ς ειρή
νης, άνενδεής έσται παντός 
αγα θού. Ό τ ι δέ περιττή 
παντελώ ς κα ί ούκ  εύάφ ορ- 
μος ή τώ ν Ε κ κ λ η σ ιώ ν  διχο
στασία γέγονε, νυνί μάλιστα 
π επ ληροφ ορήμ εθα , τού κυ
ρίου μου τού εύσεβεστά του 
Π α ύλου έπ ισκόπ ου χάρτην 
προκομίσαντος, άδιάβλητον 
έχοντα τής πίστεως τήν ομο
λογ ία ν , κα ί τα ύτην συντε- 
τά χθ α ι δ ια βεβα ίουμ ένου 
παρά τε τής σής όσιότητος, 
κα ί τών αύτόθι θεοφ ιλεστά- 
τω ν έπ ισκόπ ω ν. Έ χ ε ι δέ 
ούτω ς ή συγγρα φ ή, κα ί 
αύταΐς λέξεσ ιν  έντέθ ειτα ι 
τήδε ήμώ ν τή έπιστολή·

Π ερί δέ τής Θ εοτόκου 
Π α ρθ ένου όπ ω ς κα ί φ ρο- 
νούμεν, κα ί λέγομεν, τού τε 
τρόπου τής ένανθρω πήσεω ς 
τού μ ονογενούς Ύ ίοϋ τού

ad eam  rem  paratos com perit, 
u t nu llu m  penitu s laborem  
sustinuerit. M em ores enim  
sum us salvatoris nostri d i
centis: Pacem  m eam  do vobis, 
pacem  m eam  relinquo vobis. 
Q u in  ed octi quoque sum us, 
u t in  qu otid ianis praecatio- 
n ibus d icam us: D om ine D eus 
noster, pacem  da nobis; om nia  
enim  reddidisti nobis. Q uisquis 
ig itur pacis quae a D eo tri
bu itu r p articeps est, nu llius 
boni ind igebit. Q uod vero 
ecclesiaru m  dissensio  su p er
flua prorsu s et citra u llam  
iustam  causam  acciderit, id ex 
charta, quam  dom inus m eus 
re lig iosissim u s ep iscopu s 
Paulus nunc attulit, evidenter 
cognovim us, quae irrep re
hensibilem  continet fidei con
fessionem ; eam que cum  a tua 
sanctitate, tum  a caeteris quo
que relig iosissim is ep iscopis 
qui illic degunt, com positam  
asserebat: quam  etiam  ad 
verbum  huic nostrae epistolae 
inserere placuit. H abet autem  
hunc in m odum :

D e V irgine autem  D ei ge
netrice quom odo sentiam u s 
et loquam ur, deque unigeniti 
Filii D ei incarnation is m odo,
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găsit atât de pregătiți pentru aceasta, încât nu a îndeplinit absolut 
niciun efort. D eoarece ne-am  am intit de ceea ce a spus M ântui
torul: „Pacea M ea v-o las vouă, pacea M ea o dau vou ă"5. Și am 
fost învățați să spunem  în rugăciuni: „Doam ne, D um nezeul nos
tru, dă-ne nouă pace; căci pe toate ni le-ai dăru it!"6 In m ăsura în 
care cineva se face părtaș păcii dăruite de Dum nezeu, nu va fi lip
sit de niciun bine.

Suntem  convinși m ai ales acum  că neînțelegerea dintre Bise
rici s-a petrecut în  m od cu totul de prisos și neîntem eiat, când 
dom nul m eu, preabinecredinciosul episcop Paul, a adus docu
m entul care cuprinde o m ărturisire de credință ireproșabilă, asi- 
gurându-ne că aceasta a fost alcătuită de Sfințenia Ta și de 
episcopii preaiubiți de D um nezeu din același loc. Iată, așadar, 
textul reprodus cu aceleași cuvinte în această epistolă a noastră:

E ste  n e ce sa r  să sp u n em  în  p u țin e  cu v in te  ceea  ce g â n 
dim  și a firm ăm  d esp re  F e c io a ra  N ă scă to are  de D u m n ezeu  
și despre felul înom enirii F iu lui lui D um nezeu, U nicul N ăscut,

5 loan 14,27.
6 Isaia 26,12.
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Θ εού, ά να γ κ α ίω ς , ού κ  έν 
π ροσθήκης μέρες άλλ' έν 
π ληροφ ορίας είδες ώς άνω 
θεν εκ τε των θείω ν Γρα 
φών, έκ τε τής παραδόσεω ς 
τω ν αγίω ν Π ατέρω ν παρει- 
ληφ ότες έσχήκαμεν, διά 
βραχέω ν έροϋμεν, οϋδέν τό 
σύνολον π ροσ τιθ έντες τη 
των αγίω ν Π ατέρω ν των έν 
Ν ικαία  έκτεθείση πίστει. Ώ ς 
γ ά ρ έφ θημεν είρηκότες, 
προς πάσαν έξα ρκει κα ί 
εύσεβείας γ νώ σ ιν , πάσης 
κα ί α ιρετικής κα κοδοξία ς 
άποκήρυξιν. Έ ροϋμεν δε ού 
κατατολμώ ντες των ανέφικ
τω ν, ά λλα τη ομολογία, τής 
οικείας άσθενείας, άποκλεί- 
οντες τοΐς έπ ιφ ύεσ θ α ι βου- 
λ ομ ένοις, έν οίς τά ύπ έρ 
άνθρω π ον διασκεπτόμεθα.

Ό μ ολογούμ εν τοιγαροϋν 
τον Κ ύριον ήμ ώ ν Τησούν 
Χριστόν, τον Υ ιόν τού Θ εού 
τον μονογενή, Θ εόν τέλειον, 
κ α ί ά νθρω π ον τέλειον  έκ 
φυχής λογικής καί σώματος· 
προ α ιώ νω ν μεν έκ τού 
Π ατρός γ εννη θ έντα  κατά  
τήν θεότητα, έπ' έσχάτω ν δε 
τώ ν ή μερώ ν τον αύτόν δι' 
ή μάς, κα ί διά  τήν ήμετέραν 
σω τηρία ν, έκ Μ αρίας τής 
Π αρθένου κατά τήν άνθρω - 
πότητα- όμοούσιον τώ Π ατρί 
τον αύτόν κατά τήν θεότητα,

necessario, non quasi aliquid 
adiungam us, sed in  satisfac
tionis form a, u t iam  inde ab 
initio ex divinis litteris sancto
rum que patru m  trad ition e 
accepim us, breviter dicem us, 
nihil om nino addentes fidei in 
N icaea a sanctis patribu s ex
positae. Illa nam que, ut prius 
dictum  est a nobis, ad om nem  
pietatis cognitionem  om nis- 
que haereticae pravitatis refu
tationem  sufficit. D icem us 
autem  non quasi ea aggre
diam ur quae captum  nostrum  
excedunt, sed ut propriae in 
firm itatis confessione exclu 
dam us eos qui nos adoriri 
velint, u bi ea consideram us 
quae hu m anam  in telligen- 
tiam  superant.

C onfitem ur itaqu e d om i
num  nostru m  Iesum  C h ris
tum  D ilium  D ei unigenitum , 
D eum  esse perfectum , et h o 
m inem  perfectu m  ex anim a 
rationali et corpore con sti
tu tum ; ante saecu la  quidem  
ex Patre natum  secu nd um  
divinitatem , p ostrem is vero 
tem poribus eum dem  ipsum  
p rop ter nostram  salu tem  ex 
M aria V irgine secundum  hu 
m anitatem : eum dem  Patri 
consu bstan tia lem  secu nd um
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nu ca și cum am adăuga ceva [nou], ci spre îm plinirea formei, așa 
cum  am  prim it dintru început din Sfintele Scripturi și din tradiția 
Sfinților Părinți, neadăugând nim ic la [m ărturisirea de] credință 
a Sfinților Părinți de la Niceea. Căci, după cum  am  spus m ai de
vrem e, este suficientă pentru cunoașterea deplină a bunei-cre- 
dințe, precum  și pentru respingerea oricărei false învățături 
eretice. Spunem  acestea fără însă să ne încum etăm  spre cele cu 
neputință de ajuns, ci, prin  m ărturisirea propriei neputințe, îi 
am uțim  pe cei care doresc să ne critice pentru că le cercetăm  pe 
cele de deasupra om ului.

îl m ărturisim , așadar, pe D om nul nostru Iisus Hristos, Fiul 
lui D um nezeu, U nicul Născut, D um nezeu desăvârșit și om  de
săvârșit, din suflet rațional și trup, Care S-a născut m ai înainte 
de veci din Tatăl, după dum nezeire, și A celași în  zilele din urm ă 
pentru  noi și pentru  a noastră  m ântu ire din Fecioara M aria, 
după om enitate; pe A celași deoființă cu Tatăl după dum nezeire
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κ α ί όμ οούσιον  ή μ ΐν  κα τά  
τήν ανθρω π ότητα. Δ ύο γάρ 
φ ύσεω ν ένω σις γ έγ ονε· διό 
ένα Χ ρισ τόν, ένα Τ ίό ν , ένα 
Κ ύριον όμοΛογοϋμεν. Κ ατά 
τα ύτην τήν τής ά σ υγχύτου 
ένώ σεω ς έννοιαν όμοΛο
γοϋμεν τήν άγίαν Π αρθένον 
Θ εοτόκον, διά  τό τον Θ εόν 
Λ όγον σαρκω θήναι, κα ί έν- 
α νθ ρω π ήσ α ι, κ α ί έξ αύτής 
τής σ υλλήφ εω ς ένώ σαι 
έαυτώ  τον έξ αύτής λη- 
φ θέντα  ναόν. Τάς δέ εύαγ- 
γ ελ ίκά ς κα ί άποστοΛ ικάς 
περί τού Κυρίου φωνάς, ϊσμεν 
τούς θεολόγους άνδρας, τάς 
μέν κοινοποιοϋντας, ώς έφ' 
ενός προσώπου, τάς δέ διαι- 
ροϋντας, ώς έπί δύο φ ύσ εω ν 
καί τάς μέν θεοπρεπεϊς κατά 
τήν θεότητα τού Χριστού, τάς 
δέ ταπεινάς κατά τήν άνθρω- 
πότητα αύτοϋ παραδιδόντας1.

Ταύταις ύμών έντυχόντες 
ταΐς ίεραΐς φ ω ναΐς ούτω  τε 
κ α ί έαυτούς φ ρονοϋντας 
εύρίσκοντες (εις γάρ κύρω ς, 
μία πίστίζ, έν βάπ τίσμα ),

divinitatem , n obis item  co- 
essentialem  secundum  hum a
nitatem . S iqu id em  duarum  
naturaru m  facta  est unio: et 
prop terea u num  C hristum , 
u num  Filium , u num  D om i
nus confitem ur. Secundum  
hu nc in confu sae u nitatis in 
tellectum , sanctam  V irginem  
deiparam  esse confitem ur, 
propterea quod D eus Verbum  
in carn atu m  sit et hom o fac
tum , et ex ipso conceptu  
tem plum  ex illa sum ptum  sibi 
univerit. Evangelicas autem  et 
apostolicas de dom ino voces, 
scim us th eologos alias qu i
dem  tamquam ad unam  per
sonam pertinentes, com m unes 
facere; alias vero tam quam  in 
duabus naturis divisim  u su r
pare: et illas qu idem  D eo 
dignas secund um  C hristi 
d iv in itatem ; alias vero h u 
m iles secundum  illius hu m a
nitatem  tradere1.

H is vestris relectis sacris 
vocibus atque ita et nos 
sapere invenientes (unus enim  
Deus, una fides, unum baptisma')

1 Până aici textul este preluat din PG ΊΊ , 173-177.
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și deoființă cu noi după om enitate. C ăci s-a îm p lin it unirea a 
două firi. De aceea m ărturisim  un H ristos, un Fiu, un Dom n. Po
trivit acestei în țelegeri a u nirii necontopite, o m ărturisim  pe 
Sfânta Fecioară ca Născătoare de Dum nezeu, pentru că Dum - 
nezeu-Cuvântul S-a întrupat și S-a făcut om  și, din însuși m om en
tul zăm islirii, a unit cu Sine tem plul pe care l-a luat din ea. Iar în 
ce privește expresiile evanghelice și apostolice despre Dom nul, 
știm  că teologii7 le folosesc nediferențiat, atunci când fac referire 
la persoana unică, iar pe altele le separă atunci când se referă la 
cele două firi; și dum nezeirii lui H ristos le atribuie pe cele vred
nice de D um nezeu, iar om enității Sale, pe cele sm erite8.

D upă ce am citit aceste sfinte cuvinte ale voastre și găsind 
că și noi gândim  la fel (căci „e un Dom n, o credință, un b o tez"9),

7 Lit. „bărbații teologi".
8 Până aici, textul este preluat din PG 77,173-177.
9 Efeseni 4, 5.
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έδοξά σα μ εν τον τω ν όλω ν 
σω τήρα θεόν, άλλήλοις συγ- 
χαίροντες ότι ταΐς θεοπνεύ- 
σ τοις γ ρα φ α ΐς κα ί τή 
π αραδόσει των άγιω ν ήμώ ν 
π ατέρω ν σ υμ βα ίνουσ α ν 
έχουσί πίστιν αϊ τε παρ' ήμΐν 
κα ί α ί π α ρ' ύμΐν έκκλησίαι. 
’Επειδή δε έπυθόμην των φι- 
Λοφογεΐν είω θότω ν τινάς 
σφ ηκώ ν άγριω ν δίκην περι- 
βομβεΐν κα ί μοχθηρούς έ- 
ρεύγεσθαι κατ' εμού Λόγους, 
ώ ς έξ ούρα νού κα τα κομ ίσ - 
θέν κ α ί ούκ έκ τής άγιας 
π αρθένου λ έγ οντος τό ά γ ι
ον σώ μα Χ ρισ τού, δεΐν 
ώ ήθην ολίγα  π ερί τούτου 
προς αύτούς είπεΐν. Ώ  άνόη- 
τοι καί μόνον είδότες τό συ- 
κοφ α ντεΐν , πώς εις τούτο 
π α ρηνέχθ ητε γ νώ μ η ς κα ί 
τοσ α ύτην ν ενοσ ή κα τε τήν 
μω ρίαν; Έ δει γ ά ρ, έδει 
σαφ ώ ς έννοεΐν  ότι σχεδόν 
άπας ήμΐν ό ύπέρ τής πίστε- 
ως άγών συγκεκρότηται δια- 
βεβαιουμένοις ότι Θεοτόκος 
έστίν ή άγια παρθένος. Α λλ' 
ε’ίπερ έξ ού ρ α ν ού  κα ί ούκ έξ 
αύτής τό άγιον σώ μα γε- 
γ εν ν ή σ θ α ι φ αμέν τού πάν
τω ν ήμώ ν σω τήρος Χριστού, 
πώς αν έτι νοοΐτο Θεοτόκος;

glorificav im u s om niu m  sa l
vatorem  Deum , alterutris con
gaudentes quoniam  scripturis 
d iv in itu s in sp iratis et trad i
tioni sanctoru m  patrum  n os
troru m  conson antem  fidem  
h ab en t nostrae et vestrae ec
clesiae. Q uoniam  vero com - 
peri qu osdam  vitu p erare 
so lentium  vesparum  agres
tium  m odo circu m sonare et 
m alignos contra m e serm ones 
eructare tam quam  e caelo 
d epositum  et non ex sancta 
V irgine sanctu m  corpus 
C hristi esse confitear, op or
tere arbitratus sum  pauca de 
hoc contra eos dicere. O  in 
sensati et tantum  calu m niari 
docti, quem adm odum  in hoc 
estis sensu delapsi et in  hac 
tanta stu ltitia  languistis? 
O p ortebat enim , op ortebat 
sapienter intellegere quoniam  
nobis paene om ne certam en 
de fide provenit confirm an
tibus qu oniam  sancta V irgo 
D ei genetrix  est. Sed si de 
caelo et non ex ipsa sanctum  
corpus om nium  nostrum  
salvatoris C hristi factum  esse 
d icerem us, quom odo iam  
in tellegeretu r D ei genetrix?
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L-am  slăvit pe D um nezeu, M ântuitorul tuturor, bucurându-ne 
îm preună că Bisericile de la noi și de la voi au o credință con
form ă cu Scripturile inspirate de D um nezeu și cu Tradiția Sfinți
lor Părinților nostri.» >

Dar, deoarece am  aflat că unii sunt obisnuiti să critice, bâ- 
zâind de jur îm prejur precum  viespile sălbatice, și varsă cuvinte 
rele îm potriva mea, cum  că aș fi spus că sfântul trup al lui Hristos 
a coborât din ceruri și nu [s-a născut] din Sfânta Fecioară, am  so
cotit că este necesar să le spun câteva cuvinte despre acest lucru.

O necugetaților, în  stare doar să defăim ați, cum  de ați căzut 
într-o asem enea judecată și v-ați îm bolnăvit de o asem enea ne
bunie? Se cuvenea, așadar, se cuvenea să înțelegeți în  m od clar 
că, pentru noi, aproape întreaga luptă pentru credință s-a născut 
ca urm are a apărării noastre înverșu nate a faptu lu i că Sfânta 
Fecioară este Născătoare de Dumnezeu. Dar, dacă spunem că sfân
tul trup al lui Hristos, Mântuitorul tuturor, este născut din cer, și nu 
din ea, cum ar mai fi ea încă înțeleasă ca Născătoare de Dumnezeu?
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Tiv α γάρ όλως τέτοκεν, εί μή 
έστίν άληθές ότι γεγέννηκε 
κ α τά  σά ρκα  τον ’Εμ μ α 
νουήλ; Γελ ά σ θ ω σ α ν τοίνυν 
ο ί ταΰτα π ερί έμοϋ πεφλυα- 
ρηκότες. Ο ύ γ ά ρ ψ εύ δετα ι 
λέγω ν ό μακάριος προφήτης 
Ή σ α ίας Ιδού ή π αρθ ένος έν 
γαστρί έξει. και τέξεται υιόν  
και κα λ έσουσι τό όνομα  
αυτού ’Εμμανουήλ, ό έστι με- 
θερμηνενόμενον μεθ' ημών ό 
θεός. Α λ η θ εύ ει δε πάντω ς 
κ α ί ό άγιος Γ α βριή λ  προς 
τήν μακαρίαν παρθένον 
είπώ ν· μή φοβοϋ, Μ αριάμ- 
εύρες γάρ χάριν παρά τώ  
θεω, και Ιδού συλ λ ήψ η έν 
γαστρί και τέξη υιόν και κα- 
λ έσεις τό όνομα αυτού  
Ίη σ ο ϋ ν  αύτός γάρ σώ σει τον  
λαόν αύτοϋ άπό τώ ν άμαρ- 
τιών αυτών.

Ό τ α ν  δε λ έγ ω μ εν  έξ 
ούρανοϋ κα ί άνω θεν τον κύ
ριον ήμ ώ ν Ίησοϋν Χ ριστόν, 
ούχ ώς άνω θεν κα ί έξ ούρα 
νοϋ κα τενεχθείσης τής ά γ ι
ας αύτοϋ σαρκός τά τοιαϋτα 
φαμέν, επ όμ ενοι δε μάλλον 
τώ  θεσπ εσίω  Π αύλω  διακε-I I I
κρα γ ό τι σαφ ώ ς ό πρώ τος  
άνθ ρω π ος εκ γής χοϊκός, ό 
δεύτερος άνθρω πος ό κύριος  
έξ ούρανοϋ.

Q uem  enim  om nino p eperit, 
si non  est verum  quia peperit 
secu nd um  carnem  Em m a- 
nuhel? R ideantu r igitur haec 
de m e garrientes. N ec enim  
beatus propheta Esaias m en
titus est d icens: ecce virgo in 
utero habebit et pariet filium , et 
vocabunt nom en eius Em m a- 
nuhel, quod est interpretatum  
nobiscum  Deus. Vere autem  et 
sanctus G abrihel ad beatam  
V irginem  dicit: noli timere, 
M aria; invenisti enim  gratiam  
apud D eum. Ecce concipies in 
utero et paries filiu m  et vocabis  
nom en eius Iesum . Ipse enim  
salvum  fa c ie t  populum  suum  a 
peccatis eorum.

Q uando autem  dicim us de 
caelo et de sursum  dom inum  
nostru m  Iesu m  C hristum , 
non quasi de sursum  et de 
caelo deposita  eius sancta 
cam e talia dicim us, sed m agis 
sequentes dicatissim um  Pau
lum  aperte clam antem : prim us 
homo de terra terrenus, secundus 
hom o de caelo.
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Pe cine deci a născut la urm a urm ei dacă nu este adevărat că L-a 
născut după trup pe Em anuel? Să fie tăcuți de râs, așadar, cei care 
trăncănesc despre m ine aceste lucruri fără sens. Căci fericitul pro- 
roc Isaia nu m inte când spune: „Iată, Fecioara va lua în  pântece 
si va naște fiu si vor chem a num ele lui «Em anuel», care se tâlcu- 
iește: «D um nezeu este cu n o i» "10 11. Iar sfântul G avriil spune întru 
totul adevărul, atunci când i se adresează fericitei Fecioare: „Nu 
te tem e, M arie, căci ai aflat har la Dum nezeu! Și iată vei lua în  
pântece și vei naște fiu și vei chem a num ele lui «Iisus». Căci El 
va m ântui poporul Său de păcatele lo r"11.

Când spunem  însă că D om nul nostru Iisus H ristos [a venit] 
din cer și de sus, nu spunem  unele ca acestea ca și cum  sfântul 
Său trup12 ar fi fost adus de sus și din cer, ci urm ăm  m ai degrabă 
dum nezeiescului Pavel, care exclam a cu tărie: „O m ul cel dintâi 
este din păm ânt, păm ântesc; om ul cel de-al doilea este din cer"13.

10 Isaia 7 ,14.
11 Luca 1, 30-31; Matei 1, 21.
12 Lit. „came". Vezi notele de la celelalte scrisori ale Sfântului Chirii și de la Simbolul 
de credință niceean.
13 1 Corinteni 15, 47.
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Μ εμ νήμεθα δέ κ α ί αύτού 
τού σ ω τήρος λέγοντος 
ούδείς ά να βέβηκ εν είς τον  
ουρανόν εί μή ό έκ τού ουρα
νού καταβάς, ό υιός του  
άνθ ρώ π ου, κα ίτοί γ εγ έννη - 
τα ι κα τά  σάρκα, κα θά π ερ 
έφην ά ρτίω ς, εκ τής άγιας 
παρθένου.

’Επ ειδή δέ ό ά νω θεν κα ί 
έξ ουρα νού κα τα φ οιτήσ α ς 
θεός Λόγος κεκένω κεν έαυ- 
τόν μορφ ήν δούλου λαβώ ν  
κα ί κεχρημ ά τικεν  υιός άν
θρώ που μετά τού μεΐναι δ 
ήν, τουτέστι θεός (άτρεπτος 
γά ρ κα ί ά ναλ λ οίω τος κατά  
φ ύσιν έστίν), ώς είς ήδη ν ο 
ούμ ενος μετά τής ιδίας 
σαρκός έξ ούρανού Λέγεται 
κατεΛ θεΐν, ώ νόμ α σ τα ι δέ 
κα ί άνθ ρω π ος έξ ουρανού, 
τέλειος ών έν θεότητι καί τέ
λ ειος ό α ύτός έν ά νθρω π ό- 
τητι κα ί ώς έν ένί προσώ πω  
νοούμενος.

Είς γ ά ρ κύριος Ιη σ ο ύ ς  
Χριστός, κάν ή τών φ ύσεω ν 
μή άγνοήτα ι διαφ ορά, έξ ών 
τήν ά π όρρη τον  ένω σιν 
π επ ρά χ θ α ι φ αμέν. Τούς δέ 
Λ έγοντας ότι κρά σις ή σύγ- 
χυσις ή φ υρμός έγένετο τού 
θεού Λόγου προς τήν σάρκα, 
κα τα ξίω σ ά τω  ή σή όσιότης

M em inim u s autem  et ip 
sum  Salvatorem  dicentem : 
nem o ascendit in caelum  nisi qui 
de caelo descendit filiu s  hom inis, 
qui utique secundum  carnem , 
sicut nu per dixi, ex sancta 
V irgine natus est.

Q u oniam  vero de sursum  
et de caelo descendens D eus 
Verbum  exinanivit sem et ipsum  
form am  servi accip iens, et 
nuncupatus est filius hom inis, 
perm anens id quod erat, id 
est deus (inconvertibilis enim  
et im m u tabilis secund um  
propriam  naturam  est), tam en 
quia iam  unus in telleg itur 
cum  prop ria carne, de caelo 
d icitur d escendisse, n u n cu 
patus est autem  et hom o de 
caelo, perfectu s in deitate 
existens et perfectu s in  h u 
m anitate et ut in una persona 
intellegendus.

U nus enim  dom inus Iesus 
C hristus, quam vis non ign o
retur d ifferentia  naturarum , 
ex quibus inenarrabilem  u n i
tionem  factam  esse dixim us. 
Eos autem  qui d icu nt quia 
perm ixtio  vel confu sio  aut 
confermentatio Dei Verbi facta 
est ad carnem , dignetur tua 
sanctitas obserare. Suspicor
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N e am intim  însă și de M ântuitorul însuși, Care spune: „Și n i
m eni nu s-a suit în  cer, decât Cel care S-a coborât din cer, Fiul 
O m ului"14, chiar dacă a fost născut după trup din Sfânta Fecioară, 
după cum  am  spus m ai devreme.

Dar, deoarece D um nezeu-Cuvântul, Care a coborât de sus și 
din cer, „S-a deșertat pe Sine, chip de rob lu ând "15, și S-a num it 
Fiul Om ului, răm ânând ceea ce era, adică D um nezeu (deoarece 
este im uabil16 și inalterabil după fire), [de aceea] se spune că a co
borât din cer, deoarece este înțeles acum  ca fiind una cu propriul 
trup, și este num it „om  din cer"17, desăvârșit fiind în  dum nezeire 
și Același desăvârșit în  om enitate și cugetat ca fiind într-o singură 
Persoană. Căci U nul e D om nul Iisus H ristos, chiar dacă nu se ig
noră deosebirea firilor, din care [firi] spunem  că a fost realizată 
unirea18 m ai presus de cuvânt. Iar în  ceea ce îi privește pe cei care 
spun că a avut loc o am estecare sau contopire sau confu ndare19 
a lu i D um nezeu-C uvântul cu trupul, să b inevoiască Sfinția Ta

14 loan 3,13.
15 Filipeni 2, 7.
16 Neschimbător.
17 1 Corinteni 15, 47.
18 Ένωσις.
19 Κράσις, σύγχυσις, φυρμός.
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έπ ιστομ ίζειν. Ε ίκός γά ρ 
τινάς κ α ί τα ϋτα  π ερί εμού 
θρυλεΐν ώς ή πεφρονηκότος 
ή είρηκότος, εγώ δέ τοσού- 
τον άφ έστηκα του φ ρονήσαί 
τ ι τοιούτον, ώστε κα ί μαί- 
νεσ θ α ί νομ ίζω  τούς οίηθέν- 
τας όλω ς ότι τροπ ής 
άπ οσκίασμα περί την θείαν 
τού Λόγου φ ύσιν σ υμ β ή να ι 
δύναται. Μ ένει γά ρ ό έστιν, 
αεί κα ί ούκ ήΛΛοίωται, άλλ' 
ούδ' άν άλλοιω θείη πώποτε 
κ α ί μεταβολής έσ τα ι δεκ
τική. Α παθή δέ προς τούτω  
τον τού θεού λ όγον ύπ άρ- 
χειν όμολογοϋμεν άπαντες, 
καν εί π ανσόφ ω ς αύτός 
ο ίκονομ ώ ν τό μυστήριον 
έαυτώ  προσνέμω ν όρφ το τα 
τή ιδία σ α ρκ ί σ υμ βεβη κότα  
πάθη.

Ταύτη tol κα ί ό πάνσοφος 
Π έτρος Χριστού ονν φησί ηα -  
θόντος ν η έ ρ  ημών σαρκί κα ί 
ούχί τή φ ύ σ ει τής ά ρρήτου 
θεότητος. 'Ίνα γ ά ρ αύτός 
τών όλων σωτήρ είναι πιστεύ- 
ηται, κατ' οίκείω σιν οικονο
μικήν εις έαυτόν, ώ ς έφην, 
τά τής ιδίας σαρκός άναφ έ- 
ρει πάθη, όπ οιον έστιν τό 
διά  τής τού π ροφ ήτου 
φ ω νής προαναφ ω νούμ ενον

enim  et h oc de m e aliquos 
divulgare quasi ita aut sapue
rim  aut [prae] d ixerim , ego 
autem  tantum  absum  ab 
huiusm odi sensu, u t et furere 
arbitrer eos qui suspicati sunt 
om nino quia m utationis 
obum bratio circa divinam  na
tu ram  Verbi p otest con tin 
gere; m anet en im  quod est, 
sem per et non m utatur, sed 
nequ e m u tab itu r aliquando 
vel conversion is est capax. 
Im passibile autem  super haec 
D ei V erbum  om nes confite
m ur, licet ipse sap ientissim e 
disponens m ysterium  sibim et 
ipsi in p ertiens v id eatu r eas 
quae accesserun t carni p ro 
priae passiones.

Ideo u tiqu e et sapien- 
tissim us Petrus inquit Christo  
igitur passo  pro nobis carne  et 
non natura inenarrabilis dei
tatis. U t enim  ipse Salvator 
esse om nium  crederetur, se
cundum  p rop rietatem  d is
pensativam  ad sem et ipsum , 
u t dixi, carnis suae refert 
passion es, qu ale est illud 
quod per prop hetae vocem  
tam quam  ab ipso praedicitur:
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să-i reducă la tăcere. Căci este posibil ca unii să tot spună despre 
m ine că aș fi gândit sau aș fi spus [unele ca acestea]. Eu însă 
m -am  ținut atât de departe de a gândi un asem enea lucru, încât 
îi consider ca fiind nebuni pe cei care socotesc, în  general, că se 
poate petrece o „um bră de schim bare"20 în firea divină a C uvân
tului. D eoarece El răm âne întotdeauna ceea ce este și nu S-a 
schim bat21, nici nu S-ar putea schim ba vreodată și nu este capabil 
de schim bare.

Pe lângă aceasta, m ărturisim  cu toții că este nepătim itor Cu
vântul lui Dum nezeu, chiar dacă, în  preaînțelepciunea iconom iei 
tainei [mântuirii], S-ar arăta că-Și atribuie Lui însuși pătim irile 
suferite de trupul Său. Astfel spune și preaînțeleptul Petru: „A șa
dar, H ristos a pătim it pentru noi cu tru pu l"22, și nu în  firea dum- 
nezeirii inefabile. D eoarece, pentru a fi crezut că El este 
M ântuitorul tuturor, în  acord cu aproprierea iconom ică, după

Λ  Λ.

cum  am  spus, Iși atribuie Lui însuși pătim irile propriului trup, 
după cum  a fost prevestit în  num ele Său prin vocea prorocului:

20 lacov 1,17.
21 Cu sensul de alterare. Cf. Maleahi 3, 6.
22 1 Petru 4,1.
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ώ ς έξ αυτού τον νώ τόν μον  
δέδω κα είς μάστιγας, τάς δέ 
σιαγόνας μον εις ραπίσματα, 
τό δε π ρόσω πόν μον ονκ άπέ- 
στρεψα από αισχύνης έμπτν- 
σμάτω ν.

Ό τ ι δέ ταις τώ ν άγιω ν 
π ατέρω ν δόξαις έπ όμεθα 
π ανταχού, μ άλιστα δέ ταις 
τού μακαρίου κα ί παν ευφ ή
μου πατρός ήμ ώ ν Α θ α να 
σίου, τό κα τά  τι γ ούν  δλω ς 
έξω  φ έρεσ θ α ι π α ρα ιτούμ ε
νοι, πεπείσθω  μ ένή  σή όσιό- 
της, ένδοιαζέτω  δέ τώ ν 
άλλων μηδείς. ΓΊαρέθηκα δ' 
άν κ α ί χρήσεις αύτώ ν πολ- 
λάς, τούς έμαυτοϋ λόγους έξ 
αύτών π ιστού μένος, εί μή τό 
μήκος έδεδίειν τού γρά μ μ α 
τος, μή άρα πως γένητα ι διά 
τούτο π ροσκορές. Κ ατ' 
ούδένα  δέ τρόπ ον σαλεύ- 
εσθαι παρά τινω ν άνεχό- 
μεθα τήν όρίσθείσαν πίστιν 
ή το ι τό τής πίστεω ς σύμβο- 
λ ον  παρά τώ ν άγιω ν ήμώ ν 
πατέρων τών εν Ν ικαία συν- 
ελθόντω ν κατά  καιρούς 
ούτε μήν έπ ιτρέπ ομ εν έαυ- 
τοΐς ή έτέροις ή λ έξιν  άμεΐ- 
ψ α ι τών έγκειμένων έκεϊσε ή 
μίαν γούν π α ρα β ή να ί σ υλ 
λα βήν, μ εμ νημ ένοι τού λέ- 
γοντος μή μέταιρε όρια αιώνια, 
α έθεντο οι πατέρες σον.

dorsum  meum  dedi ad verbera et 
m axillas meas ad palm as, fac iem  
autem  m eam  non averti a 
foed ita te  sputorum .

Q u oniam  vero u biqu e se
quim ur sanctoru m  patrum  
sententias, m axim e autem  
patris nostri beatissim i et 
p raed ican d issim i A thanasii, 
om nino in  aliqu o ab eo de
viare v itantes, tua quidem  
sanctitas credat, aliorum  vero 
am bigat nullus. A pposuissem  
u tiqu e et testim onia m ulta 
eorum , ex ipsis m ea verba 
confirm ans, n isi prolixitatem  
m eae epistulae tim uissem , ne 
forte per hoc fastidium  legen
tibus generetu r. N ullo  vero 
m odo m overi ab aliquibus pa
tim ur fidem  aut ipsu m  fidei 
sym bolum  quod a sanctis 
patribu s nostris in  N icaea 
convenientibu s illo tem pore 
definitum  est, sed nequ e 
perm ittim us n obism et ipsis 
aut aliis aut u nu m  m utare 
d ictorum  ibidem  positorum  
aut unam  syllabam  praeterire, 
m em inim us autem  dicentem : 
noli transgredi terminos aeternos 
quos posuerunt patres tui.
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„Spatele M eu l-am  dat spre bătăi și obrajii M ei spre pălm uiri și 
fața M ea nu am  ferit-o de rușinea scuipărilor"23.

Sfinția Ta să fie încredințată și nim eni altcineva să nu se în 
doiască de faptul că urm ăm  pe deplin convingerile Sfinților Pă
rinți si m ai ales ale fericitului si vrednicului de toată lauda» » J
Părintelui nostru A tanasie, ferindu-ne să ne abatem  câtuși de 
puțin de la ele. Aș fi adăugat multe citate de-ale lor, dovedindu-mi 
propriile cuvinte cu ajutorul lor, dacă nu m -aș fi tem ut ca lungi
m ea scrisorii să nu devină plictisitoare din cauza acestui lucru. 
Dar nu îngăduim  sub niciun m otiv ca unii să clintească credința, 
adică Sim bolul de credință definit de către Sfinții nostri Părinți» J J J
reuniți la N iceea la tim pul potrivit; și nu perm item , nici nouă în 
șine, nici altora, să schim be un cuvânt de acolo sau să om ită chiar 
și o singură silabă, am intindu-ne de cel care spune: „Nu m uta 
hotarul străvechi pe care l-au însem nat părinții tă i"24.

23 Isaia 50, 6.
24 Pildele 22, 28.
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Ο ύ γ ά ρ ή σαν α ύτοί ο ί λα- 
Λ οϋντες, άλλά τό π νεύμα 
τού θεού κα ί πατρός, ό έκπο- 
ρεύετα ι μεν έξ αύτού, έστιν 
δέ ούκ ά λ λότριον  τού υιού 
κατά  τον τής ούσίας Λόγον. 
Κ α ί πρός γε τούτο ή μάς οί 
τω ν  ά γ ιω ν  μ υ σ τα γ ω γ ώ ν  
π ισ τούντα ι λ όγοι. ’Εν μέν 
γά ρ ταΐς Π ράξεσιν τώ ν απο
στόλω ν γέγραπ ται έλθόντες 
δέ κατά την Μ νσία ν έπείρα- 
ζον εις την Β ιθ υνίαν πορευ- 
θήναη καί ούκ εϊασεν αυτούς  
τό πνεύμα Ιησού. Έ π ιστέλλει 
δέ κα ί ό θεσπ έσιος Π αύλος 
οί δέ έν σαρκί δντες θεώ άρέ- 
σαί ού δύνανταυ  υμείς δέ ούκ  
έστέ έν σαρκί, άλλ' έν πνεύ- 
ματη εϊπερ π νεύμα θεού  
οίκεϊ έν ύ μ ϊν  εί δέ τις πνεύμα 
Χ ριστού ούκ έχεη ούτος ούκ  
έστιν αύτού. Ό τ α ν  δέ τινές 
τώ ν τα όρθά  δια  στρέφ ε ιν 
είω θότω ν τάς έμάς παρα- 
τρέπ ω σι φωνάς εις τό αύτοΐς 
δοκούν, μή θαυμ αζέτω  
τούτο ή σή όσιότης, είδυΐα 
ότι κα ί ο ί από π άσης αίρέ- 
σεω ς έκ τής θεοπ νεύστου 
γ ρα φ ής τάς τής έα υτώ ν  
πλάνης συλλέγουσιν άφορ- 
μάς, τά διά τού άγιου πνεύ
ματος όρθώ ς είρημ ένα ταΐς 
έαυτώ ν κα κονοία ις παρα- 
φ θ είροντες κα ί ταΐς ίδίαις 
κεφ α λ α ΐς τήν άσβεστον 
έπ αντλούντες φλόγα.

N eque enim  loqu eban tu r 
illi, sed Spiritus D ei patris, qui 
proced it qu idem  ex ipso, est 
autem  et a F ilio  n on  alienus 
secu nd um  essen tiae ra tio 
nem . Et ad h oc ipsum  vero 
nos sanctorum  arcana docen
tium  verba confirm ant. In 
A ctibus nam que apostolorum  
scriptu m  est: venientibus au 
tem in M oesiam , tem ptabant ire 
in Bithyniam  et non perm isit eos 
spiritus lesu . Scrib it autem  et 
sacratissim u s Paulus: ιμιζ au
tem in carne sunt, D eo p lacere  
non possunt. Vos autem  non  
estis in carne, sed in Spiritu, si 
quidem  Spiritus D ei habitat in 
vobis. Si quis autem  Spiritum  
C hristi non habet, hic non est 
eius. Q uando autem  quidam  
eoru m  qui recta pervertere 
solent, m eas voces in  hoc 
quod eis p lacu erit, m utant, 
non am m iretur hoc tua sancti
tas, sciens quoniam  et om nes 
haeretici de scrip tu ra d iv in i
tus in sp irata  su i co lligunt 
erroris occasiones, ea quae 
per Sp iritum  sanctu m  recte 
dicta sunt, suae m entis m a
litia corru m pentes et super 
sua capita flam m am  inextin- 
guibilem  haurientes.
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Fiindcă nu ei erau cei care vorbeau, ci Duhul lui Dumnezeu-Ta- 

tăl25, Care purcede din El și Care nu este străin de Fiul după fi
ință26. Si suntem  încredințați în  acest lucru de cuvintele sfințilorS » > » »
m istagogi27. Pentru că este scris în  Faptele Apostolilor: „Venind la 
hotarele M isiei, încercau să m eargă în  Bitinia, dar D uhul lui Iisus 

nu i-a lăsat"28. Și dum nezeiescul Pavel scrie într-una din epistole: 

„Iar cei care sunt în  carne nu pot să-I placă lui D um nezeu. Dar 
voi nu sunteți în  carne, ci în  Duh, dacă D uhul lui D um nezeu lo
cuiește în  voi. Iar dacă cineva nu are D uhul lui H ristos, acela nu 
este al L u i"29.

Așadar, atunci când unii dintre cei obisnuiti să falsifice cele 

drepte pervertesc cuvintele m ele spre sensul pe care îl închipuie, 
Sfinția Ta să nu se m ire de aceasta, știind că m em brii oricărei ere- 
zii își selectează pretextele pentru propria rătăcire din Scriptura 
inspirată de D um nezeu, corupând prin  propriile cugetări per
verse cele spuse în  mod drept prin Sfântul D uh și vărsând pe pro
priile capete flacără de nestins.

25 Lit. „Duhul lui Dumnezeu și Tatăl".
26 Lit. „după rațiunea esenței".
27 învățători duhovnicești.
28 Faptele 16, 7.
29 Romani 8, 8-9.
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’Επ ειδή δέ μεμαθήκαμεν 
ό τι κα ί τήν προς τον μακά
ριον Έ π ίκτητον επ ιστολήν 
τού π α νευφ ήμ ου πατρός 
ήμ ώ ν Α θ α να σ ίου όρθο- 
δόξω ς έχουσαν π αραφ θεί- 
ρα ντες τινές έκδεδώ κασιν, 
ώ ς εντεύθεν ά δικεΐσ θ α ι 
π ολλούς, διά  τούτο, χρήσ ι
μόν τι κ α ί ά ναγκα ΐον έπι- 
νοούντες τοΐς ά δελφ οΐς, έξ 
α ντιγ ρά φ ω ν ά ρχαίω ν των 
π αρ' ήμ ΐν  κ α ί ά π λανώ ς 
έχόντω ν άπ εσ τείλαμ εν τά 
ίσα τή σή όσιότητι.

Q u oniam  vero d id icim us 
quod et epistu lam  praedican- 
dissim i patris nostri A thanasii 
ad beatu m  E p ictetu m  d esti
natam  orthodoxe habentem  
corrum pentes quidam  edide
runt, u t per h oc p lu rim i n o 
cerentur, prop terea u tile  
aliqu id  et necessariu m  fra 
tribus providentes ex antiquis 
exem plaribus quae apud nos 
sunt, et nu llu m  errorem  h a
bentibus tuae sanctitati paria 
destinavim us.
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De vrem e ce am aflat că și epistola vrednicului de toată lauda 
Părintelui nostru Atanasie către fericitul Epictet30, care este orto
doxă, a fost coruptă și răspândită de către unii, astfel încât m ulti 
au fost vătăm ați, de aceea, gândindu-ne că este util cu ceva și ne
cesar fraților, am  trim is Sfinției Tale copii din exem plarele vechi 
și lipsite de eroare pe care le avem.

30 Chirii îi trimite lui loan o copie după scrisoarea nealterată a Sfântului Atanasie 
către Epictet de Corint, în care găsește argumente prețioase pentru combaterea de
viațiilor hristologice ale timpului său. De fapt, un extras din această epistolă este citit 
chiar în timpul primei sesiuni a Sinodului de la Efes, iar Chirii se folosește de ea ca 
sursă de inspirație pentru scrisorile sale către Nestorie (în special a Π-a) și către epis
copii orientali.
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Calcedon (451)





INTRODUCERE

„Așadar, fiind păstrat specificul am
belor firi și concurgând într-o singură 
Persoană, condiția smerită a fost asumată 
de măreție, slăbiciunea de putere, morta
litatea de veșnicie Astfel, Dumnezeu 
adevărat S-a născut în deplina și desăvâr
șita fire a unui om adevărat, întreg în ale 
Sale, întreg în ale noastre."1

Calcedonul este cel m ai m are sinod din istoria ecum enică a 
Bisericii O rtodoxe, și aceasta nu doar după num ărul im portant 
de episcopi participanti.

Bineînțeles că prim ul sinod de la N iceea răm âne în conștiința 
Bisericii ca Sfântul și M arele Sinod al Bisericii sobornicești prin ex
celență, m odel ideal pentru toate celelalte sinoade1 2. însuși Calce

donul recunoaște Sim bolul de credință niceean ca „strălucind pe 
prim ul loc" (προλάμπειν), constituind cu alte cuvinte criteriul 
prim ordial al ortodoxiei credinței.

1 Tomul lui Leon al Romei către Flavian al Constantinopolului. A se vedea textul scri
sorii în volumul de față.
2 Cu toate că de la el nu s-au păstrat actele sinodale.
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însă C alcedonul este cel care „stabilește" canonul sau lista 
celor 3 Sinoade Ecum enice anterioare, confirm ând N iceea I, Con- 
stantinopol I și Efes I și respingând al II-lea Sinod de la Efes. M ai 
m ult decât atât, el receptează și astfel clarifică pentru posteritate 
care sunt textele cu valoare doctrinară ale acestor Sinoade. D ato
rită lui avem  astăzi C rezul sau Sim bolul credinței în  form a sa 
niceo-constantinopolitană, și nu doar niceeană. El este cel ce 
scoate de la naftalină Sim bolul de credință constantinopolitan din 
381, acordându-i aceeași valoare cu cel niceean. De fapt, soco- 
tindu-1 una cu acela. Consecința directă a acestei receptări este 
considerarea Sinodului din 381, care a proclam at acest Crez, ca 
ecum enic. Sinodul al III-lea Ecum enic, confirm at de Părinții de 
la Calcedon, este cel prezidat de Sfântul Chirii la Efes în  431, iar 
expresia autentică a credinței acestui sinod se descoperă în  Scri
sorile „canonice" ale lui Chirii către N estorie și orientali.

Peste toate însă, Calcedonul răm âne în m em oria Bisericii ca 
fiind cel ce a dat um anității marea sa definiție hristologică, păstrată 
în  actele sinodului, ce s-au transm is până la noi3.

Eutihie și sinodul endem ic din 448

Teologia unirii ipostatice o întâlnise în  arena Efesului pe cea 
siriană a sălășluirii4, însă nu a reușit să concluzioneze controversa 
hristologică. Au urm at două decenii de căutări și poziționări di
verse pentru a putea explica cum  se întâlnesc și coexistă în  M ân
tuitorul H ristos dum nezeirea și om enitatea. Este adevărat că 
autoritatea Sfântului Chirii crescuse atât de m ult în  epocă, încât 
el constituia în  hristologie referința  patristică prin excelență, cel 
puțin până la Sinodul al V-lea Ecum enic. Este tot atât de adevărat 
că O rtodoxia receptase doctrina unirii ipostatice a lui Chirii, însă

3 O bibliografie selectivă cu privire la Sinodul al IV-lea Ecumenic este inclusă la fina
lul acestei introduceri.
4 Cf. J. Pelikan, La tradition chretienne, I, p. 272.
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m odul în  care D um nezeu-Cuvântul făcut om  răm âne U nul după 
întrupare constituia încă o piatră, dacă nu o stâncă de poticnire 
dem nă de luat în considerare. In m od special vocabularul său era 
problem atic prin confuzia dintre physis și hypostasis și folosirea 
unor expresii de sorginte apolinaristă, precum : „O singură fire 
întrupată a lui D um nezeu-C uvântul". Sfântul Chirii și-a autoin- 
terpretat ortodox expresiile am bigue, explicându-le și dezvol- 
tându-le în  m ai m ulte rânduri, iar la unele dintre ele renunțând 
pentru pacea Bisericii. D upă m oartea sa însă (444), unii aveau să 
le interpreteze într-un sens ce nu le m ai făceau tolerabile pentru 
doctrina Bisericii5.

Poziția extrem ă a unirii naturale sau după natură a fost ex
prim ată de Eutihie, chirilian zelos și arhim andrit din Constanti- 
nopol. Avea în  jur de 70 de ani și se bucura de m ult respect în  
capitala răsăriteană a im periului la m om entul când, crezând că 
luptă îm potriva nestorianism ului, se face portavocea unui nou 
scandal ecum enic: monofizismul. Punctul de plecare al controver
sei pe care a creat-o nu era unul nou în  cadrul disputelor nesto- 
riene, însă se articulează în  m od nefericit pe respingerea expresă 
a Form ulei de unire din 433, care recunoștea cele două firi în  Hris- 
tos si dubla lor consubstantialitate. M ai m ult decât atât, această 
respingere găsește un ecou favorabil și în  inim ile celor doi ierarhi 
care le-au urm at în  episcopat lui loan și Chirii, D om nus la Anti- 
ohia și, respectiv, D ioscor la A lexandria, care nu m ai vedeau uti
litatea Form ulei de unire. Pozițiile lor erau m ai degrabă unele de 
luptă, acuzându-se reciproc de agresiune.

Propovăduind insistent o singură fire a D om nului după în 
trupare, Eutihie este chem at să se justifice înaintea sinodului en
demic din noiembrie 448, reunit de Flavian al Constantinopolului,

5 Anii 40 ai secolului al V-lea aveau să vadă rând pe rând plecați la Domnul pe loan 
al Antiohiei (+442), Sfântul Chirii al Alexandriei (+444), Sfântul Proclu al Constanti
nopolului (+446). în locul lor aveau să vină: Domnus la Antiohia, Dioscor la Alexan
dria și Flavian la Constantinopol.
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de aceeași persoană care dem ascase printre prim ii, cu aproape 
20 de ani înainte, erezia lui Nestorie: Eusebiu de Dorileea. Aici 
este vădit că respinge intenționat teologia consubstanțialității to
tale a D om nului cu noi, așa cum  este m ărturisită în  Form ula de 
unire, precum  și coexistența celor două firi în  H ristos. De fapt, 
Eutihie refuza să adm ită realitatea firii um ane după întrupare, în 
viziunea lui ea contopindu-se cu cea divină, mai bine spus fiind 
absorbită de cea divină. De aceea, el m ărturisește în  fața sinodu
lui că D om nul a fost din două firi înainte de întrupare, dar după 
întrupare num ai una. Este condam nat de sinod, care folosește ca
norm e de verificare a credinței ortodoxe Scrisoarea a doua a Sfân- »
tului Chirii către Nestorie și Scrisoarea de împăcare din 433. Pozând 
în  victim ă a nestorianism ului, Eutihie reușește să-si facă un m are 
susținător în  succesorul Sfântului C hirii pe tronul alexandrin, 
D ioscor (444-451).

Sinodul de la Efes din 449

Prin influența atotputernicului eunuc Hrisafie, pe care-1 bo
tezase, Eutihie se bucura de sim patia îm păratului, care decide 
până la urm ă convocarea unui nou sinod la Efes (Efes II) pentru 
vara lui 449. In sesiunea din 8 august 449, prezidată de Dioscor, 
Eutihie este reabilitat, iar Flavian al Constantinopolului, Eusebiu 
de D orileea6, D om nus al Antiohiei, dar și alți episcopi sirieni acu
zați de nestorianism , cum  ar fi Teodorei de Cyr (căruia nu i s-a 
perm is de către îm părat participarea la sinod) și Ibas de Edesa, 
sunt condam nați și depuși din treapta episcopatului. D elegații 
rom ani sunt îm piedicați să dea citire Scrisorii lui Leon către Fla
vian în  care este condam nat Eutihie, cunoscută sub num ele de 
Tomul lui Leon  (13 iunie 449), și ignorați atunci când protestează 
îm p o triv a  con d am n ării lu i F lav ian . în  sch im b, se dă c itire

6 Unii dintre ei sunt acuzați că au încălcat hotărârea primului sinod de la Efes, ce in
terzicea orice adaos sau altă mărturisire de credință decât cea niceeană.
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A natem atism elor Sfântului Chirii, care sunt prim ite prin acla
m ații de către sinodali. îm păcarea în urm a disputelor nestoriene 
dintre egipteni și sirieni pe baza form ulei de pace din 433 este 
astfel desființată. Tensiunea urcă la m axim  atunci când D ioscor 
se folosește de garda im perială, de călugări înarm ați și de para- 
bolanii aduși din Egipt pentru a „pune ordine" în  adunare. îm 
păratul Teodosie al II-lea îl trim ite în  exil pe Flavian, care va m uri 
în  drum  spre destinația forțată, și confirm ă hotărârile sinodului. 
Papa Leon însă, inform at fiind de cursul evenim entelor de dia
conul Ilarie, reprezentantul său la Efes, convoacă un sinod la 
Rom a, care nu recunoaște Efes II și cere îm păratu lu i Teodosie 
reu n irea  u n u i nou  sin od  în  Ita lia . în tr -o  scriso are  ad resa tă  
Pulheriei num ește chiar Efes II ca fiind un sinod „tâlhăresc" (la
trocinium), num e care a răm as în m em oria Bisericii până astăzi.

După sinodul de la Efes din 449, D ioscor este aproape atot
puternic în  Răsărit, instalând în  scaunele episcopale de la Con- 
stantinopol și A ntiohia apropiați de-ai săi. însă m oartea subită a 
îm păratului Teodosie al II-lea la 28 iulie 451, fără a avea m oște
nitori, a făcut ca sora sa, pioasa Pulheria, să preia dom nia efectivă 
a Im periului de Răsărit. M ult m ai experim entată decât fratele ei 
în cele ale credinței, pe care o trăia ca o călugăriță, ea s-a căsătorit 
cu generalul și senatorul M arcian, care a devenit astfel îm părat, 
încă din prim ul an al dom niei, Pulheria, prin M arcian, anunță 
dorința îm părătească de a convoca un sinod care să readucă 
pacea în  Biserică. Eunucul Hrisafie, foarte influent la curte în  tim 
pul lui Teodosie, este executat, iar A natolie, arhiepiscopul Con- 
stantinopolului, în tronizat de D ioscor după depunerea lui 
Flavian, ajunge să-și schim be poziția față de sinodul de la Efes 
din 449. D e fapt, această schim bare politică i-a făcut pe m ulți din
tre episcopi să reconsidere sprijinul lor față de Efes II7.

7 Cf. The Acts o f the Council o f Chalcedon, voi. I, translated with introduction and notes 
by Richard Price and Michael Gaddis, Liverpool University Press, 2005, p. 39.
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Sinodul de la Calcedon

D upă intervenția m ai m ultor episcopi care au avut de suferit 
după Efes II, dintre care se evidențiază Teodorei de Cyr și Euse- 

biu de Dorileea, în  prim ăvara lui 451 (23 m ai 451) episcopii sunt 

convocati în  mod oficial de către îm părați (M arcian și Valentinian 
al III-lea) să se reunească în  sinod la N iceea pentru data de 1 sep

tem brie a aceluiași an. Deja în  scrisoarea de convocare se face cu
noscută dorința im perială ca sinodul să tranșeze chestiunile 
doctrinare controversate și să expună cu m ai m are „claritate și 

pentru totdeauna" adevărata credință8. Chiar dacă nu se opune, 

Leon al Rom ei (400-461) nu este prea încântat de idee. Ar fi pre
ferat ca sinodul să se țină în Italia, într-o perioadă m ai sigură din 

punct de vedere politic.
A dunați la N iceea la data hotărâtă, episcopii au fost nevoiți 

până la urm ă să se m ute la Calcedon, pe m alul asiatic al Constan- 

tinopolului, la cererea îm păratului M arcian, care era reținut în  
capitală din rațiuni de stat. Acesta din urm ă încercase chiar o m e
diere înainte de sinod, chem ând la C onstantinopol pe D ioscor 
pentru a-1 determ ina să accepte Tomul lui Leon. D ioscor refuză 

însă și chiar îl anatem atizează pe papa Rom ei în  toam na lui 4519. 

De data aceasta însă m ișcarea „strategică" a lui Chirii cu 20 de 

ani înainte nu se m ai poate realiza. Chiar dacă invitația pentru 
participare la sinod este adresată tuturor episcopilor și Calcedo- 
nu l se d istinge p rin  nu m ăru l rid icat de ep iscop i p articip an ti,

8 Cf. Pierre-Thomas Camelot, Histoire des conciles cecumeniques, II: Ephese et Chalcedoine, 
Orante, Paris, 1962, p. 117.
9 Dioscor cunoștea poziția Romei față de Efes II și modul în care el însuși a prezidat 
sinodul. Cum am spus mai sus, într-o scrisoare către Pulheria din 20 iulie 451, Leon 
descrisese Sinodul de la Efes din 449 ca non iudicium sed latrocinium, iar pe Dioscor ca 
pe un tiran, condus de mândrie, aroganță și furie să dezbine Biserica. Cf. The Acts o f 
the Council o f Chalcedon, I, p. 39.
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totuși îm păratul nu-i m ai perm ite alexandrinului să aducă cu sine 
un num ăr im portant de egipteni10 11.

Sinodul își va ține cele 16 sesiuni (πράξεις, actiones) în  bise
rica Sfintei M ucenițe Eufem ia11 între 8 octom brie și 1 noiem brie 
45112. Este cel mai m are sinod, ca num ăr de episcopi participanti,
dintre toate Sinoadele Ecum enice. T radiția sustine un num ăr , »
dublu față de Niceea, 636 de episcopi (318 x 2), sesiunea solem nă 
din 25 octom brie num ărând până la sfârșit 520 de sem nături13. 
O ccidentul va fi reprezentat de episcopii Pascasin de Lilybaeum  
(Sicilia), Lucențiu de A scoli și preotul Bonifaciu, plus episcopul 
Iulian de Kios (apocrisiarhul papei la Constantinopol), din partea 
Romei, și de 2 episcopi africani, refugiați în capitală din cauza in
vaziei vandalilor.

Având în  vedere situația delicată a Bisericii după Sinodul de 
la Efes din 449, președinția sinodului a fost asigurată de facto  de 
către com isarii im periali, m em bri ai senatului sau în  conducerea 
im periului14. în sinod ei erau poziționați în  centru, în  fața ușilor 
îm părătești ale altarului, de o parte și de cealaltă fiind așezați 
episcopii sau reprezentanții m arilor centre bisericești ale timpului 
(față în  față, precum  în  Parlam entul englez)15. A cești com isari

10 Vor fi, cu tot cu Dioscor, 20 de episcopi egipteni.
11 Pentru descrierea ansamblului de clădiri ce formau martirionul Sfintei Eufemia, a 
se vedea Evagrie Scolasticul, Istoria Bisericii, II, 3.
12 In limba română a se vedea: Pr. D. Stăniloae, „Definiția dogmatică de la Calce- 
don", în: Ortodoxia, nr. 2-3/1951, pp. 295-440; I.G. Coman, „Momente și aspecte ale 
hristologiei precalcedoniene și calcedoniene", în: Ortodoxia, nr. 1/1965, pp. 44-82.
13 Din cei 150 de episcopi prezenți la Efes cu doi ani înainte, 124 au participat la Cal- 
cedon.
14 Numărul lor a variat de la 19 la prima sesiune, 38 la a șasea, până la niciunul la cea 
de a treia, în care a fost depus Dioscor. Patricianul Anatolie (Flavius Anatolius) este 
de fapt cel ce conduce majoritatea ședințelor. Avem astfel 2 Anatolie cu rol cheie în 
desfășurarea sinodului de la Calcedon: Anatolie, episcopul Constantinopolului, și 
Anatolie patricianul, care prezidează ședințele în numele împăratului.
15 La prima sesiune a sinodului, de partea dreaptă a comisarilor imperiali erau așezați 
Dioscor, Juvenal, Petru al Corintului și episcopii lor; de-a stânga erau opozanții lor:
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aveau m isiunea de a face vizibilă prezența im perială și, astfel, de 
a asigura ordinea în  cadrul sesiunilor oficiale. M ai m ult decât 
atât, rolul lor este foarte im portant și în  pregătirea sesiunilor. 
M are parte dintre ele nu fac decât să aprobe prin consens ceea ce 
se decisese deja înainte în  perioada dintre sesiuni* 16.

încă de la prim a sesiune (8 octom brie) se pune problem a si
nodului „tâlhăresc" de la Efes condus de D ioscor și a depunerii 
patriarhului Flavian al Constantinopolului. Reprezentanții papei, 
m otivați și de anatem a aruncată de D ioscor asupra lui Leon, cer 
ca episcopul A lexandriei să fie jud ecat pentru m odul în  care a 
condus îm preună cu ceilalți episcopi Sinodul de la Efes din 449. 
De aceea, se citesc cu voce tare actele prim ei sesiuni de la Efes II 
și cele de la sinodul endem ic de la Constantinopol din 448, care 
l-a condamnat pe Eutihie. Sfântul Flavian este reabilitat post-m or
tem , con sid erân d u -i-se  ortod oxă m ărtu risirea  sa17, și se p ro 
n u n ță  sentințe provizorii îm potriva lui D ioscor18, Juvenal al 
Ierusalim ului, Talasie al Cezareei Capadociei, Eusebiu al Ancirei, 
Eustațiu al Beirutului și Vasile al Seleuciei din Isauria, care avu
seseră un rol cheie îm preună cu D ioscor la Efes. Până la urm ă,

legații Romei, Anatolie al Constantinopolului, Maxim al Antiohiei, Talasie al Cezareei 
Capadociei, Ștefan al Efesului, cu episcopii lor. După ce Dioscor începe să piardă 
teren, mare parte din episcopii care l-au susținut la început îl părăsește, trecând în 
mod fizic de cealaltă parte a navei bisericii. Cf. R. Price, „The Council of Chalcedon 
(451): A Narrative", în: Richard Price and Mary Whitby (eds.), Chalcedon in Context. 
Church Councils 400-700, Liverpool Univ. Press, 2011, p. 74.
16 Este cazul definiției dogmatice, care a fost doar amendată la cererea plenului, ea 
fiind pregătită dinainte de o comisie specială.
17 Mărturisirea lui Flavian la sinodul din 448 nu este altceva decât reluarea Formulei 
de unire din 433 dintre Chirii și loan. Acolo însă unde Formula spunea: „Căci s-a îm
plinit unirea a două firi. De aceea mărturisim un Hristos, un Fiu, un Domn...", Fla
vian a schimbat cu: „De aceea mărturisim că Hristos este din două firi după întrupare, 
așa cum mărturisim într-un singur Ipostas și o singură Persoană, un Hristos, un Fiu, un 
D om n..." (s.n.). Textul în: The Acts o f  the Council o f  Chalcedon, I, cap. „The First 
Session", pp. 186-187.
18 Eusebiu de Dorileea, printre primii oponenți în Constantinopol ai lui Nestorie și 
mai apoi ai lui Eutihie, conduce atacurile asupra lui Dioscor.
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D ioscor este depus în  cadrul celei de-a treia sesiuni (13 octom 
brie), însă nu pentru erori doctrinare, așa cum  ar fi fost poate de 
așteptat, deoarece l-a apărat vădit pe Eutihie, ci d isciplinare, 
adică pentru brutalitatea com portam entului său la Efes cu doi 
ani înainte și „îndrăzneala" de a-1 excom unica pe Leon19. Ceilalți 
5 episcopi enum erati m ai sus îm preună cu Dioscor, care s-au po
căit pentru greșelile lor, sunt însă iertați.

Trei dintre cele șaisprezece sesiuni ale sinodului sunt dedi
cate cu precădere chestiunilor doctrinare. In tim pul sesiunii din 
10 octom brie (a doua), dorința insistentă a com isarilor im periali 
de a avea o expunere (ekthesis) de credință com ună întâlnește re
zistența susținută a sinodalilor, care fac apel la hotărârea de la 
Efes din 431, ce interzice folosirea altui Sim bol de credință decât 
cel niceean. Com isarii im periali propun totuși constituirea unei 
com isii speciale, sub conducerea lui A natolie al Constantinopo- 
lului, care să redacteze o m ărturisire de credință com ună. Pe de 
altă parte, înainte de sinod, papa Leon chiar rugase cuplul im pe
rial să nu adm ită în  cadrul sinodului nicio discuție despre cre
dință. D upă m odelul Sinodului din 431, Rom a n-ar fi așteptat 
decât canonizarea Scrisorii papei Leon către Flavian din iunie 
449, ceea ce nu reușise cu aproape doi ani în ain te , la al Il-lea  
sinod de la Efes. De aceea, în sinod sunt citite textele cu autoritate 
dogm atică: Sim bolul de credință niceean, dar și cel constantino- 
politan din 381, reintrodus în  atenția Bisericii întregi după 70 de 
ani de ignorare20, a doua Scrisoare a lui Chirii către N estorie 
(καταφΛυαρούσι) și cea din 433 către loan (εύφροηνέσθωσαν),

19 Pentru o analiză a problemelor actuale în dialogul cu necalcedonienii cauzate de 
statutul lui Dioscor, considerat sfânt de cei din urmă, a se vedea J.C. Larchet, Per- 
sonne et nature, Cerf, Paris, 2011, în mod special cap. II, 9, „Le statut de Dioscor", pp. 
133-138 (în limba română: Persoană și natură, Ed. Basilica, București, 2013).
20 Textul grec al Simbolului constantinopolitan din acest volum este tocmai cel pre
zentat în ședința a doua a Sinodului al IV-lea Ecumenic. Acest Simbol de credință, 
cu mici modificări, va fi asumat în horos-ul Calcedonului, în ședința a cincea.
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care pecetluiește îm păcarea dintre A lexandria și A ntiohia21, pre
cum  și Tomul lui Leon către Flavian, prim ite prin  aclam ații ale 
episcopilor22. Totuși unii episcopi ilirieni și palestinieni au emis 
rezerve față de câteva pasaje din Tomul lui Leon care vorbeau des
pre cele două naturi în  Hristos. Lor li se răspunde prin citări din 
Chirii, în  încercarea de a se arăta concordanta învățăturilor celor 
doi ierarhi. U nul dintre episcopii ilirieni cere chiar ca a treia Scri
soare a lui Chirii către Nestorie să fie distribuită sinodalilor pentru 
a exam ina m ai b ine chestiunea dogm atică d iscutată23. A ceasta 
arată că a existat o tensiune în receptarea Tomului lui Leon ca fiind 
conform  cu Sim bolul niceo-constantinopolitan și m ai ales cu scri
sorile canonice ale lui Chirii24. Pentru a lăm uri pe cei neîncrezători 
de această concordanță și com plem entaritate, sunt organizate în 
truniri teologice de către A natolie al Constantinopolului25. între 
timp, pe 13 octombrie, este depus Dioscor într-o ședință prezidată

21 Acestea două au fost citite și în timpul primei sesiuni de la Calcedon, ca făcând 
parte din minutele sinodului endemic de la Constantinopol din 448, ce l-a condamnat 
pe Eutihie. Ele sunt numite de sinod „scrisori canonice" sau „scrisori sinodale".
22 „După lectură, preacucemicii episcopi au exclamat: Toți credem la fel! Papa Leon 
crede la fel! Anatema pentru cel ce divide și contopește! [...] Precum Chirii, și noi cre
dem la fel [...]. Precum în scrisorile lui Chirii, așa ținem și noi [...]. Arhiepiscopul 
Leon gândește, crede și scrie la fel", c f The Acts o f the Council o f Chalcedon, II, cap. „The 
Second Session", p. 14.
23 Este singura mențiune a acestei scrisori în actele oficiale. C f The Acts o f the Council 
o f Chalcedon, II, cap. „The Second Session", p. 4.
24 Andre de Halleux arată că pentru Părinții sinodali grija nu era de a-i pune de acord 
pe Chirii și Leon, ci de a arăta conformitatea Tomului lui Leon, „noul venit", cu scrie
rile lui Chirii primite la Efes în 431. Cf. A. de Halleux, „La definition christologique 
ă Chalcedoine" (suite), în: Revue theologique de Louvain, 7e annee, fasc. 2/1976, p. 163. 
între aceste scrieri se număra și Scrisoarea a treia a lui Chirii cu Anatematismele sale, 
ceea ce ne face să presupunem că în comisia de verificare este foarte posibil să fi fost 
comparat Tomul lui Leon și cu Anatematismele Sfântului Chirii.
25 înainte de a deveni arhiepiscop al capitalei, Anatolie a fost diacon al Sfântului Chi
rii și apocrisiarhul lui Dioscor la Constantinopol. El l-a hirotonit apoi pe Maxim (cu 
binecuvântarea lui Dioscor) ca nou episcop al Antiohiei, încălcând canoanele niceene, 
fapt reproșat de papa Leon în 452.
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de trim ișii p ap ei Leon, în  lip sa  com isarilor im p eria li26. Patru 
zile m ai târziu, pe 17 octombrie, în cadrul celei de-a patra sesiuni, 
sinodalii ajung să m ărturisească conform itatea Tomului lui Leon 
cu credința niceo-constantinopolitană și cu cea chiriliană de la 
Efes, ceea ce arată o dată în  plus im portanța teologiei chiriliene 
pentru Părinții de la Calcedon. Efortul lor se va evidenția cu pre
cădere în  încercarea de a form ula gândirea lui Chirii în  term eni 
teologici acceptabili pentru întreaga Biserică.

în  cadrul sesiunii a cincea din 22 octom brie este prezentat de 
către diaconul Asclepiade al Bisericii Constantinopolului proiec
tul de m ărturisire de credință alcătuit de com isia specială consti
tuită în  urm a sesiunii a doua. A cest proiect nu se m ai păstrează 
astăzi. D ezbaterile în  plen arată că, pe de o parte, s-a reproșat
om iterea titlului de Theotokos alăturat M aicii D om nului si s-a »
cerut includerea sa în  definiție. Pe de altă parte, proiectul este cri
ticat de reprezentanții Rom ei și de câțiva episcopi sirieni, ce și-ar 
fi dorit o m ai clară precizare a celor două firi în  D om nul Hristos. 
O poziția m ajorității sinodalilor de a m ai revedea textul în linia 
Tomului lui Leon este spartă de îm părat, care îi am enință că în  caz 
contrar va lua în  considerare reunirea unui alt sinod în Italia. Se 
constituie atunci ad-hoc o nouă comisie de aproximativ 20 de per
soane sub președinția aceluiași Anatolie, care se retrage în  para
clisul bisericii Sfânta M uceniță Eufimia pentru a am enda textul. 
D elegații papei reușesc, sub am enințarea că altfel vor părăsi si
nodul, în locuirea în  text a expresiei „din două firi" cu cea „în 
două firi", conform ă hristologiei lui Leon, prim ită de sinodali în 
form ularea lui Vasile al Seleuciei: „Cunoscut în două firi". După 
revizuirea textului, acesta este prezentat plenului, care-1 prim ește 
prin aclam ații.

26 Actele grecești dau o altă ordine a sesiunilor: după ce în prima se reconsideră ho
tărârile sinodului de la Efes din 449, într-a doua este depus Dioscor, iar în cea de a 
treia sesiune (a Π-a la noi) se atacă problemele dogmatice.
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Trei zile mai târziu, pe 25 octombrie (sesiunea a șasea), în  pre
zența cuplului imperial, textul hotărârii este semnat în  ședință so
lem nă de 452 de participanti27. La dorința expresă a împăratului, 
sinodalii mai rămân până la sfârșitului lui noiembrie pentru a trata 
chestiuni necesare a fi clarificate cu privire la anumite persoane de
puse de Efes Π28 și diferite probleme de jurisdicție bisericească29.

în  cadrul celei de-a șaptea sesiuni30, sinodul a aprobat o serie 
de 27 de canoane31, com pletate ulterior în  sesiunea din 29 octom 
brie cu încă unul, al 28-lea, privitor la dem nitatea și autoritatea 
tronului de Constantinopol32.

Definiția dogm atică

Horos-ul Calcedonului, adoptat în sesiunea a cincea și prom ul
gat în  mod solem n în  ședința a șasea a sinodului, reprezintă un do
cum ent reconciliator, un adevărat tratat de pace33, ce vine după 
experiența dureroasă a sinodului „tâlhăresc" de la Efes din 449.

27 împărații Marcian și Pulheria sunt cinstiți ca sfinți de Biserica Ortodoxă. Interesant 
este că, dacă la mijlocul lunii ianuarie avem trei zile de prăznuire egipteană, la mij
locul lui februarie avem trei zile de prăznuire calcedoniană în calendarul ortodox în
dreptat. Pe 16 februarie cinstim pe Sfântul Ierarh Flavian al Constantinopolului, ziua 
următoare, pe 17, pe Sfinții împărați Marcian și Pulheria, iar pe 18 februarie cinstim 
pe Sfântul Ierarh Leon, episcopul Romei.
28 în spiritul său reconciliator și consensual, Sinodul reabilitează pe Teodoret după 
depunerea sa la Efes II, dar numai după ce anatematizează public pe Nestorie. La fel 
se întâmplă și cu Ibas de Edesa.
29 Printre altele, strădaniile lui Juvenal, care nu reușiseră la Efes în 431, dau într-un 
fel roade acum, Ierusalimul devenind patriarhat, e adevărat, mai jos în diptice decât 
Antiohia și cu jurisdicție doar asupra celor 3 Palestine, retumând Arabia și Fenicia.
30 în actele grecești, și a XV-a ședință în versiunea latină.
31 Deja în sesiunea din 25 octombrie, în prezența împăratului, sunt adoptate trei dis
poziții cu caracter disciplinar, ce vizează restabilirea autorității episcopale în fața că
lugărilor și a clericilor.
32 La această sesiune legații romani nu au participat.
33 Cf. Georges Florovsky, „The Message of Chalcedon", în: The Ecumenical Review, 
4/1952, p. 394.
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D e la început, Sinodul de la Calcedon dorește să m archeze 
în treaga dinam ică conciliară ortodoxă, autodefinindu-se ca 
„M are și Sfânt și Ecum enic". Până la el, Sinodul de la N iceea din 
325 era considerat ca fiind „M are și Sfânt". A dăugând cuvântul 
„Ecum enic", care va deveni după el term en tehnic, Calcedonul 
se așază în  continuitatea celor trei anterioare pe care le receptează 
ca fiind „ecum enice"34. A stfel, el stabilește canonul sau lista Si
noadelor Ecum enice, com pletată apoi rând pe rând de Sinoadele 
urm ătoare35. D atorită lui num im  noi astăzi N iceea I ca fiind pri
m ul Sinod Ecum enic, C onstantinopol I ca fiind al II-lea Sinod 
Ecum enic, Efes I ca fiind al III-lea s.a.

Lunga introducere a /zoros-ului înscrie  C alcedonul în  linia 
tradiției „credinței desăvârșite" a Părinților, adică a Sim bolului 
de credință de la N iceea (325), căruia i se dă întâietate, „pecetluit" 
apoi la C onstantinopol (381). D eși „acest în țelept și m ântuitor 
Sim bol de credință [ ...]  era suficient spre desăvârșita cunoaștere 
și întărire a bunei-credințe", din cauza noilor erezii care au de
form at taina iconom iei lui D um nezeu, fie refuzând să o nu 
m ească pe Fecioară „N ăscătoare de D um nezeu" și spunând că 
Cel N ăscut din ea era sim plu om  (Nestorie), fie introducând con
topire și am estecare între cele două firi în  H ristos (Eutihie), Sino
dul prim ește scrisorile sinodale ale lui Chirii către N estorie și 
loan al A ntiohiei ca potrivite pentru com baterea ereziei lui N es
torie și Scrisoarea lui Leon către Flavian îm potriva rătăcirii lui 
Eutihie. Câm pul de luptă al Calcedonului este astfel clar m arcat 
de cele două erezii opuse, nestorianism ul și m onofizism ul. De 
aceea, el respinge deodată separarea într-o doim e de fii a tainei 
iconom iei și am estecul prin fuziune a celor două firi, care ar de
veni după unire una singură.

34 Chiar dacă cele trei Sinoade anterioare Calcedonului au fost numite și înainte de 451 
„ecumenice" (de exemplu, de către Sfântul Atanasie cel Mare, referindu-se la Niceea, sau 
de către episcopii reuniți la Constantinopol în 382, cu referire la Constantinopol I, ori prin 
afirmațiile lui Chirii despre sinodul său „ecumenic" de la Efes în comparație cu cel paralel 
antiohian), totuși termenul nu dobândise sensul tehnic de mai târziu.
35 Cf. N. Tanner, Conciles et synodes, Cerf, Paris, 2000, p. 23.
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U rm ează apoi, într-o singură frază foarte lungă, definiția dog
m atică propriu-zisă36. Chiar dacă m ai puțin cunoscută creștinilor 
decât C rezul niceo-constantinopolitan, definiția hristologică de 
la Calcedon răm âne cea mai importantă definiție dogm atică a vreunui 
Sinod Ecumenic, o rem arcabilă sinteză a hristologiei ortodoxe. Deși, 
așa cum  vom  vedea m ai jos, este rezultatul unei com pilații din 
mai multe texte (Formula de unire din 433, Scrisoarea a doua a Sfân
tului Chirii, Tomul lui Leon, m ărturisirile lui Flavian și Vasile al 
Seleuciei la sinodul endem ic din 448), definiția calcedoniană m a
nifestă o neașteptată unitate, coerență și cursivitate, ceea ce ne 
duce cu gândul la un singur redactor inițial. După un început de 
secol al V-lea m arcat de aprige tensiuni între diferite curente de 
gândire teologică creștină, geniul C alcedonului este tocm ai 
reușita adunării diversității tradițiilor m arilor școli teologice ale 
tim pului într-o com plem entaritate echilibrată, creatoare, evitând 
com prom isul superficial.

O scurtă introducere așază „învățătura m ărturisită" în  conti
nuitatea Tradiției Părinților. Calcedonul vrea prin aceasta să arate 
că cele ce urm ează sunt deodată definiție dogm atică  și mărturisire 
de credință  sau crez37.9

Urmează o formulă de mărturisire a unității și unicității lui Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care deschide definiția. De fapt, 
expresia „Unul și Același" (ένα καί τον αυτόν)38, pecete a teologiei 
unirii ipostatice propovăduite de Sfântul Chirii și preluată de el de 
la Sfântul Grigorie Teologul39, apare de nu mai puțin de trei ori în 
text, structurând într-un fel întregul său curs. Ea este poziționată

36 Pentru analiza literară a textului, a se vedea A. de Halleux, „La definition christologique 
â Chalcedoine", în: Revue theologique de Louvain, 7θ annee, fasc. 1 și 2 /1976, unde autorul 
prezintă și un bilanț critic al cercetărilor de până atunci asupra surselor definiției.
37 în teologia occidentală, acest text din hotărârea Sinodului al IV-lea Ecumenic este 
numit „Simbolul Calcedonului" sau „Crezul Calcedonului". Cf. A. Grillmeier, Christ 
in Christian Tradition, I, p. 543.
38 în text, expresia este complement direct al învățăturii și mărturisirii: „Pe cine măr
turisim? Pe Unul și Același".
39 Pentru mai multe detalii, vezi „Introducerile" la Scrisoarea a doua a Sfântului Chirii 
către Nestorie și la Sinodul al III-lea Ecumenic din acest volum.
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strategic la început, la mijloc, marcând trecerea către cea de a doua 
parte, și spre sfârșit, orientând concluzia finală a textului.

Prim a parte a textului este o preluare a formulei de împăcare 
dintre Alexandria și Antiohia, așa cum apare ea în Scrisoarea adre
sată în 433 de Chirii lui loan. Prin această dublă citare, Calcedonul, 
pe de o parte, mărturisește fidelitatea sa față de autoritatea incon
testabilă în  hristologie a Sfântului Chirii, a cărui scrisoare o citează, 
iar pe de altă parte, receptează și teologia siriană în formula pe care 
însuși arhiepiscopul Alexandriei o primise ca ortodoxă.

Curgerea textului este dinspre unitatea lui H ristos către dua
litatea naturilor, cele două planuri, dum nezeiesc și om enesc, fiind 
ținute în  echilibru de inserarea term enului „A celași" la acuzativ 
(τον αυτόν), repetat de 5 ori, ceea ce arată grija aproape excesivă 
(am zice noi astăzi) a redactorului de a sublinia identitatea abso
lută a Persoanei. A ccentul cade însă pe m ărturisirea caracterului 
real și desăvârșit sau com plet al fiecărei naturi sau firi în  Hristos, 
chiar dacă nu apare în  această parte term enul tehnic propriu-zis 
de physis. îm potriva arianism ului, Iisus H ristos este m ărturisit ca 
D um nezeu adevărat, iar îm potriva apolinarism ului, ca om ade
vărat, com plet, având nu doar trup om enesc, ci și suflet. De aici, 
consubstanțialitatea dublă, cu Tatăl după dum nezeire și cu noi 
după om enitate, H ristos fiind întru toate asem enea nouă, cu ex
cepția păcatului. Principiul acestei duble consubstanțialități este 
așezat pe nașterea dublă a singurului Fiu, cea „dinainte de veacuri", 
adică în  eternitate, din Tatăl, și cea în  istorie, sub categoriile tim 
pului, „în zilele cele m ai de pe urm ă", din Fecioara M aria, recu
noscută astfel ca fiind N ăscătoare de D um nezeu. Fiul Fecioarei 
este U nicul Fiu al lui Dum nezeu-Tatăl. A ceastă naștere în  tim p 
nu are alt scop decât m ântuirea noastră40.

40 Textul definiției dogmatice a fost prezentat în mod diferit de comentatori de-a lun
gul timpului: fie împărțit în expresii sau formulări, fie paragraf cu paragraf, fie 
secțiune cu secțiune. Ideea prezentării lui sub forma unui tabel se regăsește la B. SesboÎK, 
Histoire des dogmes I ..., p. 409.
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1.
Urmând, așadar, Sfinților Părinți, învățăm a mărturisi într-rm glas

pe Unul și Același (ένα καί τόν αύτόν) Fiu, 
Domnul nostru Iisus Hristos,

Același (τόν αυτόν)

desăvârșit și Același (τόν αύτόν)
în dumnezeire

desăvârșit 
în omenitate,

Același

Dumnezeu adevărat

deoființă (όμοούσιον) cu 
Tatăl după dumnezeire

născut mai înainte de veci 
din Tatăl, după 
dumnezeire,

și om adevărat, 
din suflet rațional și trup,

și Același deoființă (όμοούσιον) cu noi după
omenitate, întru toate asemenea 

nouă afară de păcat;

Același [născut] în vremurile din urmă
pentru noi și pentru a noastră 
mântuire din Maria Fecioara, 

Născătoarea de Dumnezeu (τής 
Θεοτόκου), după omenitate;

pe Unul și Același (ένα καί τόν αύτόν) 
Hristos, Fiu, Domn, Unicul Născut,

cunoscut în două firi (έν δυο φύσεσιν), 
fără contopire (άσυγχύτως), fără schimbare (άτρέπτως), 
fără divizare (άδιαιρέτως), fără separare (άχωρίστως), 

deosebirea (διαφοράς) dintre firi nefiind în niciun fel desființată din cauza unirii (ένωσιν), 
ci mai degrabă păstrându-se specificul (ίδιότητος) fiecărei firi

și concurgând (συντρεχοΰσης)
într-o singură Persoană (εν πρόσωπον) și îhtr-un singur Ipostas (μίαν ύπόστασιν), 

nu împărțit (μεριζόμενον) sau divizat (διαιρούμενον) în două persoane (δύο πρόσωπα),

ci Unul și Același (ένα καί τόν αύτόν) Fiu,
Unicul Născut, Dumnezeu-Cuvântul, Domnul Iisus Hristos,

așa cum (au învățat) dintru început prorocii despre El, precum Însuși Iisus Hristos ne-a 
învățat și precum Simbolul Părinților ne-a transmis.
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Partea a doua a definiției reprezintă aportul original al Cal-

cedonului, efortul său de a reconcilia unitatea și disticția în  H ris-

tos. D e fapt, form ula diofizită ce u rm ează este inspirată din

hristologia de sorginte chiriliană dezvoltată de Vasile al Seleuciei.

U nul si A celași H ristos este cunoscut în  două firi. fără să se îm - » » '
partă sau să se dividă în  două persoane. D istincția este raportată 

la firi, care sunt două, iar unitatea la Persoană, care este una.
Participiul „cunoscut" (γνωριζόμενον), din expresia „cunos

cut în  două firi" a form ulei vasiliene din 44841, trim ite către su
biectul unic al celor două firi -  Persoana sau Ipostasul U nuia și 
A celuiași Fiu, Hristos, Dom n. El este subiectul descoperirii, ve
derii, al cunoașterii directe, și nu firile din care este compus. A ces
tea din urm ă nu pot fi apropiate în  m od distinct decât în  cugetare, 
susținea Chirii. Și este evident că inițiativa unirii ipostatice nu 
ține de firi, ci de Ipostasul Logosului. în  acest sens a interpretat 

m ai apoi Biserica și verbul de origine chiriliană „concurgând" 
(συντρεχούσης) din urm ătoarea secvență, care nu arată „vreo 
inițiativă a firilor în  realizarea persoanei celei u n a"42. în  același

41 In cursul primei sesiuni de la Calcedon, sunt recitite minutele sinodului endemic 
de la Constantinopol din 448. Acolo apare mărturisirea chiriliană a episcopului Vasile 
al Seleuciei îndreptată împotriva lui Eutihie, ce va intra apoi parțial în definiția dog
matică a Calcedonului: „Preaiubitul de Dumnezeu episcop Vasile al metropolei Se
leuciei a spus: «Cine poate critica afirmațiile binecuvântatului părintelui nostru 
Chirii? Prin înțelepciunea lui [...] a dovedit că trebuie să cunoaștem dumnezeirea de
săvârșită și omenitatea desăvârșită într-o singură Persoană, Fiu, Domn și Stăpân al 
creației». Prin urmare, acceptăm toate scrierile și scrisorile sale ca fiind adevărate și 
pline de evlavie și ne închinăm lui Iisus Hristos, Domnul nostru, cunoscut în două na
turi. Ca «strălucire a slavei Tatălui» {Evrei 1, 3), El a avut pe una dintre acestea în El 
însuși înaintea veacurilor, în timp ce, ca născut din mamă pentru noi, a luat o altă 
natură de la ea și a unit-o Sieși în mod ipostatic. Astfel, este numit Dumnezeu desăvârșit 
și Fiul lui Dumnezeu și, de asemenea, om desăvârșit și Fiul Omului, care dorește să ne 
salveze pe toți devenind asemănător nouă în toate, cu excepția păcatului" (s.n.). Cf. 
The Acts o f the Council o f Chalcedon, I, cap. „The First Session", pp. 190-191.
42 Pr. D. Stăniloae, „Hristologia sinoadelor", în: Ortodoxia, nr. 4/1974, p. 576.
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tim p, γνω ριζόμενον-ul vasilian43 preluat în  definția dogm atică 
depășește sim pla distincție rațională chiriliană, arătând realism ul 
diofizism ului hristologic, inspirat se pare de term inologia trini- 
tară capadociană44.

Cât privește expresia „în (έν) două firi", aceasta a fost adop
tată ca urm are a protestelor legaților papei, care o atribuiau lui 
Leon, și a determ inării com isarilor im periali de a avea o form u
lare clară a credinței ortodoxe. Ea înlocuiește form ula am biguă 
„din (έκ) două firi", prezentă în  prim a redactare a definiției, care 
putea fi interpretată în  sens m onofizit: „D in două firi înainte de 
unire a rezultat una singură după u nire". în  același timp, acest 
„în două firi" perm ite distincția clară între ceea ce fusese confun
dat adesea atât de alexandrini, cât și de sirieni: term enii de physis 
și hypostasis. în  acest fel, Calcedonul nu inovează, ci se face ur
m ător m arilor Părinți capadocieni, transpunând în  hristologie 
ceea ce teologia capadociană operase în  triadologie: distincția 
dintre ousia și hypostasis. Dacă însă în  Sfânta Treim e unitatea era 
cugetată la nivelul esenței și trinitatea la cel al lui hypostasis, Cal
cedonul m ărturisește dualitatea în  planul lui physis și unitatea în 
planul lui hypostasis.

Afirm ația calcedoniană a Unuia si Aceluiași H ristos cunoscut » » »
în  două firi este precizată printr-o înșiruire de 4 adverbe negative, 
dintre care cel puțin prim ele 3 au fost folosite atât de Chirii, cât 
și de Teodorei în  scrierile lor. Făcându-se portavocea tradiției an- 
tiohiene și romane, Calcedonul afirmă prin prim ele două adverbe 
(άσυγχύτως și άτρέπτως), îm potriva lui Eutihie, că firile nici nu 
se con topesc45, n ici nu -și sch im bă natura. Cu alte  cu vinte, ele îș i

43 „Noi cunoaștem cele două naturi, însă nu le divizăm; nu spunem (despre ele că 
sunt) nici divizate, nici contopite" -  Vasile al Seleuciei, intervenție în cadrul primei 
sesiuni de la Calcedon, apud A. de Halleux, „La definition...", 2, p. 159.
44 Cf. A. de Halleux, „A propos d'une lecture cyrillienne de la definition christologique 
de Chalcedoine", în: Revue theologique de Louvain, 25e annee, fasc. 4/1994, pp. 465-466.
45 Am evitat în mod voit traducerea lui άσυγχύτως cu „neamestecat". Calcedonul 
nu condamnă amestecarea în sensul pe care l-am putea noi înțelege astăzi, ci învățătura
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păstrează caracteristicile sau însușirile proprii, fără să fie absor
bită una de cealaltă sau să devină una cealaltă și nici nu rezultă 
o a treia fire după unire. N ici firea divină nu se alterează deve
nind um ană, n ici firea um ană nu se transform ă în  cea divină, 
chiar dacă se îndum nezeiește; nu există niciun fel de am estec prin 
fuzionare între cele două. D um nezeu răm âne D um nezeu, chiar 
dacă înom enit, iar om ul răm âne om, chiar dacă îndum nezeit. Pe 
de altă parte, îm potriva lui N estorie, Calcedonul spune, prin u l
timele două adverbe (άδιαιρέτως și άχωρίστως), că unirea nu este 
doar o simplă legătură, alăturare sau juxtapunere între cele două 
firi, ci o adevărată și profundă unire indivizibilă și inseparabilă.

Λ
Form a lor negativă poate interoga creștinul de azi. Insă toc

m ai aceasta a perm is posibilitatea unor rem arcabile dezvoltări 
u lterioare a hristologiei ortodoxe, neînchizând dogm a într-o for
m ulă prea strâm tă sau strictă. A pofatism ul este prezent în  de
finiția Calcedonului prin aceste adverbe negative, care păstrează, 
într-un fel, la o parte de iscodirea om enească, taina unirii depline 
a lui D um nezeu cu om enitatea. Ele au ajutat gândirea creștină 
să-și găsească ritm ul ei în  hristologie, ținând deschisă posibilita
tea dezvoltării de noi perspective, dar orientându-i cursul între 
lim itele dialecticii calcedoniene.

greșită după care firile își pierd însușirile naturale prin unire, fuzionând între ele. 
Fără amestecare n-ar fi fost posibile comunicarea și schimbul reciproc dintre naturi. 
Indumnezeirea firii umane nu s-ar mai fi petrecut din interiorul ei, devenind un act 
extern. Vedem Părinți ai Bisericii din secolul al IV-lea care folosesc în hristologie ter
meni precum κράσις, σύγκρασις și συμφυΐα pentru a arăta ceea ce s-a desemnat 
apoi prin termenul tehnic de περιχώρησις: interioritatea reciprocă a firilor prin com- 
pătrundere. Ei aveau la dispoziție un limbaj conceptual modelat în cadrul sistemelor 
filosofice principale ale timpului pentru a desemna diferite feluri de combinare na
turală. In filosofia stoică, de exemplu, κράσις sau μίξις însemnau amestecare în care 
atât substanțele, cât și însușirile, se păstrează și se întrepătrund reciproc, pe când 
σύγχυσις însemna fuziunea în care atât substațele, cât și însușirile lor, erau distruse. 
Cf. R. Cross, „Perichoresis, Deification, and Christological Predication in John of 
Damascus", în: Mediaeval Studies, 62/2000, p. 96.
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Textul definiției citează apoi două texte, unul din Scrisoarea a
doua a lui Chirii către N estorie: „D eosebirea (διαφοράς) dintre
naturi nefiind în  niciun fel desființată din cauza unirii »
(ένω σ ιν)"46, și altul din Tomul lui Leon către Flavian (având ca 
sursă probabilă pe Tertulian): „M ai degrabă păstrându-se speci
ficul (ίδιότητος) fiecărei n atu ri"47, prin care dorește să arate con
vergența gândirii celor doi Părinți. Ele în tăresc m ărturisirea că 
deosebirea dintre naturi nu este anulată datorită unirii, ci fiecare 
își păstrează însușirile sau proprietățile specifice. Chiar dacă în 
sușirile proprii fiecărei firi sunt salvate, firile concurg într-o sin
gură Persoană (εν πρόσωπον -  Leon) și într-un singur Ipostas 
(μίαν ύπόστασιν -  Chirii), cele două noțiuni (Persoană  și Ipostas) 
fiind echivalente. Partea finală a definiției revine astfel la m ărtu
risirea unității lui H ristos ce nu se divide, nu se îm parte în  două 
persoane.

D efiniția dogm atică se încheie cu un nou apel la Scriptură și 
Sim bolul Părinților.

D upă expunerea definiției dogm atice, paragraful final al 
/zoros-ului reia anatem a din hotărârea Sinodului al III-lea Ecum e
nic de la Efes, ce interzice orice referință la altă m ărturisire de 
credință, omitând însă trim iterea directă la Sim bolul niceean. Prin 
aceasta, Calcedonul vrea să arate im portanța și obligativitatea de
finiției sale hristologice în m ărturisirea creștină.

D efin iția  dogm atică a C alcedonului este foarte im portantă, 
ch iar dacă nu are p reten ția  de a epu iza tain a în o m en irii lui 
D um nezeu . P rin  exercițiu l s in o d alită ții, B iserica  a în cerca t la

46 „Și [spunem] că sunt diferite firile aduse laolaltă într-o unitate adevărată, dar că 
din cele două s-a desăvârșit un [singur] Hristos și Fiu, fără ca deosebirea firilor să fie 
înlăturată prin unire, ci mai degrabă omenitatea și dumnezeirea au alcătuit pentru 
noi un singur Domn și Hristos și Fiu printr-o inefabilă și tainică concurgere în uni
tate" (Scrisoarea a Π-a către Nestorie).
47 „Așadar, fiind păstrat specificul ambelor firi și concurgând într-o singură Persoană, 
condiția smerită a fost asumată de măreție, slăbiciunea de putere, mortalitatea de 
veșnicie [...]" (Tomul lui Leon).
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Calcedon crearea unui limbaj teologic sobornicesc48, reprezentativ 
pentru întreaga Biserică nu doar pentru anum ite curente, școli 
de teologie sau tradiții locale. U nitatea alexandrină și dualitatea 
antiohiană, privite prin lupa latină a întrupării, își găsesc locul 
lor firesc în  ea. U nitatea este situată în  planul Persoanei sau al 
Ipostasului, iar dualitatea în  planul naturilor sau firilor. E ade
vărat că definiția nu dezvoltă m ai m ult m odul relației dintre cele 
două naturi, lăsând poate im presia greșită că cele două, dum ne
zeirea și om enitatea, ar fi com parabile. Pe de altă parte însă, res
pectarea distincției dintre cele două naturi în  unica Persoană a 
lui Iisus H ristos perm ite C alcedonului să afirm e deodată d is
tincția în  unitate si unitatea în distincție.> » »

D in nefericire, geniul dogm atic al Calcedonului nu a fost re
ceptat peste tot în  Biserică așa cum  ar fi m eritat poate: ca un efort 
considerabil de reconciliere ce arată că în  hristologie unitatea și 
disticția nu se exclud una pe cealaltă. U nii dintre creștini au cre
zut că pot vedea în  Calcedon o revanșă a nestorianism ului și au 
ales să se separe de Biserică: așa au apărut com unitățile m onofi
zite din Egipt, A rm enia și Siria49.

Cu toate acestea, definiția dogmatică a Calcedonului a m arcat 
secolele urm ătoare, fiind receptată de Biserică ca un „extraordi
nar exem plu de m ăsură și de sens tradițional"50. De sens tradițio
nal deoarece, prim ind cele trei sinoade anterioare ca ecum enice, 
C alcedonul însum ează  lucrarea Bisericii în  hristologie realizată 
până la el. Insă nu se oprește la o sim plă recapitulare sau juxta
punere a acestor eforturi teologice, ci le depășește. D oar un sim plu 
exem plu: din m om entul în care Calcedonul ridică adverbele „in
divizibil" și „necontopit" la nivelul de form ulă dogm atică, după 
cum  subliniază H ans U rs von Balthasar, im aginea am estecului

48 Cf. Jean Meyendorff, Le Christ dans la theologie byzantine, Cerf, Paris, 2010, p. 26.
49 Datorită acestei rupturi tragice, după Sinodul al IV-lea, geniul teologic alexandrin 
se retrage din scena ecumenică a sinoadelor Bisericii.
50 J. Meyendorff, Le Christ..., p. 31.
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este în locuită cu cea a mirepăirundenz reciproce (περιχώ ρησίς)51, 
ca interioritate ontologică reciprocă a dum nezeirii și om enității. 
D e aceea, v iziunea calcedoniană paradoxală a lu i H ristos de
pășește granițele hristologiei propriu-zise, purtându-și roadele 
în  aproape toate dom eniile teologiei dogm atice. A junge doar să 
ne gândim  la soteriologia Sfântului M axim  M ărturisitorul, care 
fundam entează com uniunea om ului cu D um nezeu pe unitatea 
și distincția calcedoniană52, sau la transpunerea categoriilor Cal- 
cedonului în  triadologie de un sfânt precum  loan  Dam anschin, 
pentru care perihoreza trinitară însem na conținere reciprocă de
odată indivizibilă (άδιαιρέτω ς) și necontopită (άσυγχύτω ς) a 
celor trei Ipostasuri divine egale și consubstanțiale53.

51 Hans Urs von Balthasar, Cosmic Liturgy. The Universe According to Maximus the 
Confessor, San Francisco Ignatius Press, 2003, pp. 63-64.
52 Este semnificativ faptul că Sinodul al VI-lea Ecumenic citează întreaga definiție 
dogmatică în hotărârea sa.
53 în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (contemporan cu Sfântul loan 
Damaschin), Biserica Ortodoxă se roagă Treimii celei „neîmpărțite în ființă 
(άμέριστον τή ούσία), neconfundate în Persoane (άσΰγχυτον τοίς προσώποις) 
[...]" (Cântarea a IV-a, Slavă [...] a Treimii).
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Ό ρ ο ς  πίστεω ς

Ή  ά γ ια  κα ί μεγάλη κα ί 
οικουμενική σύνοδος ή κατά 
θεού χάριν  κ α ί θέσπ ισμα 
τών εύσεβεστάτω ν κα ίφ ιλ ο- 
χρίστω ν ύμώ ν βασιλέω ν 
Ο ύαλεντενιανοϋ κ α ί Μ αρ- 
κια νού α ύγ ούστω ν συναχ- 
θεΐσα έν τή Χάλκη δον έων 
μ υτροπ όλ ει τής Βιθ υνώ ν 
έπ α ρχία ς έν τω  μαρτυρίω  
τής άγιας κα ί κα λ λ ινίκου 
μάρτυρος Εύφ ημ ία ς ώ ρισε 
τά ύποτεταγμένα.

Ό  κύριος ήμώ ν κ α ί σω τήρ 
ό Χ ρισ τός τής π ίστεω ς τήν 
γνώ σ ιν  τοΐς μαθηταΐς βε
βαιών έφη· Ειρήνην τήν έμήν  
δίδωμι. νμίν, ειρήνην τήν έμήν  
ά φ ίημί ύμϊν, ώ στε μηδένα 
προς τον πλησίον διαφωνεΐν 
έν τοΐς δόγ μ α σ ι τής εύσε- 
βείας, ά λλ ' έπ ίσης τό τής 
άληθείας έπ ιδείκνυσθαι κή
ρυγμ α. ’Επειδή δέ ού π α ύε
ται διά τών έαυτού ζιζανίω ν 
ό π ονηρός τοΐς τής εύσε- 
βείας έπ ιφ υόμ ενος σπ έρ- 
μασι κα ί τ ι καινόν κατά τής 
ά ληθεία ς έφ ευρίσκω ν άεί, 
διά  τούτο  σ υνήθω ς ό δεσ 
πότης π ρονοούμ ενος τού 
ά νθ ρω π ίνου γ έν ους τον 
εύσεβή τούτον κ α ί πιστότα- 
τον προς ζήλον ά νέστησε

D efinitio fidei

Sancta et m agna et u niver
salis synodus quae per gra
tiam  D ei et praecepta 
piissim orum  et C hristianissi- 
m orum  im peratoru m  n o s
trorum  V alentin iani et 
M arciani augustorum  congre
gata est in C halcedona m e
tropoli provinciae Bithyniorum 
in ecclesia sanctae et v ictricis 
m artyris Euphem iae, haec 
defin iv it quae subter scripta 
sunt.

D om inus noster et salvator 
Iesus C hristus notitiam  fidei 
d iscipu lis suis firm ans dixit: 
pacem  m eam  do vobis, pacem  
meam relinquo vobis, u t nullus 
d issonet a proxim o circa dog
m ata p ietatis, sed ut p ariter 
veritatis ostend eren t p raed i
cationem . Q uia vero non de
sinit per zizania sua diabolus 
contra sem ina p ietatis in su r
gere et sem per aliquid novum  
contra veritatem  invenire, 
propter hoc D om inus, ut con
suevit, provid ens hu m ano 
generi p iissim u m  hu nc et fi
delissim um  ad aem ulationem
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H otărârea de credință1»

Sfântul și m arele și ecum enicul Sinod, reunit, prin harul lui 
Dumnezeu și prevederea binecredincioșilor și iubitorilor de Hristos 
îm părații noștri auguști Valentinian și M arcian, în  m etropola Cal- 
cedon din provincia Bithinia1 2, în  martyrionul sfintei și biruitoarei 
m ucenite Eufim ia3, a hotărât urm ătoarele:

In tărindu-i pe ucenici în  cunoașterea credinței, D om nul și 
M ântuitorul nostru  H ristos a spus: „Pacea M ea vă dau vouă, 
pacea M ea v-o las vou ă"4, pentru ca nim eni să nu fie în dezacord 
cu aproapele său în ceea ce privește dogm ele bunei-credințe5, ci 
să se arate cu toții la fel în  propovăduirea adevărului. Dar, fiindcă 
cel viclean nu încetează să sem ene neghina sa printre sem ințele 
bunei-credințe și m ereu inventează ceva nou îm potriva adevăru
lui, de aceea, după cum îi este obiceiul, Stăpânul, cunoscând aces
tea m ai înainte, cu purtare de grijă pentru neam ul om enesc, l-a 
rid icat pe acest b inecred incios și evlavios îm p ărat spre râvnă;

1 Adoptată în sesiunea a V-a a Sinodului, din 22 octombrie 451.
2 Preferăm această traducere deoarece, chiar dacă în sesiunea a Vl-a a Sinodului Cal- 
cedonul este ridicat la rang onorific metropolitan, capitala provinciei Bithinia rămâne 
în continuare Nicomidia. In general, textul este tradus: „reunit... în Calcedon, capitala 
provinciei Bithinia". Cf. R. Price, „The Council of Chalcedon (451): A Narrative", în 
voi. Chalcedon in Context. Church Councils 400-700, p. 82.
3 Deși inițial reunit la Niceea, Sinodul a fost mutat, la dorința împăratului, pe malul 
asiatic al Bosforului, în fața Constantinopolului de atunci, la Calcedon. Martyrion era 
numită biserica sau ansamblul bisericesc construit(ă) pe mormântul unui sfânt martir.
4 Inversare a textului de la loan 14, 27. Sinodul al VI-lea citează textul ioaneic în ver
siunea pe care o avem astăzi.
5 Am ales să traducem aici ευσέβεια prin „bună-credință", cu sensul de credință 
dreaptă, adevărată; în traducerile modeme s-a tradus în general prin termeni precum 
„religie", „evlavie", „pietate" (din lat. pietas).
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βασιλέα κ α ί τούς άπανταχή 
τής ίερω σύνης προς έαυτόν 
αρχηγούς συνεκά λεσεν, 
ώ στε, τής χάριτος τού π ά ν
των ή μών δεσπότου Χριστού 
ένεργούσης, πάσαν μεν τού 
ψ εύδους τών τού Χ ριστού 
π ροβά τω ν ά π οσ είσ α σ θ α ι 
λύμην, τοΐς δε τής άληθείας 
αύτήν κα τα π ια ίνειν  βλασ- 
τήμασεν. Ό  δή κα ί π επ οσ 
ήκαμεν, κοινή φ ήφ ψ  τά τής 
πλάνης ά π ελ ά σ α ντες δόγ 
ματα, τήν δε άπλανή τώ ν 
π ατέρω ν ά να νεω σ ά μ ενοι 
πίστιν, τό τών τιη ' σύμβολον 
τοΐς π ά σ ί κηρύξαντες καί ώς 
ο ικείους τούς τούτο τής 
εύσεβείας τό σύνθεμα δεξα- 
μένους π ατέρας έπ ίγραψ ά- 
μενορ ο ϊπ έρ είσιν ο ί μετά 
ταύτα  έν τή μεγάλη Κ ω ν- 
σ τα ντιν ουπ όλ ει συνελθόν- 
τες ρν' κα ί αύτοί τήν αύτήν 
έπ ισφ ραγισάμ ενοι πίστιν.

Ό ρίζομ εν  τοίνυν τήν τά- 
ξιν καί τούς περί τής πίστεως 
άπαντας τύπους φ υλάττον- 
τες κα ί ή μ εΐς τής κα τ' Έ φ ε 
σον π ά λα ι γ εγ ενημ ένης 
άγιας συνόδου, ής ήγεμόνες 
ο ίά γ ιώ τα το ίτή ν  μνήμην Κε- 
λεστΐνος ό τής 'Ρωμαίων καί 
Κ ύριλλος ό τής Α λεξα ν- 
δρέω ν έτύγχανον, π ρολάμ- 
πειν μεν τής ορθής κα ί

erexit im peratorem  et u n d i
que sacerdotii praesides ad se 
convocavit u t gratia dom ini 
om nium  nostrum  Christi ope
rante om nem  quidem  m en 
dacii a C hristi ovibus 
pestilen tiam  rem ovant, flori
bus autem  veritatis eas p in 
gu escere faciant. Q uod et 
perfecim us com m uni iudicio 
dogm ata expellentes erroris et 
inerrabilem  patrum  renova
vim us fidem , sym bolum  tre
centorum  decem  et octo 
om nibu s praed ican tes et eos 
ut proprios patres esse ascri
b im u s, qui postea in m agna 
C onstan tin opoli congregati 
sunt centum  quinquaginta et 
eandem  fidem  ipsi quoque 
confirm averunt.

D efin im us ig itu r ordinem  
et om nes form u las custo
dientes quae de fide sunt 
constitutae, et nos, a synodo 
quondam  in  Epheso facta, 
cu ius praesid es fu eru nt 
sanctissim ae m em oriae Cae- 
lestinus Romanorum et Cyrillus 
Alexandrinorum, praefulgere 
quidem rectae et immaculatae
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și îm păratul i-a chem at la sine pe întâistătătorii preoțim ii de pre
tutindeni, astfel încât, prin lucrarea harului lui Hristos, Stăpânul 
nostru al tuturor, să îndepărteze toată urgia m inciunii de la oile 
lui H ristos, iar ele să se îndestuleze cu vlăstarele adevărului.

Ceea ce am și făcut, alungând de com un acord dogm ele gre
șite, și am reînnoit credința desăvârșită a Părinților, făcând cu
noscut tuturor Sim bolul [de credință al] celor 318 și i-am  prim it 
ca pe ai noștri pe Părinții care au acceptat această definiție a 
bunei-credințe, adică pe cei 150 care s-au reunit m ai apoi în m a
rele C onstantinopol și au pecetlu it aceeași m ărturisire de cre
dință.

Păzind și noi rânduiala și toate formulările cu privire la credință 
de la Sinodul care s-a ținut odinioară la Efes, ai cărui conducători 
au fost cei de preasfântă pom enire Celestin al Rom ei și Chirii al 
Alexandriei, hotărâm, așadar, să se dea întâietate expunerii drepte
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ά μ ω μ ήτου π ίστεω ς τήν 
έκθεσιν τω ν τ ιη ' α γ ίω ν  κ α ί 
μακαρίω ν π ατέρω ν τω ν έν 
Ν ικαία έπ ί τού τής ευσεβούς 
μνήμης Κ ω νστα ντίνου  τού 
γενομένου βασιλέως συναχ- 
θέντω ν, κρατεΐν  δε κ α ί τά 
παρά τω ν  ρ ν ' α γίω ν π ατέ
ρω ν έν Κ ω νσταντινουπόΛ εί 
όρισ θ έντα  προς ά ναίρεσιν  
μεν τών τότε φ υεισώ ν αιρέ
σεω ν, βεβαίω σιν δε τής 
αύτής κα θ ολ ικής κ α ί άπο- 
στολοκής ήμώ ν πίστεως.

Τό σύμ βολον τώ ν έν Ν ι- 
κ α ία τ ιη ' πατέρων.

Κ α ί τό αυτό τώ ν ρν ' 
άγιω ν πατέρω ν τών έν Κω ν- 
σ τα ντιν ουπ όλ ει σ υνα χθ έν- 
των.

Ή ρ κ ει μεν ούν εις έντελή 
τής εύσεβείας έπ ίγνω σίν τε 
κα ί βεβαίω σιν τό σοφ όν κα ί 
σ ω τήριον  τούτο τής θείας 
χά ρίτος σ ύ μ β ο λ ο ν  π ερί τε 
γά ρ τού πατρός κα ί τού υιού 
κα ί τού αγίου πνεύμ ατος 
έκδιδά σ κει τό τέλειον  κ α ί 
τού κυρίου τήν ένανθρώ πη- 
σιν τοΐς π ιστώ ς δεχομ ένοίς 
παρίστησιν.

fidei expositionem  sanctorum  
et beatissim oru m  trecen to 
rum  decem  et octo  patru m  
qui in  N icaeam  tem poribus 
p iae m em oriae C onstantin i 
im peratoris congregati sunt, 
servari autem  et ea quae in 
C onstan tin op olim  a sanctis 
centum  qu inqu agin ta p atri
bus decreta sunt ad expellen
das quidem omnes germinantes 
haereses et ad confirmationem 
eiusdem catholicae et apos- 
tolicae nostrae fidei.

Sym bolum  trecentoru m  
decem  et octo patru m  qui in 
N icaea.

Et idem  centum  qu inqu a
gin ta sanctoru m  patru m  qui 
C onstantinopolim  congregati 
sunt.

Su fficeret qu idem  ad p le
nam  cogn ition em  pietatis et 
confirm ationem  sapiens hoc 
et salu tare d iv inae gratiae 
sym bolum ; de Patre enim  et 
Filio et Spiritu sancto perfec
tionem docet et domini inhu
manationem fideliter accipientibus 
repraesentat.
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și neîntinate a credinței celor 318 sfinți și fericiți Părinți reuniți la 
N iceea în  tim pul lui Constantin îm păratul, cel de pioasă amintire, 
și că răm ân în  vigoare și cele hotărâte în  Constantinopol de către 
cei 150 de Părinți îm potriva tuturor ereziilor care apăruseră atunci 
și spre întărirea credinței noastre sobornicești6 și apostolice.

(Urmează) Sim bolul [de credință al] celor 318 Părinți de la N i
ceea.

A celași lucru și pentru cei 150 de Părinți reuniți la Constan- 
tinopol.

Așadar, acest înțelept și m ântuitor Sim bol [de credință] al ha
rului divin era suficient spre desăvârșita cunoaștere și întărire a 
bunei-credințe; deoarece învață în  m od desăvârșit despre Tatăl 
și Fiul și Sfântul D uh și prezintă înom enirea D om nului celor care 
o prim esc cu credință.

6 Lit. „catolică".
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Α λ λ ' έπ είδήπ ερ ο ί τής 
άλη θείας ά θετεΐν  έπ ιχει- 
ρούντες τό κήρυγμα διά των 
οικείω ν αιρέσεω ν τάς κενο- 
φ ω νίας άπέτεκον, ο ι μέν τό 
τής δ ι'ή μ ά ς  τού κυρίου οικο
νομ ία ς μυστήριον π αρα
φ θ ε ίρ ε ι  τολμ ήσ α ντες καί 
τήν Θεοτόκος επί τής παρθέ
νου φ ω νήν ά π α ρνούμ ενοι, 
ο ϊ δε σύγχυσιν  κα ί κράσιν 
είσάγοντες κα ί μίαν είναι 
φ ύσιν τής σαρκός κ α ί τής 
θεότητος ά νοήτω ς άνα- 
π λά ττοντες κα ί π αθητήν 
τού μονογενούς τήν θείαν 
φ ύσιν τή σ υγ χύσ ει τερα- 
τευόμενοι, διά τούτο πάσαν 
αύτοΐς άπ οκλεΐσαι κατά τής 
ά λ η θείας  μηχανήν βουλο- 
μένη ή π αρούσα νύν αύτη 
άγία  κα ί μεγάλη κα ί ο ικου
μενική σύνοδος, τό τού κηρύγ
ματος άνωθεν άσάλευτον 
έκδιδάσκουσα, ώ ρισεν, προ
η γουμ ένω ς τώ ν τιη ' άγιω ν 
π ατέρω ν τήν π ίστίν μένείν 
άπαρεγχείρητον· καί διά μέν 
τούς τώ  π νεύμ α τι τώ  άγίω  
μαχομ ένους τήν χρόνο ις 
ύστερον παρά τώ ν έπ ί τής 
βα σιλευούσης π όλεω ς ρν ' 
συνελθόντω ν πατέρω ν περί 
τής τού π νεύμ ατος ούσίας 
παραδοθεΐσαν διδασκαλίαν 
κυροΐ, ήν  έκεΐνοι πάσεν

Sed qu oniam  h i qui veri
tatis reprobare p raed icatio 
nem  conantur, per proprias 
haereses novas voces genu e
runt, et hi qu idem  m y s
terium  dispensations D om ini 
quae prop ter nos facta  est, 
corrum pere praesum entes et 
vocem  denegantes qua T heo
tocos de V irgine praedicatur, 
alii autem  confu sionem  et 
tem peram entum  in trod u 
centes et unam  naturam  esse 
cam is et divinitatis stulte con
fingentes et p assib ilem  u n i
geniti d iv inam  n atu ram  per 
confu sionem  p rod ig iose d i
centes, prop ter h oc illis om 
nem  m ach inationem  contra 
veritatem  volen s claudere 
praesens nunc sancta et m ag
na et u n iversalis synodus 
praedicationem  hanc ab initio 
in m obilem  docens decrevit 
ante om nia fidem  inrecusa- 
bilem  perm anere trecentorum  
decem  et octo sanctorum  pa
trum  et d octrinam  confirm at 
quae de substantia  Spiritus 
sancti a patribu s centum  
qu inqu aginta postea congre
gatis in  regia civitate trad ita  
est prop ter illos qui Sp iritu i 
sancto repugnabant, quam  illi
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însă, pentru că cei care încearcă să subm ineze propovăduirea 
adevărului au născut expresii noi prin propriile7 erezii, unii în 
drăznind să deform eze taina iconom iei lui D um nezeu pentru noi 
și refuzând s-o num ească pe Fecioară N ăscătoare de D um nezeu, 
alții însă introducând contopire și am estecare8, închipuindu-și în  
m od necugetat că există o singură fire a trupului și a divinității, 
inventând grozăvii cum  că firea divină a Celui U nic N ăscut ar fi 
devenit pătim itoare în  urm a contopirii, pentru aceasta, acest sfânt 
și m are și ecum enic Sinod, acum  în  desfășurare, dorind să reducă 
la tăcere tot planul lor îm potriva adevărului, învățând ceea ce 
este nestrăm utat dintru început în propovăduire, a hotărât, mai 
întâi, să răm ână neschim bată credința celor 318 Sfinți Părinți; și, 
din cauza celor care luptă îm potriva D uhului Sfânt, confirm ă în 
v ățătu ra  d espre fiin ța  D u h u lu i tran sm isă  m ai ap oi de către 
cei 150 de P ărinți adunați în  orașul îm p ărătesc, pe care aceștia

7 Sensul este de ceva limitat, individual, care nu are confirmare sobornicească.
8 Σύγχυσιν καί κράσιν -  „contopire/fuzionare și amestecare".
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έγνώ ρισαν ούχ ώς τ ι λεϊπ ον 
τοΐς π ρολα βοϋσ ιν  έπ εισ ά 
γ οντες, ά λλά  τήν π ερί τού 
ά γιου π νεύμ α τος αύτώ ν 
έννοιαν κατά των τήν αύτού 
δεσπ οτεία ν ά τεθεϊν  πειρω - 
μένω ν γ ρα φ ικα ΐς μαρτυρί- 
αις τρα νώ σα ντες· διά  δε 
τούς τό τής ο ικονομ ία ς πα- 
ρα φ θ είρειν  έπ ιχειροϋντα ς 
μυστήριον κ α ί ψιλόν άνθρω 
πον είναι τον έκ τής άγιας 
παρθένου τεχθέντα Μ αρίας 
ά ναιδώ ς λ ηρω δούντα ς τάς 
τού μακαρίου Κ υρίλλου τού 
τής Α λ εξα νδρέω ν εκκλη
σίας γ εν ομ έν ου  ποιμένος 
σ υνοδικά ς έπ ιστολάς προς 
τε Ν εστόρίον κα ί προς τούς 
τής Α να τολ ής άρμ οδία ς 
ούσας έδέξατο εις έλεγχον 
μέν τής Ν εστορίου φ ρενο- 
βλαβείας, έρμηνείαν δέ τών 
εύσ εβεί ζήλω  τού σω τηρίου 
σ υμ βόλου π οθούντω ν τήν 
έννοιαν, αίς κα ί τήν έπι- 
στολήν τού τής μεγίστης καί 
π ρεσ βυτέρα ς 'Ρώ μης π ρο
έδρου τού μ ακαριω τάτου 
κα ί άγκυτάτου ά ρχιεπ ισ κό- 
που Λ έοντος, τήν γρα- 
φ εΐσαν προς τον έν άγίοις 
ά ρχιεπ ίσ κοπ ον Φ λα βία νόν 
έπ ' ά ν α ιρέσ ει τής Εύτυχοϋς 
κακονοίας, άτε δή τή τού με
γά λ ου Π έτρου όμ ολογίμ  
συμ β α ίνουσ α ν κ α ί κοινήν

om nibus notam  fecerunt, non 
quasi quod aliquid  deesset 
antecedentibu s, in ferentes, 
sed de Sancto  sp iritu  in tel
lectum  eorum  contra illos qui 
d om inationem  eius respuere 
tem ptaverunt, scrip tu rarum  
testim oniis declarantes. Prop
ter illos autem  qui d isp en 
sationis corrum pere conantur 
m ysteriu m  et pu rum  h o m i
nem  esse illum  genitum  ex 
sancta V irgine M aria  im p u 
denter delirant, ep istu las 
synodicas beati C yrilli qu on
dam  A lexand rinae ecclesiae 
praesulis ad N estorium  et ad 
O rien tales congrue habentes 
su scep it ad convincendas 
N estorii vesanias, in terpreta
tionem  vero eorum  qui salu 
taris sym boli m entem  pio zelo 
nosse d esiderant. Q uibus 
etiam  ep istu lam  m axim ae et 
senioris u rbis R om ae p rae
sulis beatissim i et sanctissim i 
archiep iscop i Leonis quae 
scrip ta est ad sanctae m e
m oriae arch iep iscop um  F la
vianum  ad perim endam  
Eutychis m alam  in te llegen 
tiam , consequentissim e coap
tavit u tpote et m agni illius 
Petri confessioni congru en
tem  et com m unem  quandam
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au făcut-o cunoscută tuturor, nu ca și cum  ar fi adăugat ceva lăsat 
deoparte de către predecesorii lor, ci lăm urind învățătura lor des
pre Sfântul D uh cu ajutorul m ărturiilor scripturistice îm potriva 
celor care încercau să surpe stăpânirea Sa.

D in cauza celor care încearcă să deform eze taina iconom iei 
și spun cu nerușinare că Cel născut din Sfânta Fecioară M aria nu 
era decât un sim plu om, [Sinodul] a prim it9 scrisorile sinodale10 
către N estorie și către cei din Răsărit ale fericitului Chirii, păstor 
al Bisericii din A lexandria, ca fiind potrivite pentru com baterea 
nebuniei lui Nestorie și drept tâlcuire pentru cei care, cu sârguință 
bine-credincioasă, doresc înțelegerea Simbolului mântuitor.

A cestora li se adaugă în  m od justificat scrisoarea preaferici
tului și preasfântului arhiepiscop Leon, în tâistătătorul m arii și 
vechii Rome, scrisă către cel între sfinți arhiepiscopul Flavian pen
tru a suprima cugetările cele rele ale lui Eutihie, deoarece glăsuiește 
îm preună cu m ărturisirea m arelui Petru și este un stâlp com un

9 Receptat.
10 Deși nu se specifică care sunt aceste scrisori „sinodale", se pare că este vorba despre 
Scrisoarea a doua către Nestorie din primăvara lui 430 și Scrisoarea de împăcare trimisă 
în 433 către loan al Antiohiei. Acestea două au fost citite și la sinodul endemic din 
448 de la Constantinopol, care l-a condamnat pe Eutihie.
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tlvcc σ τήλην ύπ αρχου σαν, 
κατά  τω ν κα κοδοξούντω ν 
εικότω ς σ υνήρμ οσ εν  προς 
τήν τώ ν ορθώ ν δογμ ά τω ν 
βεβαίω σιν. Τοΐς τε γά ρ εις 
υιώ ν δυά δα  τό τής ο ικονο
μίας διασπ άν έπ ιχειροϋσ ι 
μυστήριον π α ρα τά ττετα ι 
καί τούς παθητήν τού μονο
γ εν ούς λέγ ειν  τολμ ώ ντας 
τήν θεότητα τού τών ιερέων 
ά π ω θ εΐτα ι συλλόγου, κα ί 
τοΐς έπί τών δύο φ ύσεω ν τού 
Χ ριστού κράσιν ή σύγχυσιν 
έπ ινοοϋσιν  ά ν θ ίσ τα τα ι κα ί 
τούς ούρα νίον  ή έτέρας 
τίνος ύπ άρχειν  ούσία ς τήν 
έξ ήμ ώ ν λ ηφ θ εΐσ α ν α ύτψ  
τού δούλου μορφ ήν παρα- 
π αίοντας έξελαύνει, κα ί 
τούς δύο μεν προ τής ένώ - 
σεω ς φ ύσεις τού κυρίου μυ- 
θεύοντας, μίαν δε μετά τήν 
ένω σιν ά ναπ λ ά ττοντα ς 
άναθε ματίζει.

Ε π ό μ ε ν ο ι τοίνυν τοΐς 
άγίοις πατράσιν, ένα καί τον 
αύτόν όμ ολογ ειν  υιόν τόν 
κύριον  ήμ ώ ν ’Ιησ ούν Χ ρισ 
τόν συμ φ ώ νω ς ά π αντες 
έκδιδά σκομ εν, τέλειον  τόν 
αύτόν έν θεότητι καί τέλειον 
τόν αύτόν έν ά νθ ρω π ότη τς 
θεόν άληθώ ς κα ί άνθρω πον 
άληθώ ς τόν αύτόν, έκ ψυχής 
λογ ική ς κ α ί σώ ματος,

colum nam  n obis adversum  
prava dogm ata existentem , 
ad confirm ationem  rectorum  
dogm atum . H is nam qu e qui 
in duos filios d ispensationis 
divinae m ysterium  discerpere 
n itun tu r, ob sistit et illos qui 
passibilem  deitatem  unigeniti 
ausi sunt dicere, a sacro coetu 
exp ellit et h is qui in  d uabus 
n atu ris C hristi tem p eram en 
tum  aut confu sionem  exqu i
runt, resistit et eos qui 
caelestem  aut alterius alicuius 
esse substantiae dicunt quam  
ex n obis assum psit servi 
form am , ut dem entes abigit et 
qui duas qu idem  ante u n i
tionem  naturas D om ini fabu
lantur, unam vero post unitionem 
confingunt, anathematizat.

Sequen tes ig itur sanctos 
patres u num  eundem qu e 
confiteri F ilium  dom inum  
nostru m  Iesum  C hristum  
consonanter om nes docem us 
eundem  perfectum  in deitate, 
eundem  perfectu m  in h u m a
nitate, D eum  vere et h o m i
n em  vere  eu n d em  ex an im a 
rationali et corpore,
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îm potriva rău -cred in cioșilor pentru  în tărirea  d rep telor în v ă 
țături.

[Sinodul] se îm potrivește celor care încearcă să sfâșie taina 
iconom iei într-o doim e de fii și îi alungă din adunarea celor sfin
țiți pe cei care îndrăznesc să spună că dum nezeirea Celui U nic 
N ăscut este pătim itoare; le stă îm potrivă celor care-și închipuie 
un am estec sau o contopire a celor două firi ale lui H ristos; îi 
alungă și pe cei care-și im aginează că este ceresc chipul de rob 
luat de la noi sau de altă ființă și anatem atizează pe cei care năs
cocesc două firi ale D om nului înainte de unire, dar își închipuie 
num ai una după unire.

Urmând, așadar, Sfinților Părinți, învățăm  a mărturisi într-un 
glas pe Unul și Același Fiu, Dom nul nostru Iisus Hristos, Același 
desăvârșit în dumnezeire și Același desăvârșit în omenitate, Același 
D um nezeu adevărat și om  adevărat, din suflet rațional și trup,
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όμ οούσ ιον  τώ π α τρί κατά  
την θεότητα  κα ί όμοούσιον 
ήμ ϊν  τον αύτόν κατά  τήν 
ά νθ ρω π ότητα , κα τά  πάντα 
όμοιον ήμϊν χωρίς άμαρτίας, 
προ α ιώ νω ν μέν έκ τού 
πατρός γ εν νη θ έν τα  κατά  
τήν θεότητα, έ π ’ εσχάτων δέ 
τω ν ή μ ερω ν  τον αύτόν δι' 
ήμ ά ς κα ί διά τήν ή μ ετέραν 
σ ω τηρία ν έκ Μ α ρία ς τής 
π αρθένου τής Θεοτόκου 
κατά τήν άνθρω πότητα, ένα 
κ α ί τον αύτόν Χ ριστόν υιόν 
κύριον μονογενή, έν δύο φύ- 
σεσιν  ά σ υγ χύτω ς, άτρέπ - 
τως, άδιαιρέτω ς, άχω ρίστω ς 
γνω ρίζόμενον, ούδαμού τής 
τω ν φ ύσεω ν διαφ οράς άν- 
η ρημ ένης διά  τήν ένωσεν, 
σω ζομ ένης δέ μάλλον τής 
ίδιότητος έκατέρας φ ύσεω ς 
κα ί εις έν π ρόσω π ον κα ί 
μίαν ύπ όσ τα σ ιν  συντρε- 
χούσης, ούκ εις δύο πρόσωπα 
μεριζόμενον ή διαιρούμενον, 
ά λ λ ’ ένα κα ί τον αύτόν υιόν 
κ α ί μονογενή θεόν λόγον 
κύριον Ιη σ ο ύ ν  Χ ριστόν, κα- 
θάπερ άνω θεν ο ί π ροφ ήτα ι 
π ερί αύτοϋ, κα ί αύτός ήμάς 
’Ιησούς Χ ρισ τός έξεπ α ίδευ- 
σεν καί τό των πατέρων ήμϊν 
παραδέδωκε σύμβολον.

consubstantialem Patri secun
dum  deitatem et consubstan
tialem nobis eundem secundum 
humanitatem, per omnia nobis 
sim ilem  absque peccato, ante 
saecu la qu idem  de Patre 
genitum  secundum  deitatem , 
in novissim is autem  diebus 
eundem  propter nos et prop
ter salutem  nostram  ex M aria 
V irgine D ei genetrice  secu n 
dum  hu m anitatem , unum  
eundem que C hristum  Filium  
dom inum  u nigenitu m , in 
duabus naturis inconfuse in- 
m u tab iliter ind ivise in sep a
rab iliter agnoscendum , 
nu squ am  sublata d ifferentia 
naturarum  propter unitionem  
m agisque salva prop rietate 
u triusque naturae et in  unam  
personam  atque su b sisten 
tiam  concurrente, non in duas 
personas p artitum  sive d iv i
sum , sed u num  et eundem  
Filium  u nigen itu m  D eum  
V erbum  dom inum  Iesum  
C hristu m , sicu t ante p ro 
phetae de eo et ipse nos Iesus 
C hristu s eru d iv it et patrum  
nobis sym bolum  tradidit.
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deoființă cu Tatăl după dum nezeire și A celași deoființă cu noi 
după om enitate, întru toate asem enea nouă afară de păcat; născut 
m ai înainte de veci din Tatăl după dum nezeire, A celași [născut] 
în  vrem urile din urm ă pentru noi și pentru a noastră m ântuire 
din M aria Fecioara, N ăscătoarea de D um nezeu, după om enitate; 
pe U nul și A celași H ristos, Fiu, Dom n, U nicul N ăscut, cunoscut 
în  două firi, fără contopire11, fără schim bare11 12, fără divizare, fără 
separare13, deosebirea dintre firi nefiind în  niciun fel desființată 
din cauza unirii, ci m ai degrabă păstrându-se specificul fiecărei 
firi și concurgând14 într-o singură Persoană și într-un singur Ipos- 
tas, nu îm părțit sau divizat în  două persoane, ci U nul și A celași 
Fiu, U nicul Născut, D um nezeu-Cuvântul, D om nul Iisus Hristos, 
așa cum  au învățat dintru început prorocii despre El, precum  în 
suși Iisus Hristos ne-a învățat și precum Simbolul Părinților ne-a 
transm is.

11 Fără ca firile să se confunde, să fuzioneze între ele. Traducerea clasică în limba ro
mână prin „neamestecat", dacă nu este explicată, poate conduce la interpretări teo
logice inexacte. In Ipostasul unic al lui Hristos, naturile se compătrund, nu rămân 
juxtapuse, alipite doar una de cealaltă, ci se amestecă în mod perihoretic, fără însă să 
se confunde prin contopire, pierzându-și astfel identitatea și proprietățile sau însușirile 
naturale. Tocmai pe această îmbrățișare și înlăuntricare reală și reciprocă între firi 
(chiar dacă asimetrică) se fundamentează comunicarea lor directă și schimbul reci
proc de proprietăți. Este poate util de amintit că termenii tehnici de perichoreo și peri- 
choresis au fost folosiți mai întâi în hristologie de Părinți precum Sfântul Grigorie 
Teologul și Sfântul Maxim Mărturisitorul și numai apoi transferați în triadologie de 
Sfântul loan Damaschinul.
12 Schimbarea (τρεπτός) aplicată Fiului lui Dumnezeu era condamnată deja în ana- 
tematismele de la finalul Simbolului de credință al Sinodului I Ecumenic.
13 Firile sunt unite în mod inseparabil. Adverbul άχωρίστως este îndreptat atât îm
potriva separării lui Hristos în două persoane, cât și împotriva separării temporare a 
Logosului de trupul Său în momentul morții. Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian 
Tradition, I, p. 553. Astfel se mărturisește în cultul liturgic ortodox: „In mormânt cu 
trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul și pe tron împreună cu 
Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins".
14 Reunind. Lat. concurente-, fr. „concourant"; en. „concurring". Termenul „concur
gând" e folosit și de părintele Stăniloae în „Definiția dogmatică de la Calcedon", în 
rev. Ortodoxia, nr. 2-3/ 1951, p. 410.
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Τ ούτω ν τοίνυν μετά πά- 
σης ακρίβειας τε καί έμμελείας 
παρ' ημών διατυπωθέντων, 
ώ ρίσεν  ή άγία  κ α ί ο ικουμ ε
νική σύνοδος έτέραν πίστεν 
μηδενί έξεΐναι π ροφ έρειν  ή 
γούν συγγράφ ειν ή συντιθέ- 
ναι, ή φ ρονεΐν  ή διδάσκειν  
έτέρως· τούς δε τολμώ ντας ή 
σ υ ν τιθ ένα ι π ίστιν έτέραν ή 
γούν προκομίζειν ή διδάσκειν, 
ή π α ρα διδόνα ι έτερον σύμ- 
βολον τοϊς έθέλουσιν έπι- 
σ τρέφ ειν  εις επ ίγνω ση/ τής 
α λήθεια ς έξ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  ή 
έξ Ιο υ δα ϊσ μ ο ύ  ή γούν έξ 
α ίρέσεω ς ο ία σδηπ οτοϋν, 
τούτους εί μέν είεν έπ ίσκο- 
π οι ή κλ ηρικοί, ά λ λ οτρίους 
είνα ι τούς έπ ισκόπ ους τής 
έπ ισ κοπ ής κ α ί τούς κλ η ρι
κούς τού κλήρου· εί δε μο- 
ν ά ζοντες ή λ α ϊκ ο ί είεν, 
άναθ εματίζεσθαε

H is ig itu r cum  om ni u n 
dique scru p u lositate et d ili
gentia a n obis d ispositis 
definivit sancta et universalis 
synodus alteram  fidem  n u lli 
licere proferre vel conscribere 
aut conponere aut sentire aut 
docere aliter; eos autem  qui 
ausi sunt aut conp onere 
fidem  alteram  aut certe p ro
ferre aut d ocere aut tradere 
alteru m  sym bolum  v o len 
tibus vel ex gentilitate  ad 
agnitionem  veritatis vel ex 
Iu daeis vel ex haeresi qu a
cum que converti, hos, si 
ep iscopi fu erin t aut clerici, 
alienos esse ep iscopos ab 
episcopatu et clericos a clero, 
si vero m onachi aut laici 
fuerint, anathem atizari.
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Așadar, acestea fiind stabilite de noi cu cea m ai m are precizie 
și grijă15, sfântul și ecum enicul Sinod a hotărât16 că nu îi este în 
găduit nim ănui să întocm ească, să scrie sau să com pună o altă 
[m ărturisire de] credință sau să gândească sau să învețe în  alt 
m od. Cei care îndrăznesc să com pună o altă [m ărturisire de] cre
dință, să prezinte sau să învețe sau să transm ită un alt Sim bol [de 
credință] celor care doresc să se întoarcă de la păgânism 17 sau iu
daism  sau de la orice altă erezie la cunoașterea adevărului, aces- 
tia, dacă sunt episcopi sau clerici, să fie îndepărtați, episcopii din 
episcopat, iar clericii din cler, iar dacă sunt m onahi sau laici, să 
fie anatem atizați.

15 Ediția COD 2006 adaugă în acest loc πανταχόθεν („în orice privință").
16 Paragraful final reia din hotărârea Sinodului al III-lea de la Efes, omițând însă re
ferința directă la Simbolul niceean și adăugând categoria „monahilor" înainte de 
„laici", probabil din cauza problemelor cauzate de anumiți călugări la Sinodul de la 
Efes din 449, dar și împotrivirii manifestate de unii dintre ei la Calcedon.
17 Lit. „elenism".
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TOMUL LUI LEON

D upă sinodul endem ic reunit de Flavian la Constantinopol 
în  noiem brie 448 și refuzul lui Eutihie de a prim i m ărturisirea 
celor două firi în  H ristos, arhim andritul cere sprijin episcopilor 
din m arile centre bisericești ale tim pului, cu excepția A ntiohiei, 
unde cunoștea „sim patia" lui D om nus pentru învățătura sa. La 
Rom a, de la m oartea lui Sixt al III-lea în  440, era episcop Leon, 
cel care, în  calitate de arhidiacon al Bisericii Rom ei, face apel în 
tim pul disputelor nestoriene la prietenul său, Sfântul loan  Ca- 
sian, pentru a furniza papei Celestin un studiu despre învățătura 
lui N estorie18. Personalitate puternică, Leon va conduce Biserica 
rom ană până în 461, consolidând prim atul rom an într-o perioadă 
foarte dificilă din punct de vedere al stabilității politice a O cci
dentului am enințat de invaziile barbare.

Sim țind din ce în  ce m ai puternică influența îm păratului în 
„noua" chestiune m onofizită, F lavian al C onstantinopolului îi 
scrie și el lui Leon două epistole, în  februarie și m artie 449, expli- 
cându-i în  ce constau erorile lui Eutihie condam nate de sinodul 
endem ic și anexând în  același tim p copie după actele sinodului. 
Prim ind de la îm păratul Teodosie al Π-lea convocarea la sinodul

18 Cf. „Introducerea" la Sinodul al III-lea Ecumenic.
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din Efes programat pentru 1 august 449, papa adresează la 13 iunie 
449 faimoasa sa Scrisoare către Flavian, num ită și Tomul lui Leon.

In acest docum ent am plu Leon expune hristologia latină a în 
trupării ce va fi prim ită ca ortodoxă de Sinodul de la Calcedon. 
Vocabularul său ar fi influențat în  m are m ăsură de cel utilizat de 
Tertulian. Cuplul „persoană {persona) -  fire {natura)” este de departe 
cel m ai im portant și ajută la clarificarea dogm ei hristologice. Pa
radoxal, după cum  subliniază B. Sesboiie19, sărăcia lim bajului 
latin, înfierată adeseori de greci, în  toată sim plitatea sa, va con
tribui în  m od esențial la precizarea m ai clară a gândirii hristolo
gice grecești. Term enul latin de persona era „m ult m ai consistent" 
decât πρόσω πον-ul grec, deorece nu era lim itat la m anifestarea 
exterioară, putând fi folosit fără m ari problem e pentru afirm area 
unității lui Hristos. A celași lucru se poate spune și despre term e
nul natura, dar în  perspectiva inversă, a susținerii dualității în  
Hristos fără a risca divizarea Persoanei, deoarece el nu era înțeles 
ca având o subzistență autonom ă20. însă cuplul acesta persona-na- 
tura este interesant de urm ărit si în  structura textului, care se 
arată a fi un „du-te-vino" continuu (Sesboiie) între afirm area uni
tății si dualității lui Hristos.» » »

De la început, Eutihie este arătat ca fiind „nechibzuit și peste 
m ăsură de neînvățat", deoarece nu ar cunoaște fundam entele cre
dinței așa cum  sunt ele expuse în Crezul rom an/apostolic21 și în 
Sfintele Scripturi. Baza reflecției sale hristologice din Sim bolul de 
credință citat este m ărturisirea A celuiași Fiu etern, U nic N ăscut 
al N ăscătoru lu i etern, Care S-a născu t din D uhul Sfânt și din

19 Cf. B. Sesboiie, Histoire des dogmes I..., pp. 399-403.
20 Lucrul acesta nu înseamnă că termenii erau deja umpluți de sensurile lor tehnice, 
care nu se precizează decât mai târziu. A se vedea definiția pe care Boethius (+ 524) 
o dă persoanei: „Substanță individuală a unei naturi raționale", corectată mai apoi 
de Richard de Saint-Victor (+ 1173) în sensul unei „existențe individuale a unei naturi 
raționale".
21 Nu este vorba despre Crezul niceean, deoarece acesta din urmă nu pomenește des
pre nașterea în timp a Unicului Născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria.
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Fecioara M aria în  tim p. N așterea „tem porală nu a răpit și nici nu 
a adăugat nim ic acelei nașteri divine și eterne, ci s-a dăruit în  în 
tregim e pentru îndreptarea om ului, care fusese înșelat, pentru ca 
să învingă m oartea și, prin puterea Sa, să-l distrugă pe diavol".

Insistența pe cele două nașteri, eternă și tem porală, ale A celu
iași Fiu îi perm it lui Leon afirm area clară a celor două naturi, di
vină și um ană, în integritatea lor, Hristos fiind „întreg în  ale Sale, 
întreg în  ale noastre" {totus in suis, totus in nostris). Iar pentru că 
erezia lui Eutihie ataca direct um anitatea lui H ristos, Leon dez
voltă cu precădere adevărul deplinei um anități a Logosului în 
trupat {verus homo). După el, realitatea trupului um an a fost luată 
din trup, odată cu zăm islirea din Fecioara M aria, iar specificul 
condiției um ane nu a fost în lăturat. A stfel, în  H ristos coexistă 
dum nezeirea și om enitatea, fără ca ultim a să fie absorbită de 
prima.

Dacă însă am bele naturi își păstreză deplinătatea caracteris
ticilor sau însușirilor proprii, aceasta nu înseam nă că H ristos Se 
divide în  două persoane: „A șadar, fiind păstrat specificul am be
lor firi {proprietate utriuscpue naturae) și concurgând într-o singură 
persoană {in unam coeunte personam ), condiția sm erită a fost asu
m ată de m ăreție, slăbiciunea de putere, m ortalitatea de veșnicie, 
și, pentru a răscum păra datoria condiției noastre, firea inviolabilă 
s-a unit cu firea pătim itoare, astfel încât, ceea ce se cădea vinde
cării noastre, [adică] U nul și A celași M ijlocitor între D um nezeu 
și oam eni, Om ul H ristos Iisus, pe de o parte, să poată m uri, iar 
pe de altă parte, să nu poată m uri". A ceastă form ulare, care va fi 
preluată parțial în  definiția dogm atică a Calcedonului, vine de la 
Tertulian, care vorbea deja la începutul secolului al III-lea despre 
salvarea proprietăților celor două naturi sau substanțe {substan
tiae), ce se unesc fără să se confunde {non confusum sed coniunc- 
tum) în  cadrul unei singure persoane {in una persona)22. La o prim ă

22 Tertulian, Adversus Praxean, 27,11.

324



Sinodul al IV-lea Ecumenic

vedere s-ar putea înțelege că Leon vede persoana ca un rezultat 
al u nirii firilor ce acționează autonom  (zn unam coeunte perso
nam)13. Insă el vorbește clar încă de la începutul scrisorii despre 
faptul că subiectul întrupării nu este altul decât U nicul Fiu al lui 
Dum nezeu.

Folosind  un lim baj p arad oxal p entru  a arăta  coexistența  
celor două naturi în  H ristos, potriv it cum  nu se poate m ai bine 
dogm ei hristologice, Leon dezvoltă o teologie a chenozei Fiului 
lui D um nezeu. „G olirea" lui D um nezeu este pentru el o pogo
râre întru realitățile cele m ai de jos ale păm ântului izvorâtă din 
milă, fără să se îndepărteze de slava Sa divină, iar consecința este 
„sporirea om enescului fără a m icșora d ivinul": „Căci fiecare fire 
și-a păstrat fără lipsă specificul {tenet enim sine defectu proprietatem  
suam utraque natura) și, precum  chipul lui D um nezeu (forma Dei) 
nu a desființat chipul de rob (forma servi), tot astfel chipul de rob 
nu a m icșorat chipul lui D um nezeu".

A ceastă teologie a chenozei arată că subiectul celor două firi 
este unul: Fiul lui D um nezeu, Care a luat chipul nostru, fără să 
renunțe la chipul Său divin. Este sem nificativ aici faptul că Leon 
folosește term enul d e fo r m a  („ch ip ", „ form ă")23 24 ca sinonim  pen
tru natura  („fire"), înțelegându-1 în  sensul paulin dezvoltat în 
Epistola către filipen i 2, 7. în  același timp, chiar dacă îm prum ută 
vocabularul lui Tertulian, Leon evită să folosească în  scrisoarea 
către Flavian term enul latin de substantia  („substanță"), atunci 
când vorbește despre realitatea um anității lui H ristos25. El nu fo
losește, de exem plu, expresia substantia humana, chiar dacă Euti- 
hie contesta tocm ai con-substantialitatea  lui H ristos cu noi. A fost,

23 Pentru o critică a anumitor exprimări din scrisoarea lui Leon, vezi Pr. D. Stăniloae, 
„Definiția...", p. 385.
24 Am preferat în text traducerea lui „forma" prin „chip". A se vedea notele de la tra
ducerea textului Tomului lui Leon.
25 A. Grillmeier explică foarte bine această particularitate a Tomului, chiar dacă o pune 
și pe seama lui Prosper de Aquitania, care ar fi ajutat la redactarea textului. Cf. A. 
Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 538.
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se pare, o precauție fericită, pentru că astfel a evitat traducea în  
greacă a lui substantia  cu hypostasis, ce ar fi făcut im posibilă defi
niția dogm atică a Calcedonului în  varianta pe care o avem  astăzi, 
deoarece nu ar m ai fi distins între physis, pe de o parte, și per
soana sau hypostasis, pe de altă parte.

M etoda de prezentare antitetică a integrității fiecărei firi este 
susținută pe afirm area identității și unității subiectului, ce va fi 
utilizată și de Calcedon în definiția sa dogm atică: „Căci Cel care 
este D um nezeu adevărat, A celași este și om  adevărat (qui enim  
verus est Deus, idem verus est homo)".

M ai departe, vorbind despre m odul de lucrare al lui H ristos, 
fondându-se pe aceeași identitate a Persoanei, Leon afirmă că fie
care natură a lui H ristos lucrează cele proprii ale sale (agit enim  
utraqueform a [...]  quod proprium est), dar în com uniune cu cealaltă 
(cum alterius com m unione). Așadar, Leon distinge fă ră  să despartă  
între o lucrare divină și o lucrare um ană  a lui H ristos, fapt cu im 
portante consecințe pentru teologia Sfântului M axim  M ărturisi
torul și Sinodul al V I-lea Ecum enic. în  perspectiva form ulelor 
lingvistice folosite, m erită de subliniat, de asem enea, utilizarea 
de către Leon, pe lângă term enul de unitate, și a celui de communio 
(„com uniune"), atunci când tratează despre inseparabilitatea și 
distincția dintre dum nezeire și om enitate în  unica Persoană a lui 
Hristos.

U nitatea subiectului are drept consecință esențială com unica
rea însușirilor -  com unicatio idiomatum: „D atorită acestei unități a 
persoanei care trebuie înțeleasă în  fiecare fire (propter hanc ergo 
unitatem personae in utraque natura intellegendam ), citim  și că Fiul 
O m ului a coborât din cer, când a luat trup din Fecioara din care 
a fost născut, și că Fiul lui D um nezeu a fost răstignit și îngropat, 
deși a suferit acestea nu în  dum nezeirea însăși, în  care U nicul 
N ăscut este coetern și consubstanțial cu Tatăl, ci în  slăbiciunea 
firii um ane. De aceea m ărturisim  cu toții și în  Sim bol că U nicul 
N ăscut Fiul lui D um nezeu a fost răstignit și îngropat, după cum
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a spus A postolul: «Dacă ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe D om 
nul slavei»26".

O rientarea generală a scrisorii este una soteriologică. Precum  
Chirii al Alexandriei, Leon o fundam entează pe unirea ontologică 
a celor două firi în  unica Persoană a M ântuitorului: este periculos 
să se creadă că D om nul Iisus H ristos a fost fie D um nezeu, fără 
să fie om, fie doar om, fără să fie D um nezeu. Spre deosebire însă 
de Chirii, Leon dezvoltă o concepție m ai juridică a m ântuirii27.

Iar când vine tim pul exam inării celebrei formule a lui Eutihie: 
„D om nul nostru a fost din două firi înainte de unire, însă după 
unire m ărturisesc o [singură] fire", susținută în  fața sinodului en
dem ic de la C onstantinopol, papa Leon o desființează în  în tre
gime. Pe de o parte, după episcopul Rom ei, este „nelegiuit" să se 
spună că U nicul N ăscut Fiul lui D um nezeu a fost din „două firi" 
înainte de întrupare, de vrem e ce era doar Dum nezeu28. Pe de altă 
parte, este tot atât de „vătăm ător" să se afirme că după întrupare 
nu este decât „o fire" în  El.

Scrisoarea se încheie în tr-o notă îm păciuitoare. D eși foarte 
ferm în  cele ale credinței mărturisite, papa Leon arată un tact pas
toral dem n de m odel pentru ceilalți ierarhi din epocă, îndem nând 
la iertarea lui Eutihie dacă acesta se pocăiește, „astfel în cât cel 
care a greșit să fie m ântuit, odată condam nată perversitatea gân
dirii sale".

Unii au spus că această teologie latină expusă în  Scrisoarea lui 
Leon către Flavian  ar fi o cale de m ijloc între cea alexandrină și cea 
antiohiană, alții că ar fi m ai apropiată de cea antiohiană pentru 
că subliniază realitatea celor două naturi, alții că ar fi diferită atât

26 1 Corinteni 2, 8.
27 Printre altele, el vorbește despre „datoria condiției umane", care trebuie răscum
părată printr-o „plată".
28 Leon nu pricepea foarte bine finețea gândirii grecești, care, prin expresia „din două 
firi", nu exprima o succesiune temporală, ci arăta împotriva tendințelor apolinariste 
realitatea naturilor în unitatea lui Hristos. Cf. A. Grillmeier, Christ in Christian Tradi
tion, I, p. 533.
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de teologia siriană, cât și de cea alexandrină. Este adevărat că, ci
tită cu ochii de acum, scrisoarea exprim ă cu claritate teologia lui 
Chirii prin term eni acceptabili pentru antiohieni. Oricum  ar fi, 
Tomul lui Leon rămâne „cel mai important document de acest tip 
pe care l-a produs Biserica latină"29 în epoca Sinoadelor Ecumenice.

Leon încredințează Scrisoarea către Flavian  trim ișilor săi la si
nodul de la Efes din 449 cu intenția de a fi citită în  tim pul sino
dului și de a arăta astfel sinodalilor poziția doctrinară a Rom ei 
în  chestiune. D ioscor însă nu perm ite acest lucru, iar ceea ce ur
m ează este deja cunoscut, conducându-1 pe Leon la calificarea 
acelui sinod drept latrocinium 30. în  vara lui 450, el trim ite o nouă 
delegație la Constantinopol cu aceeași Scrisoare către Flavian, că
reia îi adaugă însă un Florilegiu patristic31. Această form ă a scrisorii 
este tradusă în  greacă și prim ită ca ortodoxă alături de Scrisorile 
sinodale ale lui Chirii de Sinodul de la Calcedon.

29 A. Grillmeier, Christ in Christian Tradition, I, p. 526.
30 Vezi „Introducerea" la Sinodul al IV-lea Ecumenic.
31 Despre acest florilegiu patristic aminteam în „Introducerea" la Sinodul al III-lea 
Ecumenic că a fost influențat de scrierea Sfântului loan Casian contra lui Nestorie.
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Epistula papae Leonis ad Flavianum  episcopum  
C onstantinopolitanum  de Eutyche

Lectis d ilection is tuae litteris, quas m iram u r fu isse tam  
seras, et gestorum  episcopalium  ordine recensito tandem  quid 
apud vos scand ali contra in tegritatem  fidei exortu m  fu isset, 
agnovim us et quae prius v id ebantu r occulta, nu nc nobis 
reserata  patuerunt. Q uibus Eutyches, qui p resbyterii nom ine 
h o n orab ilis  v idebatur, m ultum  inprud ens et n im is in p eritu s 
ostend itu r, ut etiam  de ipso d ictum  sit a propheta: noluit 
in tellegere ut bene ageret', in iquitatem  m editatus est in cubili suo. 
Q uid autem  in iquius quam  im pia sapere et sap ientioribus 
doctoribusque non cedere? Sed in hanc insipientiam  cadunt qui 
cum  ad cognoscendam  veritatem  aliquo inpediuntur obscuro, 
non ad p rop heticas voces, non ad aposto licas litteras nec ad 
evangelicas auctoritates, sed ad sem et ipsos recurrunt et ideo 
m agistri erroris existunt, quia veritatis d iscipuli non fuerunt. 
Q uam  enim  erud itionem  de sacris novi et veteris testam en ti 
pagin is ad qu isiv it qui ne ipsiu s quidem  sym boli in itia  con- 
prehendit et quod per totum  m undum  om nium  regenerandorum
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Scrisoarea lui Leon, episcopul R om ei, către Flavian, 
episcopul Constantinopolului, despre Eutihie  

(Tomul lui Leon)1

D upă ce am  citit scrisoarea Iubirii Tale, despre care ne-am  
m irat că este atât de târzie1 2, și cercetând actele episcopale3, am în 
țeles în  sfârșit ce fel de scandal îm potriva integrității credinței a 
apărut la voi, iar cele care ne erau ascunse la început acum  ne-au 
fost dezvăluite4. Eutihie, care părea dem n de cinstire datorită ti
tulaturii de preot, se vădește nechibzuit și peste m ăsură de neîn
vățat, în cât chiar despre el s-a spus de proroc: „N -a vrut să 
priceapă ca să facă bine. Fărădelege a gândit în  așternutul său "5. 
Căci ce este m ai nedrept decât să gândești lucruri nelegiuite și să 
nu cedezi celor m ai înțelepți și m ai învățați? Dar în această pros
tie cad cei care, atunci când se îm piedică în  cunoașterea adevă
rului de un lucru necunoscut, nu se îndreaptă spre cuvintele 
prorocilor, nici spre epistolele apostolice6, nici spre poruncile 
evanghelice7, ci spre ei înșiși, și se arată astfel învățători ai greșelii, 
pentru că nu au fost m ai întâi ucenici ai adevărului. Căci ce fel 
de cunoaștere a dobândit din paginile N oului și Vechiului Sfânt 
Testam ent cel care nu înțelege nici m ăcar fundam entele propriu
lui Crez? A cest bătrân  nu și-a însu șit încă ceea ce este rostit în

1 Tomus ad Flavianum -  datat 13 iunie 449.
2 Chiar dacă Flavian al Constantinopolului i-a scris papei imediat după sinodul per
manent din 448 care l-a depus pe Eutihie, se pare că scrisoarea lui a ajuns foarte târziu 
la Roma.
3 Actele sinodului din noiembrie 448 au fost anexate scrisorii de la Flavian.
4 Prima scrisoare care-1 informează pe Leon despre problemele din Constantinopol 
a fost, de fapt, cea a lui Eutihie, care tocmai fusese depus.
5 Psalmul 35, 3-4.
6 Epistolele apostolilor.
7 Autoritatea Evangheliilor.
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voce deprom itur, istius adhuc senis corde non capitur? N esciens 
igitur quid deberet de Verbi D ei incarnatione sentire, nec volens 
ad p rom erend u m  lu m en in tellegen tiae  in  sanctaru m  
scrip tu rarum  latitud ine laborare illam  saltem  com m u nem  et 
in d iscretam  confessionem  sollicito  recep isset auditu , qua 
fidelium  u niversitas p rofitetu r credere se in D eum  Patrem  
om nip otentem  et in  Iesum  C hristu m  Filium  eius u nicum , 
D om inu m  nostrum , qui natus est de Sp iritu  sancto  et M aria  
V irgine, qu ibus tribus sententiis om niu m  fere haereticoru m  
m achinae destruuntur. Cum  enim  D eus et om nipotens et Pater 
creditur, consem piternus eidem  Filius dem onstratur, in nullo a 
Patre differens, quia de D eo D eus, de om nipotente om nipotens, 
de aeterno natus est coaeternu s, non posterior tem pore, non 
in ferior potestate, non d issim ilis g loria, non d ivisu s essentia. 
Idem  vero sem piterni genitoris u nigenitus sem piternus natus 
est de Spiritu  sancto et M aria Virgine, quae nativitas tem poralis 
illi nativitati divinae et sem piternae nih il m inuit, n ihil contulit, 
sed totam  se reparando hom ini, qui erat deceptus, inpendit, ut 
et m ortem  vinceret et d iabolum , qui m ortis habebat im perium , 
sua virtute destrueret. N on enim  superare possem us peccati et 
m ortis auctorem , nisi naturam  nostram  ille susciperet et suam  
faceret quem  nec peccatum  contam inare nec m ors p otu it 
detinere. C onceptus quippe est de Spiritu  sancto intra uterum  
V irginis m atris, quae illum  ita salva v irginitate edidit quem ad
m odum  salva virginitate concepit.
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întreaga lum e de către cei care urm ează să se nască din nou8! A st
fel, neștiind ce trebuie să cugete despre întruparea Cuvântului 
lui Dum nezeu și refuzând să dobândească lumina înțelegerii prin 
lucrarea în  cuprinsul Sfintelor Scripturi, m ăcar dac-ar fi ascultat 
cu atenție și ar fi prim it acea m ărturisire com ună și indisolubilă, 
prin care plinătatea celor care cred își m ărturisește credința în 
D um nezeu-Tatăl A totputernicul și în  Iisus H ristos, U nicul Său 
Fiu, D om nul N ostru , Care S-a născu t de la D uhul Sfânt și din 
Fecioara M aria! A ceste trei propoziții distrug uneltirile aproape 
tuturor ereticilor.

Deoarece, atunci când D um nezeu este crezut A totputernic și 
Tată, Fiul este dovedit în  același timp cu adevărat coetern cu El, 
fără să fie diferit de Tatăl în  nicio privință, pentru că S-a născut 
D um nezeu din D um nezeu, A totputernic din Cel A totputernic, 
Coetern din Cel Etern, nu m ai târziu în  tim p, nici inferior în pu
tere, nu diferit în  slavă, nici despărțit în  esență. într-adevăr, A ce
lași [Fiu] etern, U nic N ăscut al N ăscătorului etern, S-a născut de 
la D uhul Sfânt și din Fecioara M aria. N așterea tem porală nu a 
răpit și nici nu a adăugat nim ic acelei nașteri divine și eterne, ci 
s-a dăruit9 în  întregim e pentru îndreptarea om ului, care fusese 
înșelat, pentru ca să învingă m oartea și, prin puterea Sa, să-l dis
trugă pe diavol, care avea „stăpânirea asupra m orții"10. Căci nu 
am putea să-l biruim  pe pricinuitorul păcatului și al m orții dacă 
Cel pe care păcatul nu a putut să-L întineze și nici m oartea să-L 
țină nu ar fi luat firea noastră și nu ar fi făcut-o a Sa. Cu adevărat, 
S-a zăm islit de la D uhul Sfânt în  pântecele M aicii Fecioare, care 
L-a născut cu fecioria neatinsă, după cum  L-a zăm islit fără a-și 
pierde fecioria.

8 Era vorba despre cei care doreau să devină creștini, candidații la Botez.
’ Lat. inpendit (de la vb. inpendo — „a plăti, a cheltui, a jertfi") a fost tradus în textul 
grec din Actele Calcedonului cu „s-a golit, s-a deșertat" (c/. Filipeni 2, 7). Cf. R. Price, 
M. Gaddis, The Acts o f the Council o f Chalcedon, II, p. 16.
10 Evrei 2 ,14.
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Sed si de hoc C hristianae fidei fonte p u rissim o sincerum  
in tellectum  hau rire non poterat, quia sp lend orem  perspicuae 
veritatis obcaecatione sibi prop ria  tenebrarat, d octrinae se 
evangelicae subdid isset et dicente M atthaeo: Liber generation is  
Iesu C hristi f il ii  David, f i l i i  H abrabam , ap osto licae quoque 
p raed ication is exp etisset in structu m  et legens in  ep istu la  ad 
R om anos: Paulus servus Christi Iesu, vocatus apostolus segregatus 
in evangelium  D ei quod ante prom iserat per prophetas suos in 
scripturis sanctis de F ilio suo, qui fac tu s  est ei ex  sem ine D avid  
secundum  carnem  ad propheticas paginas piam  sollicitud inem  
con tu lisset et inveniens p rom issionem  D ei ad H abraham  
dicentis: In sem ine tuo benedicentur om nes gentes, ne de hu iu s 
sem in is p rop rietate  dubitaret, secu tu s fu isset apostolum  
dicentem : H abrahae dictae sunt prom issiones et sem in i eius. N on  
dicit: et sem inibus, quasi in m ultis sed quasi in uno: et sem ini tuo, 
quod est C hristus; Esaiae quoque praed icationem  in teriore 
ad p reh en d isset au ditu  d icentis: Ecce virgo in utero accip iet et 
pariet filiu m  et vocabunt nom en eius Em m anuhel, quod est 
in terpretatum  nobiscum  D eus e iu sd em qu e prop hetae fideliter 
verba leg isse t: P u er natus est nobis, f i l iu s  datus est nobis, cu ius  
p o tes ta s  su p er  hu m eros  e iu s, e t v o ca bu n t n om en  eiu s  m agn i 
con silii angelu s, D eus fo r t is , p r in ceps  pacis , p a ter  fu tu r i  saecu li, 
n ec  fru stra to rie  lo q u en s ita  v erb u m  d icere t carn em  factu m ,
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Dar, dacă [Eutihie] nu a putut să soarbă înțelegere curată din 
acest preacurat izvor al credinței creștine, pentru că a întunecat 
strălucirea adevărului lim pede cu propria-i orbire, atunci ar fi 
trebuit m ăcar să se supună învățăturii evanghelice. Iar când 
M atei spune: „Cartea generațiilor lui Iisus Hristos, fiul lui David, 
fiul lui A vraam "11, ar fi trebuit să caute învățătură în  propovădui- 
rea apostolică; și, citind în  Epistola către romani·. „Pavel, rob al lui 
Iisus Hristos, chem at de El apostol, rânduit pentru vestirea Evan
gheliei lui D um nezeu, pe care a făgăduit-o m ai înainte, prin pro
rocii Săi, în  Sfintele Scripturi, despre Fiul Său, Cel născut din 
săm ânța lui David, după tru p "11 12, ar fi trebuit să se aplece cu aten
ție pioasă către paginile prorocilor; și, găsind făgăduința lui 
Dum nezeu către Avraam, care spune: „Și se vor binecuvânta prin 
urm așul tău toate popoarele păm ântulu i"13, ca să nu se îndoiască 
de originea acestei sem inții, ar fi trebuit să urm eze A postolului, 
care spune: „Făgăduințele au fost rostite lui Avraam  și urm așu
lui14 său. Nu zice: «Și urm așilor», -  ca de m ai m ulti - ,  ci ca de unul 
singur: «Și U rm așului tău», Care este H ristos"15. Cu auzul său in
terior ar fi trebuit să în țeleagă propovăduirea lui Isaia, când 
spune: „Pentru aceasta D om nul m eu vă va da un sem n: Iată, 
Fecioara va lua în  pântece și va naște fiu și vor chem a num ele lui 
«Em anuel», care se tâlcuiește: «Cu noi este D um nezeu»"16. A r fi 
trebuit să citească cu credință cuvintele acelu iași proroc: „C ăci 
P runc S-a n ăscu t nouă, un Fiu S-a dat nouă, a C ărui stăpân ire 
e pe u m ăru l Lui și vor chem a nu m ele Lui: în g er de m are sfat, 
S fetn ic  m in u n at, D u m n ezeu  tare , D om n al p ăcii, P ărin te  al 
veacu lu i ce va să f ie " 17. N u ar fi spus cu v iclen ie  că „S-a făcu t

11 Matei 1,1.
12 Romani 1 ,1-3.
13 Facerea 2 2 ,18.
14 Seminției.
15 Galateni 3 ,16.
16 Isaia 7 ,14; Matei 1, 23.
17 Isaia 9, 5.
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ut editus utero virginis Christus haberet form am  hom inis et non 
h ab eret m aterni corporis veritatem . A n forte ideo p u tav it 
dom inum  Iesum  C hristum  n on  nostrae esse naturae, quia 
m issu s ad b eatam  M ariam  angelus ait: Spiritus sanctus  
su perven iet in te et v irtus a ltissim i obum brabit tibi ideoque quod  
nascetur ex te sanctum , vocabitur Filius D ei, u t quia conceptu s 
Virginis divini fuit operis, non de natura concipientis fuerit caro 
concepti? sed non ita in tellegenda est illa generatio singulariter 
m irabilis et m irabiliter singularis, u t per novitatem  creationis 
p rop rietas rem ota sit generis. Fecunditatem  V irginis Spiritus 
sanctus dedit, veritas autem  corporis sum pta de corpore est, et 
aed ificante sib i sapientia dom um  Verbum caro factu m  est et 
habitavit in nobis, hoc est in  ea carne quam  sum psit ex hom ine 
et quam  Spiritu  vitae rationalis anim avit. Salva ig itur p ro 
prietate u triu squ e natu rae et in unam  coeunte personam  
suscepta est a m aiestate  hu m ilitas, a v irtu te in firm itas, ab 
aeternitate m ortalitas, et ad resolvendum  cond ition is nostrae 
debitum  natura inviolabilis naturae est unita passibili, u t quod 
nostris rem ediis congruebat, unus atque idem  m ediator D ei et

336



Sinodul al IV-lea Ecumenic

tru p 18 C u v ân tu l" înseam nă că H ristos S-a născut din pântecele 
Fecioarei având form ă um ană, dar fără să aibă realitatea trupului 
m atern. Sau poate a crezut că D om nul Iisus H ristos nu e de 
aceeași fire cu noi, pentru că îngerul trim is la fericita M aria a 
spus: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea- 
înalt te va um bri; pentru aceea și Sfântul Care Se va naște din tine 
Fiul lui Dumnezeu Se va chem a"19, ca și cum, zămislirea din Fecioară 
realizându-se prin lucrare dum nezeiască, trupul celui zăm islit 
nu a avut firea celei din care a fost zăm islit?

însă nu așa trebuie înțeleasă acea naștere în  m od unic extra
ordinară și extraordinar de unică20, astfel încât, din cauza noutății 
creației, specificul condiției [um ane] ar fi fost în lăturat. D uhul 
Sfânt a dat Fecioarei rodnicia, însă realitatea trupului a fost luată 
din trup, iar după cum înțelepciunea „Și-a zidit Sieși casă"21, „Cu
vântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între n o i"22, adică în  acel trup 
pe care l-a luat de la om  și pe care l-a însuflețit cu duhul vieții ra
ționale. A șadar, fiind păstrat specificul23 am belor firi și concur
gând24 într-o singură Persoană25, condiția sm erită a fost asum ată 
de măreție, slăbiciunea de putere, mortalitatea de veșnicie și, pen
tru a răscum păra datoria condiției noastre, firea inviolabilă26 s-a 
unit cu firea pătim itoare, astfel încât ceea ce se cădea vindecării 
noastre, [adică] U nul și A celași „M ijlocitor în tre D um nezeu și

18 Lit. „came". Vezi notele de la Simbolul de credință niceean.
19 Luca 1, 35.
20 Joc de cuvinte în latină: singulariter mirabilis et mirabiliter singularis.
21 Pildele 9 ,1.
22 Ioan 1,14.
23 Proprietatea, însușirea, caracterul distinctiv.
24 Lat. coeunte (de la coeo -  „a se reuni, a se aduna, a se asocia") a fost tradus în textul 
grec din Actele Calcedonului cu: συνιούσης, care a devenit mai apoi în Definiția dog
matică: οΌντρεχούσης.
25 Această frază a fost introdusă în Definiția dogmatică a Calcedonului, adăugându-se și 
termenul de „ipostas", specific teologiei chiriliene: „Intr-o Persoană și un Ipostas".
26 Firea dumnezeiască.
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hom inum  hom o Christus Iesus et m ori posset ex uno et m ori non 
posset ex altero. In  integra ergo veri hom inis perfectaque natura 
verus natus est D eus, totus in  suis, totus in  nostris. N ostra 
autem  dicim us quae in nobis ab initio creator condidit et quae 
rep arand a suscep it; nam  illa  quae d eceptor in tu lit et hom o 
deceptus adm isit, nu llu m  hab u eru n t in  Salvatore vestigium . 
N ec quia com m unionem  hum anarum  subiit infirm itatum , ideo 
nostrorum  fuit particeps delictorum . A dsum psit form am  servi 
sine sorde peccati, hum ana augens, divina non m inuens, quia 
exinanitio illa qua se invisibilis v isibilem  praebuit et creator ac 
dom inus om nium  rerum  unus voluit esse m ortalium , inclinatio 
fuit m iserationis, non defectio potestatis. Proinde qui m anens 
in form a D ei fecit hom inem , in  form a servi factu s est hom o; 
tenet enim  sine defectu  prop rietatem  suam  utraque natura et 
sicut form am  servi D ei form a non adim it, ita form am  D ei servi 
form a non m inuit. N am  quia gloriabatur diabolus hom inem  sua 
fraude deceptum  divinis caruisse m uneribus et inm ortalitatis 
dote nudatum  duram  m ortis subisse sententiam  seque in m alis 
suis quoddam  de praevaricatoris consortio invenisse solatium , 
D eum  quoque iustitiae exigente ratione erga hom inem , quem  
tan to  h o n o re  co n d id e ra t, p ro p ria m  m u tasse  sen te n tia m , 
opus fuit secreti dispensatione consilii, u t incom m utabilis D eus,
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oam eni, Om ul H ristos Iisu s"27, pe de o parte, să poată m uri, iar 
pe de altă parte, să nu poată muri. Astfel, Dumnezeu adevărat S-a 
născut în  deplina și desăvârșita fire a unui om  adevărat, întreg28 
în  ale Sale, întreg în  ale noastre. Ne referim însă prin „ale noastre" 
la cele pe care Creatorul le-a zidit în  noi dintru început și pe care 
le-a asum at pentru a le îndrepta; căci cele pe care înșelătorul le-a 
sădit și pe care om ul înșelat le-a prim it nu au lăsat vreo urm ă în 
M ântuitor. Iar, fiindcă a suferit părtășia slăbiciunilor om enești, 
nu înseam nă că a devenit părtaș și păcatelor noastre. „A luat chip 
de ro b "29 fără pângărirea păcatului, sporind om enescul fără a 
m icșora divinul, căci acea golire prin care N evăzutul S-a făcut pe 
Sine văzut și Creatorul și Dom nul tuturor a vrut să fie unul dintre 
m uritori a fost o pogorâre pornită din milă, nu un neajuns de pu
tere. Prin urmare, Cel care a răm as în  chipul30 lui Dum nezeu când 
l-a făcut pe om  S-a făcut om  în  chip de rob; căci fiecare fire și-a 
păstrat fără lipsă specificul și, precum  chipul lui D um nezeu nu a 
desființat chipul de rob, tot astfel chipul de rob nu a m icșorat chi
pul lui D um nezeu. întrucât diavolul se fălea că, din cauza înșe
lăciunii sale, om ul a fost lipsit de darurile dum nezeiești și, 
dezbrăcat de chezășia nem uririi, a suferit pedeapsa grea a m orții; 
și că el31 și-a găsit puțină m ângâiere pentru chinurile sale având 
un tovarăș în  fărădelege; și că însuși Dum nezeu, din cauza cerin
ței dreptății, Și-a schim bat propria hotărâre în  ceea ce-1 privește pe 
om, pe care-1 așezase într-o atât de înaltă stare, a fost nevoie de ico- 
nom ia unui plan tainic, pentru ca D um nezeu cel neschim bător,

27 1 Timotei 2 ,5.
28 Complet.
29 Filipeni 2, 7. Am ales să traducem aici lat. forma prin „chip" pentru mai multă fide
litate față de teologia paulină, pe care Leon se sprijină în argumentarea sa. Sfântul 
Pavel folosește hristologic termenul nu atât cu referire la forma exterioară, așa cum 
am înțelege noi astăzi, cât la condiția intimă, la natură sau esență.
30 Lit. „forma", „înfățișarea".
31 Diavolul.
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cuius voluntas non potest sua benignitate privari, prim am  erga 
nos p ietatis suae d isp en sationem  sacram ento  occultiore 
conp leret et hom o d iabolicae in iqu itatis versutia  actus in 
culpam  contra Dei propositum  non periret. Ingreditur ergo haec 
m undi infim a Filius D ei de caelesti sede descendens et a paterna 
gloria non reced ens novo ord ine, nova n ativ itate  generatus, 
novo ordine, quia invisibilis in suis visibilis est factus in nostris, 
in conp rehen sibilis vo lu it conp rehendi, ante tem pora m anens 
esse coepit ex tem pore, universitatis dom inus servilem  form am  
obum brata m aiestatis suae in m ensitate suscepit, in p assibilis 
D eus non dedignatu s est hom o esse p assib ilis et inm ortalis 
m ortis legibus subiacere; nova autem  nativitate generatus, quia 
inviolata virginitas concupiscentiam  nescivit, carnis m ateriam  
m inistravit. A dsum pta est de m atre D om ini natura, non culpa, 
n ec in dom ino Iesu C hristo  ex u tero V irginis genito, quia 
nativitas est m irabilis, ideo nostri est natura dissim ilis. Qui enim  
verus est D eus, idem  verus est hom o. Et nu llu m  est in hac 
unitate m endacium , dum  in invicem  sunt et hum ilitas hom inis 
et altitudo deitatis. Sicut enim  D eus non m utatur m iseratione, 
ita hom o non consum itur dignitate. A git enim  utraque form a 
cum  alteriu s com m u nione quod prop rium  est, Verbo scilicet 
operan te quod V erbi est, e t carne exequen te quod carnis est. 
U num  horum  coru scat m iraculis, aliud subcum bit in iuriis. Et 
sicut V erbum  ab aequalitate patern ae g loriae n on  reced it, ita 
caro naturam  nostri generis non relinquit; unus enim  idem que 
est, quod saepe d icend u m  est, vere D ei F iliu s et vere h o m in is 
f iliu s , D eu s p er id  q u od  in p r in c ip io  e ra t  V erbum  et V erbum
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a Cărui voință nu poate fi lipsită de bunătatea Sa, să împlinească 
cea dintâi rânduială a milostivirii Sale pentru noi printr-o taină mai 
ascunsă, iar omul, condus în  păcat de viclenia diavolului, să nu 
piară, ceea ce ar fi fost împotriva voii lui Dumnezeu.

Fiul lui D um nezeu intră, așadar, „în cele m ai de jos ale lum ii 
acesteia", coborând de pe tronul Său ceresc, fără să Se îndepăr
teze însă de slava părintească, născut în tr-o  nouă rânduială, 
printr-un nou fel de naștere. O nouă rânduială, pentru că, nevă
zut în ale Sale, S-a făcut văzut în  ale noastre; Cel de necuprins cu 
m intea a vrut să fie înțeles; răm ânând mai înainte de timp, a în 
ceput să existe în  tim p; fiind Dom n al universului, a luat chip de 
rob, um brind m ăreția Sa fără hotar; fiind Dum nezeu nepătimitor, 
nu a nesocotit să fie om  pătim itor și, [fiind] nem uritor, să fie 
supus legilor m orții. U n nou fel de naștere, pentru că fecioria ne
atinsă, care nu a cunoscut dorința, a dat m ateria trupului. Din 
M aica lui D um nezeu a fost luată firea, iar nu vina, dar nu în 
seamnă că în Domnul Iisus Hristos, născut din pântecele Fecioarei, 
firea este diferită de a noastră, pentru că nașterea a fost minunată. 
Căci Cel care este Dumnezeu adevărat, Același este și om adevărat.

Și nu există înșelăciune în  această unire, de vrem e ce sm ere
nia om ului și înălțim ea dum nezeirii sunt în relație reciprocă. 
După cum Dum nezeu nu Se schim bă datorită m ilostivirii, tot ast
fel om ul nu este absorbit de dem nitatea [divină]. Căci fiecare 
chip32 lucrează în  com uniune cu celălalt ceea ce-i este propriu, 
Cuvântul lucrând cele proprii Cuvântului, iar trupul săvârșind 
ce este al trupului. U nul dintre aceștia strălucește în  m inuni, ce
lălalt îndură ocări. Și, precum  Cuvântul nu Se îndepărtează de 
egalitatea în slavă cu Tatăl, tot astfel trupul nu părăsește firea nea
mului nostru. Căci este Unul și Același, ceea ce trebuie spus în mod 
repetat, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și cu adevărat Fiul Omului, 
D um nezeu prin faptul că „la început a fost Cuvântul și Cuvântul

32 Lit. „formă".
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erat apud D eum  et D eus erat Verbum, hom o per id quod Verbum  
caro factu m  est et habitavit in nobis; D eus per id quod om nia per  
ipsum  fa c ta  sunt et sine ipso factu m  est nihil, hom o per id quod 
fac tu s  est ex muliere, fac tu s  sub lege. N ativitas carnis m anifestatio 
est hu m anae naturae, p artu s V irginis d ivinae est v irtu tis 
in d iciu m ; in fan tia  parvu li ostend itu r hu m ilitate cunarum , 
m agnitudo altissim i declaratur vocibus angelorum . Sim ilis est 
ru dim entis hom inum  quem  H erod es im pie m olitu r occidere, 
sed D om inu s est om niu m  quem  m agi gau dent sup pliciter 
adorare. Iam  cum  ad praecu rsoris sui Iohannis baptism um  
venit, ne lateret quod carnis velam ine divinitas tegeretur, vox 
Patris de caelo intonans dixit: H ic est Filius m eus dilectus, in quo 
m ihi bene conplacui. Q uem  itaqu e sicut hom in em  diabolica 
tem ptat astutia, eidem  sicut D eo angelica  fam u lantur officia. 
Esurire sitire lassescere atque dorm ire evidenter hum anum  est, 
sed quinque panibus quinque m ilia hom inum  satiare et largiri 
Sam aritanae aquam  vivam , cuius hau stu s b iben ti praestet ne 
ultra iam  sitiat, supra dorsum  m aris plantis non desidentibus 
am bulare et elationes fluctuum  increpata tem pestate conster
nere sine am biguitate d ivinum  est. S icu t ergo, ut m ulta 
praeteream , non eiusdem  naturae est flere m iserationis affectu 
am icum  m ortu um  et eundem  rem oto qu adridu anae aggere 
sep u ltu rae ad vocis im perium  excitare red ivivu m  aut ligno 
pendere et in noctem  luce conversa om nia elem enta trem efacere 
aut clavis transfixum  esse et paradisi portas fidei latronis aperire,
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era la D um nezeu și D um nezeu era C uvântul"33, om  prin faptul 
că „S-a făcut trup Cuvântul și S-a sălășluit între n o i"34; Dum nezeu 
prin faptul că „toate prin El s-au făcut; și fără El nim ic nu s-a făcut 
din ce s-a făcu t"35, om  prin faptul că „S-a născut din fem eie, năs
cut sub L eg e"36.

N așterea din trup este descoperirea firii um ane; nașterea din 
Fecioară este dovada puterii dum nezeiești. Pruncia copilului este 
arătată de m odestia leagănului; m ăreția Celui Preaînalt este ves
tită de glasurile îngerilor. Cel pe care Irod încearcă cu răutate 
să-L ucidă este asem enea oam enilor la vârstă fragedă, dar Cel pe 
care m agii se bucură să-L adore cu sm erenie este D om n al tutu
ror. Iar când a venit la Inaintem ergătorul Său, loan, pentru a fi 
botezat, ca să nu fie ascuns de vălul trupului care tăinuia dum 
nezeirea Sa, vocea Tatălui a răsunat din ceruri, zicând: „Acesta 
este Fiul M eu cel iubit, întru Care am  binevoit"37. Astfel, pe Cel 
pe care viclenia diavolului îl ispitește ca om, pe A celași treptele 
îngerești îl slu jesc ca D um nezeu. A flăm ânzi, a înseta, a obosi, 
precum  și a dorm i sunt în  m od evident om enești, dar să saturi 
cinci m ii de oam eni cu cinci pâini, să dai fem eii sam arinence apă 
vie, care, fiind băută, va face ca cel care bea să nu m ai înseteze 
niciodată, să m ergi pe suprafața m ării pe picioare, care nu se scu
fundă, și să liniștești zbucium ul valurilor certând vânturile sunt, 
fără îndoială, dum nezeiești.

Așadar, după cum, ca să trec cu vederea m ulte alte exem ple, 
nu ține de aceeași fire să plângi îndurerat de m ilă pentru priete
nul m ort și, după ce piatra de la m orm ântul de patru zile a fost 
ridicată, să-l ridici pe același [prieten] la viață prin porunca gla
sului sau să fii spânzurat pe lem n și, ziua fiind preschim bată în 
noapte, toate elem entele să fream ăte sau să fii străpuns de cuie 
și să deschizi porțile Raiului pentru tâlharul credincios, tot astfel

33 loan 1,1.
34 Ioan 1,14.
35 Ioan 1 ,3.
36 Galateni 4, 4.
37 Matei 3,17.

343



Sinodul al IV-Iea Ecumenic

ita non eiusdem  naturae est dicere: Ego et Pater unum  sum us  et 
dicere: Pater m aior m e est. Q uam vis enim  in dom ino Iesu C hristo 
D ei et hom inis una persona sit, aliud tam en est unde in utroque 
com m unis est contum elia, aliud unde com m unis est gloria. De 
nostro  enim  illi est m inor Patre hu m anitas, de Patre illi est 
aequalis cum  Patre d iv in itas. P ropter hanc ergo u nitatem  
personae in u traque natura in tellegend am  et filius hom inis 
legitur descendisse de caelo, cum  F ilius D ei carnem  de ea 
V irgine de qua est natus, adsu m pserit, et ru rsu m  Filius D ei 
crucifixus dicitur ac sepultus, cum  haec non in divinitate ipsa 
qua unigenitus consem piternus et consubstantialis est Patri, sed 
in  naturae hum anae sit infirm itate perpessus. U nde unigenitum  
Filium  D ei crucifixu m  et sepultum  om nes etiam  in sym bolo 
confitem ur secundum  illud apostoli: Si enim  cognovissent, 
num quam  D om inum  m aiestatis crucifixissent. C um  autem  ipse 
D om inu s noster atque Salvator fidem  discipu loru m  suis 
interrogationibus erudiret: Quem me, inquit, dicunt hom ines esse 
filiu m  hom inis?  cum que illi diversas aliorum  opiniones 
retexuissent. Vos, ait, quem me dicitis esse? m e utique, qui sum  filius 
hom inis et quem  in form a servi atque in veritate cam is aspicitis, 
quem  esse m e dicitis? ubi beatus Petrus divinitus inspiratus et 
confessione sua om nibus gentibus profuturus: Tu es, inquit, 
C hristus F iliu s D ei v iv i, n ec in m erito  b ea tu s est p ro n u n tia tu s 
a D om in o  et a p rin cip a li p etra  so lid ita tem  et v irtu tis  trax it 
et n o m in is  qui p er rev elation em  P atris eu n d em  et D ei F iliu m
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nu ține de aceeași fire să spui: „Eu și Tatăl una suntem "38 și: „Tatăl 
este m ai m are decât M in e"39. D eoarece, chiar dacă în  D om nul 
Iisus H ristos este o singură Persoană a lui D um nezeu și a omului, 
totuși insulta care le este com ună am ândurora are o origine, iar 
slava care le este com ună40, o altă origine. Căci om enitatea Lui, 
care este m ai m ică decât Tatăl, provine de la noi; dum nezeirea 
Lui, care este egală cu Tatăl, provine de la Tatăl. Așadar, datorită 
acestei unităti a Persoanei care trebuie în țeleasă în  fiecare fire, 
citim  și că Fiul O m ului a coborât din cer, când a luat trup din 
Fecioara din care a fost născut, și că Fiul lui Dum nezeu a fost răs
tignit și îngropat, deși a suferit acestea nu în dum nezeirea însăși, 
în  care U nicul N ăscut este coetern si consubstanțial cu Tatăl, ci 
în  slăbiciunea firii um ane. De aceea m ărturisim  cu toții și în  Sim 
bol că U nicul N ăscut Fiul lui D um nezeu a fost răstignit și îngro
pat, după cum  a spus A postolul: „D acă ar fi cunoscut, n-ar fi 
răstignit pe D om nul slavei"41. Iar când însuși D om nul și M ântui
torul nostru cultiva credința ucenicilor prin întrebările Sale, spu
nând: „Cine zic oam enii că sunt Eu, Fiul O m ului?", iar când ei 
au reprodus diferitele păreri ale altora, a spus: „Dar voi cine ziceți 
că sunt E u ?"42 „Eu", adică Cel care este Fiul O m ului și pe Care-L 
vedeți în  chip de rob, precum  și în  realitatea trupului, „cine spu
neți voi că sunt E u ?" D upă care fericitu l Petru, in sp irat de 
D um nezeu și slujind prin m ărturisirea sa tuturor popoarelor, a 
spus: „Tu ești Fiul lui D um nezeu Celui v iu "43. Iar nu fără m erit a 
fost numit „fericit" de Domnul și și-a luat de la Piatra cea din capul 
unghiului atât temeinicia puterii, cât și a numelui, el care, prin des
coperirea Tatălui, a mărturisit că Același este și Fiul lui D um nezeu

38 loan 10, 30.
39 Ioan 14,28.
40 Chiar dacă diferite, ambele firi împărtășesc deodată smerenia și slava în unica Per
soană a lui Hristos. In continuare, Leon dezvoltă ceea ce în istoria Bisericii a rămas 
cunoscut prin expresia: communicatio idiomatum -  comunicarea însușirilor sau a pro
prietăților între cele două naturi.
41 1 Corinteni 2, 8.
42 Matei 16,13,15.
43 Matei 16,16.
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est confessus et Christum , quia unum  horum  sine alio receptum  
non p rod erat ad salu tem  et aequalis erat pericu li d om inum  
Iesum  C hristum  aut D eum  tantum m odo sine hom ine aut sine 
D eo solum  hom in em  credidisse. P ost resu rrection em  vero 
D om ini, quae u tiqu e veri corporis fuit, quia non alter est 
resuscitatus quam  qui fuerat crucifixus et m ortuus, quid aliud 
qu ad ragin ta d ierum  m ora gestum  est quam  ut fidei nostrae 
integritas ab om ni caligine m undaretur? C onloquens enim  cum  
discipulis suis et cohabitans atque convescens et pertractari se 
diligenti curiosoque contactu ab eis quos dubietas perstringebat, 
adm ittens ideo et clausis ad discipulos ianuis introibat et flatu 
suo d abat Sp iritum  sanctum  et donato in tellegentiae  lu m ine 
sanctaru m  scrip tu rarum  occulta p an d ebat et rursus idem  
vu lnu s lateris, fixuras clavoru m  et om nia recentissim ae 
passion is signa m onstrabat d icens: V idete m anus m eas et pedes  
quia ego sum ; palpate et videte quia spiritus carnem  et ossa non habet 
sicut me videtis habere, u t agnosceretur in eo proprietas divinae 
hu m anaequ e n atu rae in d iv id u a perm anere et ita scirem u s 
V erbum  non hoc esse quod carnem , u t unum  dei F ilium  et 
V erbum  confiterem ur et carnem . Q uo fidei sacram ento 
E u tyches iste n im iu m  aestim andu s est vacuus, qui natu ram  
nostram  in unigenito D ei nec per hum ilitatem  m ortalitatis nec 
per gloriam  resurrectionis agnovit nec sententiam  beati apostoli 
et evangelistae Iohann is exp avit d icentis: O m nis spiritus qui 
confitetur Iesum  Christum  in carne venisse, ex D eo est et om nis  
spiritus qui solvit Iesum , ex Deo non est, et hic est antichristus. Q uid 
autem  est solvere Iesum  nisi hum anam  ab eo separare naturam  
et sacram entum  per quod unum  salvati sum us, inpudentissim is 
vacuare figm entis? Caligans vero circa naturam  corporis Christi,
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și Hristos, pentru că prim irea uneia fără cealaltă nu era de folos 
pentru m ântuire; și era la fel de periculos să se fi crezut că D om 
nul Iisus H ristos a fost fie D um nezeu fără să fie om, fie doar om 
fără să fie D um nezeu. însă după învierea D om nului, care a fost 
cu siguranță cea a unui trup adevărat, deoarece nim eni altul nu 
a înviat decât Cel care fusese răstignit și m urise, ce altceva s-a în 
făptuit în  tim pul zăbavei de patruzeci de zile decât curățirea in
tegrității credinței noastre de orice pată? Căci a vorbit cu ucenicii 
Săi, a conviețuit și a m âncat îm preună cu ei și S-a lăsat atins cu 
atenție și grijă de cei pe care îndoiala îi cuprindea încă, a intrat la 
ucenicii Săi pe când ușile erau încuiate și prin suflarea Sa a dat 
D uh Sfânt. Și, dăruindu-le lum ina înțelegerii, le descoperea cele 
ascunse ale Sfintelor Scripturi și, iarăși, arăta spre rana din coastă, 
sem nele cuielor și toate m ărturiile pătim irilor recente, zicând: 
„Vedeți m âinile M ele și picioarele M ele, că Eu însum i sunt; pi- 
păiți-M ă și vedeți, că duhul nu are cam e și oase, precum  M ă ve
deți pe M ine că am !"44, ca să recunoască faptul că proprietățile
firii divine si ale celei um ane au răm as indivizibile în  El si astfel > »
să cunoaștem  că nu este același lucru Cuvântul precum  trupul, 
ci să m ărturisim  că U nul Fiul lui D um nezeu este deodată și Cu
vânt și trup.

M ult prea străin de această taină a credinței trebuie să fie con
siderat acest Eutihie, el care nici prin sm erenia m ortalității, nici 
prin slava învierii nu a ajuns să recunoască firea noastră în Unicul 
N ăscut al lui D um nezeu și care nu s-a înspăim ântat nici de cu
vântul fericitului A postol și evanghelist loan, care spune: „Orice 
duh care m ărturisește că Iisus H ristos a venit în  trup este de la 
D um nezeu și orice duh care îl desparte pe Iisus nu este de la 
D um nezeu, ci acesta este antihristu l"45. D ar ce altceva înseam nă 
a-L despărți pe Iisus decât a-L separa de firea um ană și a goli prin 
expresii noi și lipsite de rușine taina unică prin care am  fost m ân- 
tuiți? într-adevăr, bâjbâind în  privința firii trupului lui H ristos,

44 Luca 24, 39.
45 Ϊ loan 4, 2-3.
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n ecesse est u t etiam  in passione eius eadem  obcaecatione 
desipiat. N am  si crucem  dom ini non putat falsam  et susceptum  
pro m undi salute supplicium  verum  fuisse non dubitat, cuius 
cred it m ortem , agn oscat et carnem . N ec d iffiteatu r nostri 
corporis hom inem  quem  cognoscit fuisse passibilem , quoniam  
negatio  verae carnis negatio  est etiam  corporeae passionis. Si 
ergo C hristianam  su scip it fidem  et a p raed ication e evangelii 
suum  non avertit auditum , videat quae natura transfixa clavis 
pependerit in  crucis ligno et aperto per m ilitis lanceam  latere 
crucifixi in tellegat unde sanguis et aqua fluxerit, u t ecclesia D ei 
et lavacro rigaretur et poculo. Audiat beatum  Petrum  apostolum  
praedicantem  quod sanctificatio  Spiritus per aspersionem  fiat 
sanguinis Christi, nec transitorie legat eiusdem  apostoli verba 
dicentis: Scientes quod non corruptibilibus argento et auro redem pti 
estis de vana vestra conversatione paternae traditionis, sed pretioso  
sanguine quasi agni incontam inati et inm aculati Iesu Christi. Beati 
quoque Iohannis aposto li testim onio  non resistat d icentis: Et 
sanguis Iesu Filii D ei em undat nos ab om ni peccato  et iterum : H aec 
est v ictoria  quae v incit m undum , fid es  nostra. Q uis est qui vincit 
m undum  nisi qui credit quoniam  Iesus est Filius D ei? H ic est qui 
venit per aquam  et sanguinem  Iesus Christus, non in aqua solum , sed  
in aqua et sanguine, et Spiritus est qui testificatur, quoniam  Spiritus 
est veritas, quia tres sunt qui testim onium  dant, Spiritus et aqua et 
sanguis, et tres unum  sunt, Sp iritus u tiqu e sanctification is et 
sanguis redem ptionis et aqua baptism atis, quae tria unum  sunt 
et individua m anent nihilque eorum  a sui conexione seiungitur,
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era de așteptat să fie înșelat de aceeași orbire chiar și în  privința 
pătim irii Lui. Dacă nu consideră neadevărată Crucea D om nului 
și nu se îndoiește de faptul că suferința asum ată pentru m ântui
rea lumii a fost adevărată, să recunoască și trupul Celui a cărui 
m oarte o acceptă. Să nu tăgăduiască faptul că un om  despre care 
știe că a fost pătim itor avea trup ca al nostru, pentru că negarea 
realității trupului este și negare a suferințelor trupești. Așadar, 
dacă prim ește credința creștină și nu răm âne surd la propovă- 
duirea Evangheliei, să vadă ce fire străpunsă de cuie a fost spân
zurată pe lem nul crucii și, după ce coasta Celui răstignit a fost 
deschisă de sulița soldatului, să înțeleagă de unde a curs apă și 
sânge pentru ca Biserica lui D um nezeu să fie spălată atât prin 
baia [botezului], cât și prin potir. Să asculte ceea ce propovădu- 
iește fericitul A postol Petru, că „sfințirea de către D uhul se face 
prin stropirea cu sângele lui H ristos"46 și să nu citească cu super
ficialitate cuvintele aceluiași Apostol, care spune: „Știind că nu 
cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur ați fost răscum părați 
din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scum pul sânge 
al lui H ristos, ca al unui m iel nevinovat și neprihănit"47. D e ase
m enea, să nu se îm potrivească m ărturisirii fericitului A postol 
loan, care spune: „Sângele lui Iisus, Fiul lui D um nezeu, ne cură- 
țește pe noi de orice p ăcat"48; și iarăși: „A ceasta este biruința care 
a biruit lumea: credința noastră. Cine este cel care biruiește lum ea 
dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui D um nezeu? A cesta 
este Cel care a venit prin apă și prin sânge: Iisus H ristos; nu 
num ai prin apă, ci prin apă și prin sânge; și Duhul este Cel care 
m ărturisește, pentru că D uhul este adevărul. Căci trei sunt care 
m ărturisesc: D uhul și apa și sângele; și acești trei una su n t"49; 
adică D uhul sfințirii și sângele m ântuirii și apa botezului, iar aces
tea trei sunt una și răm ân nedespărțite și niciuna nu este separată

46 1 Petru 1, 2.
47 1 Petru 1 ,18-19.
48 1 Ioan 1, 7.
49 1 Ioan 5, 4-6, 8.
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quia catholica ecclesia hac fide vivit, hac proficit, u t nec sine vera 
d iv in itate hu m anitas nec sine vera credatu r hu m anitate 
divinitas.

C um  autem  ad in terlocu tionem  exam inis vestri Eutyches 
resp ond erit d icens: „C onfiteor ex d uabus natu ris fuisse 
dom inum  nostrum  ante adunationem , post vero adunationem  
unam  natu ram  con fiteor", m iror tam  absu rdam  tam que 
perversam  p rofessionem  nu lla  iu d icantium  in crepatione 
reprehensam  et serm onem  nim is insipientem  ita om issum  quasi 
nihil quod offenderet, esset auditum , cum  tam  im pie duarum  
naturaru m  ante in carn ation em  u nigen itu s D ei Filius fuisse 
dicatur quam  nefarie postquam  Verbum  caro factum  est, natura 
in  eo singularis asseritur. Q uod ne Eutyches ideo vel recte vel 
to lerab iliter aestim et d ictum , quia nu lla  vestra est sententia 
confutatum , d ilectionis tuae d iligentiam  com m onem us, frater 
karissim e, ut si per insp irationem  m isericord iae D ei ad satis
factionem  causa perducitur, inprudentia hom inis inperiti etiam  
ab hac sensus sui peste purgetur. Q ui quidem , sicut gestorum  
ordo patefecit, bene coeperat a sua persuasione discedere, cum  
vestra sententia coartatus profiteretur se dicere quod ante non 
dixerat, et ei fidei adquiescere cuius prius fu isset alienus; sed 
cum  an athem atizand o im pio dogm ati n o lu isset praebere 
consensu m , in tellex it eum  fratern itas vestra in  sua m anere 
perfid ia  d ignu m qu e esse qui iu d iciu m  cond em nationis 
exciperet. D e quo si fideliter atque u tiliter dolet et quam  recte 
m ota sit ep iscop alis au ctoritas, vel sero cogn oscit vel si ad 
sa tis fa ctio n is  p le n itu d in e m  o m n ia  qu ae ab eo m ale  su n t 
sensa, v iva voce et p raesen ti su b scrip tio n e  d am n averit, non  
erit rep reh en sib ilis  erga correctu m  q u an tacu m qu e m iseratio ,
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de legătura sa cu celelalte, deoarece Biserica sobornicească50 tră
iește prin această credință, crește prin ea, astfel încât să nu cre
dem  [că există] nici om enitatea fără dum nezeire adevărată, nici 
dum nezeirea fără om enitate adevărată.

Când însă, în  tim pul exam inării voastre, Eutihie a răspuns, 
zicând: „M ărturisesc că D om nul nostru a fost din două firi în a
inte de unire, însă după unire m ărturisesc o [singură] fire", sunt 
surprins că o atât de absurdă și nelegiuită m ărturisire nu a fost 
respinsă cu vreo m ustrare din partea judecătorilor și că o decla
rație atât de nebunească a fost trecută cu vederea, de parcă nim ic 
ofensator nu a fost auzit. Căci este tot atât de nelegiuit să spui că 
U nicul N ăscut Fiul lui D um nezeu a fost din două firi înainte de 
întrupare, pe cât de vătăm ător este să afirmi că, după ce Cuvântul 
„S-a făcut trup", nu este decât o singură fire în  El. Pentru ca nu 
cumva Eutihie să considere afirm ația lui corectă sau acceptabilă, 
[doar] pentru că nu a fost contrazis de nicio judecată de-a voastră, 
îndem năm  râvna Iubirii Tale, preaiubit frate, ca m intea ignorantă 
a nechibzuitului să fie de asem enea însănătoșită si de această m o-J »
lim ă, dacă prin inspirația m ilei lui D um nezeu se ajunge la un 
deznodăm ânt. Intr-adevăr, după cum  a arătat desfășurarea acte
lor, el a început să se distanțeze de convingerea sa atunci când, 
constrâns de judecata voastră, a declarat că spune ceea ce nu spu
sese m ai înainte si că aderă la o credință de care fusese străin m ai» J
înainte. însă, atunci când nu a dorit să-si dea consim țăm ântul 
pentru anatem atizarea învățăturii sale nelegiuite, frăția ta a în țe
les că va persista în vicleniile sale și că este vrednic să prim ească 
judecata condam nării. Dacă deplânge acest lucru cu credincioșie 
și cu folos sau, chiar dacă cu întârziere, recunoaște cât de îndrep
tățit a fost pusă în acțiune autoritatea episcopală sau dacă, pentru a da 
satisfacție deplină, condamnă în persoană, prin propriul glas și propria 
iscălitură, toate cele care au fost cugetate strâmb de el, îndurarea, ori
cât de m ultă ar fi față de cel în d rep tat, nu va fi cond am nabilă.

50 Lit. „catolică".
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quia D om inus noster verus et bonus pastor qui anim am  suam  
p osu it pro ovibus suis et qui venit anim as hom inum  salvare, 
non perdere, im itatores nos suae v u it esse pietatis, u t peccantes 
quidem  iu stitia  coerceat, conversos autem  m isericord ia non 
repellat. Tunc enim  dem um  fru ctu osissim e fides vera 
defenditu r, qu ando etiam  a sectatoribus suis opinio  falsa 
dam natur.

Ad om nem  vero causam  pie ac fideliter exequendam  fratres 
nostros Iulium  episcopum  et Renatum  presbyterum  tituli sancti 
C lem entis, sed et filium  m eum  H ilarum  diaconum  vice nostra 
d irexim u s, qu ibu s D u lcitiu m  notariu m  nostrum , cuius nobis 
fides est probata, sociavim us, confidentes affuturum  divinitatis 
au xiliu m  u t is qui erraverat, dam nata sensus sui p ravitate 
salvetur.

D eus te incolum em  custodiat, frater karissim e.
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D eoarece D om nul nostru, adevăratul și bunul Păstor, „Care-Și 
pune sufletul Său pentru oile Sale" și Care „a venit ca să m ântu
iască sufletele oam enilor", nu ca să le piardă, vrea ca noi să fim 
urm ători bunătății Sale, pentru că, deși dreptatea îi constrânge 
pe păcătoși, totuși m ila nu îi respinge pe cei care se căiesc. Căci 
credința adevărată este apărată cu m ai m ult folos atunci când 
falsa învățătură este condam nată chiar de propriii susținători51.

Iar pentru a duce la bun sfârșit chestiunea cu credință și fi
delitate, i-am  trim is în  locul nostru pe frații noștri, episcopul Iu
lian și preotul Renatus al bisericii Sfântului Clem ent, precum  și 
pe fiul m eu, diaconul Ilarie, cărora le-am  alăturat pe D ulcitius, 
notarul nostru, a cărui loialitate față de noi a fost dovedită, având 
nădejde că ajutorul lui Dumnezeu va fi cu voi, astfel încât cel care a 
greșit să fie mântuit, odată condamnată perversitatea gândirii sale.

D om nul să te aibă în  pază, preaiubit frate!

51 In versiunea greacă din Actele Calcedonului: „inițiatori".
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Constantinopol (553)





INTRODUCERE

„Unicule Născut, Fiule și Cuvântul 
lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte 
și ai primit, pentru mântuirea noastră, a 
Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dum
nezeu și pururea Fecioara Maria; Care 
neschimbat Te-ai întrupat și, răstignindu-Te, 
Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe 
moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta 
Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi! "52

„Sfinții Părinți care s-au adunat de-a lungul tim pului în  cele 
patru sfinte Sinoade, folosindu-se de exem ple vechi, au orânduit 
îm preună despre ereziile și problem ele apărute, fiind stabilit cu 
ferm itate că lum ina adevărului alungă um brele m inciunii atunci 
când problem ele care trebuie să fie discutate de am bele părți sunt 
prezentate în  cadrul dezbaterilor comune. Căci adevărul nu poate 
fi descoperit în alt fel în  cadrul dezbaterilor comune despre credință, 
de vreme ce fiecare are nevoie de ajutorul aproapelui [...]."53

52 Imn dogmatic introdus de împăratul Justinian în canonul Sfintei Liturghii (Antifo- 
nul al II-lea). Majoritatea afirmațiilor dogmatice din acest imn se regăsesc în Anate- 
matismele Sinodului al V-lea Ecumenic.
53 Citat din Hotărârea Sinodului al V-lea Ecumenic despre condamnarea celor Trei Ca
pitole.
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Citatul de m ai sus este „cea m ai frum oasă declarație"54 a unui 
sinod ecum enic despre necesitatea de a dezbate în  com un, des
chis, problem e care vizează întreaga Biserică și im portanța unor 
decizii luate îm preună de cei care au responsabilitatea pastorală 
în  Biserică. Astfel gândeau Părinții adunați în  sinod la Constan- 
tinopol în anul 553 conciliaritatea Bisericii și rolul ei în  „desco
perirea" adevărului de credință.

Convocarea Sinodului al V-lea Ecum enic din 553 a fost cerută 
de nevoia întăririi păcii și unității eclesiale și im periale în  Răsă
ritul creștin, în  contextul în care atât interpretarea m onofizită a 
teologiei Sfântului Chirii al Alexandriei, cât și interpretarea Sino
dului de la Calcedon în  sens nestorian au adus m ulte tulburări 
în  Biserică. îm păratul teolog Justinian I (527-565) a reunit Sinodul 
de la Constantinopol din 553, pe care-1 num im  astăzi ca fiind al 
V-lea Sinod Ecum enic55, pentru a pune capăt acestor tulburări și

54 N. Tanner, Conciles et synodes, Ceri, Paris, 2000, p. 46.
55 Printre cele mai importante lucrări dedicate Sinodului al V-lea Ecumenic (553), 
amintim: Eugene Michael Ludwig, Neo-Chalcedonianism and the Council o f553, UMI, 
Ann Arbor, 2007; Celia Chazelle și Catherine Cu B ir r  (eds.), The Crisis o f the Oikou- 
mene: The Three Chapters and the Failed Quest for Unity in the Sixth-Century Mediterra
nean, Brepols, Turnhout, 2007; N. Chifăr, „Sinodul al V-lea Ecumenic de la 
Constantinopol (553)", în: Istoria creștinismului, I, pp. 197-222; Vincezo Poggi, „The 
Three Chapters Controversy", în: Alfred Stirnemann și Gerhard Wilflinger (eds.), 
Syriac Dialogue: Second Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac Tradition, 
Pro Oriente, Vienna, 1996, pp. 142-150; Panayotis A. Yannopoulos, „Le deuxieme 
Concile de Constantinople (553) ou le cinquieme Concile cecumenique", în: G. Albe- 
rigo (ed.), Les Conciles oequmeniques: 1. Histoire, pp. 115-125; J. Meyendorff, Imperial 
Unity and Christian Divisions: The Church 450-680 AD, St. Vladimir's Seminary Press, 
Crestwood, NY, 1989; J. Meyendorff, Le Christ...; Leo Donald Davis, S.J., „Council of 
Constantinople II (553)", în: The First Seven Ecumenical Councils (325-787): Their History 
and Theology, Michael Glazier, Wilmington/Delaware, 1987, pp. 207-257; Patrick Gray, 
The Defense o f Chalcedon in the East (451-553), Brill, Leiden, 1979; Francis X. Murphy & 
Polycarp Sherwood, Histoire des conciles oecumeniques: Constantinople II et Constanti
nople III, Editions de l'Orante, Paris, 1973; Evangelos Chrysos, Die Bischofslisten des V. 
Okumenischen Konzils (553), Habelt, Bonn, 1969; Charles Moeller, „Le chalcedonia- 
nisme et le neo-chalcedonianisme en Orient de 451 â la fin du Vie siecle", în: Aloys 
Grillmeier (ed.), Das Konzil von Chalkedon I: Geschichte und Gegenwart, Echter, Wurz
burg, 1951, pp. 638-720; Frederick G. McLeod, „The Significance of Constantinople
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schism e din Biserică. N obil în  intenția sa, dorind clarificarea in
terpretării ortodoxe a Calcedonului și a form ulărilor echivoce ale 
Sfântului Chirii al Alexandriei, Sinodul receptează și aprobă con
dam narea îm părătească a ceea ce a răm as în  istorie cunoscut sub 
num ele de cele Trei Capitole: persoana și scrierile lui Teodor de 
M opsuestia (cca.352-428); scrierile polem ice ale lui Teodorei de 
Cyr contra Sfântului Chirii al A lexandriei (cca.393-457); scrisoa
rea lui Ibas din Edesa (+457) către M aris Persanul.

A natem atism ele Sinodului, prim ite m ai târziu de către Bise
rica O rtodoxă ca reprezentând adevărata hotărâre dogm atică a 
Sinodului, prezintă o adevărată hristologie sistem atică, sprijinită 
pe concepte clare, ce a răm as până astăzi norm ativă în Biserică.

I. Contextul istoric și teologic

De la Calcedon (451) la Constantinopol II (553)

Contextul istoric și teologic al sfârșitului de secol al V-lea și 
începutul secolului al VI-lea este m arcat de o serie de evenim ente

ITs Alteration of Chalcedon's Formula About Christ's Natures «Coinciding In One Pro- 
sopon»", în: Irish Theological Quarterly, vol. 77, nr. 4/2012, pp. 365-383; Nicolae-Dragoș 
Kerekes, „Sinodul V Ecumenic și origenismul", în: Studia Universitatis Babes-Bolyai -  
Theologia Orthodoxa, voi. 54, nr. 2/2009, pp. 51-70; V. Gratsianskym, „St. Emperor Jus
tinian and the Dispute On The Three Chapters", în: Vestnik Pravoslavnogo Svâto-Tiho- 
novskogo Gumanitarnogo Universiteta, vol. 1, nr. 17/2007, pp. 7-26; A. de Halleux, „La 
distinction des natures du Christ «par la seule pensee» au cinquieme concile cecu- 
menique", în: Mircea Pacurariu și Ioan I. IcĂ JR. (eds.), Persoană și comuniune: Prinos 
de cinstire părintelui profesor academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de 
ani, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, Sibiu, 1993, pp. 311-318; G.L.K. Frank, „The 
Council of Constantinople II as a Model Reconciliation Council", în: Theological Stu
dies, vol. 52, nr. 4/1991, pp. 636-650; I.G. Coman, „Probleme dogmatice ale Sinodului 
V Ecumenic", în: Studii Teologice, vol. 5, nr. 5-6/1953, pp. 312-346; Liviu Stan, „împă
ratul Justinian, Sinodul V Ecumenic și papalitatea", în: Studii Teologice, vol. 5, nr. 
5-6/1953, pp. 312-346. O bibliografie selectivă cu privire la Sinodul al V-lea Ecumenic 
este inclusă la finalul acestei introduceri.
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care au condus, în tr-u n  final, la convocarea celui de-al V -lea
Sinod Ecum enic al Bisericii creștine:»

Tentativele de compromis teologic cu grupările monofizite din Im 
periul Bizantin -  cu toate că deciziile dogm atice ale Calcedonului 
au beneficiat de sprijin im perial, în  perioada im ediat urm ătoare 
încheierii sesiunilor celui de-al IV-lea Sinod Ecum enic, grupările 
m onofizite, consolidate în  special în regiuni precum  Egiptul, Pa
lestina și Siria, au provocat o serie de tulburări în  Im periul B i
zantin. O poziția m onofiziților față de deciziile doctrinare ale 
Sinodului din 451 era m otivată de faptul că, în  opinia lor, Calce- 
donul, prin reabilitarea lui Teodoret de Cyr și a lui Ibas de Edesa, 
dar și prin afirmația că după unire Hristos este cunoscut „în două 
firi", ar fi subscris nestorianism ului56. A m ploarea acestor grupări 
opuse hristologiei calcedoniene a făcut ca, până la venirea pe tro
nul bizantin a îm păratului Leon I (457-474), scaune bisericești im 
portante precum  A lexandria, A ntiohia și Ierusalim ul să fie 
ocupate de ierarhi m onofiziți. In pofida intervenției im periale, 
grupările m onofizite reușesc să supraviețuiască de-a lungul de
ceniilor dom niei lui Leon I, iar odată cu venirea pe tron a îm pă
ratului uzurpator Basiliskos (475-476), prim esc chiar sprijinul 
curții de la Constantinopol, care condam nă deciziile dogm atice 
ale Calcedonului. D efiniția hristologică a Calcedonului își va re
dobândi autoritatea doctrinară și va fi iarăși recunoscută ca temei 
al credinței ortodoxe în  476, când Basiliskos este înlăturat de la 
Constantinopol de către îm păratul Zenon (474-475; 476-491). Dar, 
pentru că refuzul creștinilor m onofiziți din regiunea egipteană 
de a accepta C alcedonul putea avea consecințe politice și am e
nința unitatea im periului, în  cele din urm ă, îm păratul Zenon se 
arată favorabil com prom isului teologic dintre patriarhul ortodox 
Acaciu al Constantinopolului și patriarhul m onofizit Petru M ong 
al Alexandriei. După cum afirmă Francis Dvomik, acest compromis,

56 Cf. Richard Price, The Acts o f the Council o f Constantinople o f553 with Related Texts on the 
Three Chapters Controversy, voi. I, Liverpool University Press, Liverpool, 2009, p. 1.
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devenit lege im perială sub denum irea de H enotikon  (482) sau 
„D ecretul de u n ire"57, consta într-o „m ărturisire de credință ce 
pretindea că num ai Sim bolul de credință niceo-constantinopoli- 
tan și deciziile Sinodului de la Efes sunt obligatorii"58. Dar pro
m ulgarea H enotikonului lui Zenon nu s-a dovedit a fi un act de 
succes din două m otive principale: în  prim ul rând, acest act nu a 
fost acceptat în  Egipt decât de către m onofiziții m oderați, adepți 
ai lui Sever al A ntiohiei. M onofiziții rigoriști resping H enotikonul 
și întrerup com uniunea cu Petru M ong; în  al doilea rând, papa 
Felix al III-lea (483-492) consideră H enotikonul ca o abatere de la 
credința calcedoniană și îi excom unică atât pe patriarhul Acaciu, 
cât și pe Petru Mong. Prin acest gest al papei se inaugurează așa-nu- 
mita schism ă acaciană (484-519)59, care va fi soluționată abia sub 
dom nia îm păratului Justin I (518-527), când hristologia Calcedo- 
nului este reinvestită cu autoritate în  Răsărit.

Criza origenistă de la începutul sec. al V-lea -  controversele teo
logice legate de opera lui Origen, care au scindat creștinism ul în 
adm iratori și contestatari ai scriitorului alexandrin, au cunoscut 
două etape m ajore. Prim a fază a conflictului origenist se petrece 
către finalul secolului al IV -lea și începu tu l secolului al V-lea. 
Sfântul Epifanie de Salam ina, înfocat critic al lui Origen, în  a cărui 
operă teologică consideră că stau toate ereziile m ajore ale crești
n ism u lu i, și lo a n  al Ie ru sa lim u lu i, ad m ira to r al teo lo g u lu i

57 Henry Chadwick, East and West: The Making o f  a Rift in the Church. From Apostolic 
Times until the Council o f Florence, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 50.
58 Francis Dvornik, Histoire des conciles: de Nicee a Vatican II, Editions du Seuil, Paris, 
1966, p. 37.
55 Pentru mai multe informații despre schisma acaciană, a se vedea: Jan-Markus Kotter, 
Zwischen Kaisern und Aposteln: Das Akakianische Schisma (484-519) als kirchlicher 
Ordnungskonflikt der Spătantike, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2013; H. Chadwick, 
East and West..., pp. 50-51; I. Rămureanu, Istoria bisericească universală, voi. I (1-10541, 
EIBMBOR, București, 1987, pp. 372-374; I. Rămureanu, „Evenimente istorice înainte 
și după Sinodul de la Calcedon", în: Studii Teologice, voi. 22, nr. 3-4/1970, pp. 179-211; 
Deborah Deliyannis, „The Roman Liber Pontificalis, Papal Primacy, and the Acacian 
Schism", în: Medieval and Renaissance Studies, voi. 45, nr. 2/2014, pp. 1-16.
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Alexandriei, sunt principalele personaje în jurul cărora va gravita în  
Răsărit prima etapă a crizei origeniste. In Apus, taberele oponente 
se vor grupa în jurul lui Rufin de Aquileea, apărător al lui Origen, 
și Ieronim , contestatar al acestuia. A cestor controverse legate de 
opera și ideile teologice ale lui Origen le va cădea victim ă și Sfân
tul loan Gură de Aur, care este pe nedrept condam nat la sinodul 
de la Stejar din 403 ca origenist. Cea de-a doua etapă a crizei are 
loc, în special, în mediul monahal palestinian la începutul secolului 
al VI-lea și va culm ina prin două acte: în  prim ul rând, prin con
dam narea origenism ului în  cadrul unui sinod ținut la Constanti- 
nopol în 543. Hotărârea sinodală de condam nare a origenism ului 
a fost trim isă de către îm păratul Justinian printr-o scrisoare cir
culară tuturor scaunelor episcopale; în  al doilea rând, prin trece
rea problem ei origeniste pe ordinea de zi a Sinodului al V-lea 
Ecum enic60, în  urm a unor m ici dispute de aceeași natură apărute 
în  552. De fapt, condam narea origenism ului sub îm păratul Justi
nian reprezintă actul prin care se sancționa definitiv infiltrarea 
necritică a filosofiei grecești în  teologie și se încerca debarasarea 
spațiului creștin de ultim ele rem iniscențe ale gândirii păgâne.

îm păratul Justinian și m onofizitism ul -  politica de câștigare a 
m onofiziților și integrarea lor în  unitatea im periului a continuat 
și sub îm păratul Justinian I, care în  527 i-a urm at la tron unchiului 
său, Justin  I. Sim patiile m onofizite ale soției sale, îm părăteasa 
Teodora (500-548), au îngreunat însă adeseori eforturile lui Justi
nian de a instaura unitatea dogm atică în interiorul granițelor im 
p eriu lu i. A stfe l, îm p ă ră te a sa  T eod ora a cău ta t să in sta le z e  
pe scau n u l p a tr ia rh a l de la C o n stan tin o p o l și R om a ierarh i

60 Pentru o prezentare detaliată a crizei origeniste, a se consulta: Krastu Banev, The- 
ophilus o f Alexandria and the First Origenist Controversy: Rhetoric and Power, Oxford Uni
versity Press, Oxford, 2015; Daniel Hombergen, The Second Origenist Controversy: A 
New Perspective on Cyril O f Scythopolis' Monastic Biographies as Historical Sources for  
Sixth-Century Origenism, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma, 2001; Elizabeth A. 
Clark, The Origenist Controversy: The Cultural Construction o f an Early Christian Debate, 
Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992.
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necalcedonieni, cu toate că încercările acesteia au eșuat în  repe
tate rânduri: papa Vigilius (537-555), căruia Teodora i-a sprijinit 
initial ascensiunea bisericească, a refuzat orice alianță cu aceasta 
în  favoarea monofiziților. La Constantinopol, patriarhul impus de 
Teodora, Antim (535-536), a pierdut în scurt timp încrederea îm pă
ratului Justinian și a fost înlocuit de patriarhul Mina (536-552)61.

Fidel acțiunilor sale de atragere a grupării necalcedoniene, 
îm păratul Justinian acceptă concesia de a introduce în  Trisaghio- 
nul liturgic form ula „Unul din Treim e a fost răstignit" (533), care 
era prom ovată în  m ediile m onofizite. Ortodoxia acestui adaos va 
fi confirm ată însă de papa loan  al Π-lea al Rom ei (533-535), care 
învestește form ula cu autoritate doctrinară62. Pentru că actul în 
treprins de Justinian nu aduce cu sine rezultatul dorit, aceluiași 
îm părat i se sugerează ideea câștigării m onofiziților prin con
dam narea operelor unor personalități din școala antiohiană, a 
căror teologie era aspru criticată în  m ediile m onofizite din Egipt. 
In acest sens, printr-un edict emis în  544, îm păratul Justinian con
dam nă pentru prim a dată scrierile cunoscute sub num ele de cele 
Trei Capitole. Fiind considerat o vătăm are adusă Sinodului de la 
Calcedon, patriarhul M ina și alți ierarhi im portanți ai scaunelor 
patriarhale din R ăsărit au refuzat inițial să sem neze decretul im 
perial de condam nare. La presiunile curții im periale, ierarhii din 
Răsărit vor subscrie edictului, așa cum  va face și papa Vigilius în  
cadrul unul sinod ținut la Constantinopol în 54863, provocând ne
m ulțum iri printre episcopii din Apus. D in acest m otiv, acesta va 
reveni ulterior asupra deciziei sale, intrând astfel în  conflict cu 
C onstantinopolul. D at fiind faptul că gestul condam nării celor 
Trei Capitole dăduse naștere unor serii de controverse și sem ănase

61 Cf. I. Rămureanu, Istoria bisericească universală, voi. I, p. 375.
62 Cf. F. Dvornik, Histoire..., p. 38. Părintele Dumitru Stăniloae consideră că formula 
respectivă aparține călugărilor săți: „Contribuția «călugărilor săți» la precizarea hris- 
tologiei de la începutul sec. VI", în: Mitropolia Olteniei, voi. 37, nr. 3-4/1985, pp. 199-244.
63 Cf. F.X. Murphy & P. Sherwood, Histoire..., pp. 78-79.
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confuzie în  interiorul ierarhiei calcedoniene, îm păratul Justinian 
convoacă în  anul 553 la Constantinopol cel de-al V-lea Sinod Ecu
m enic.

C ele  Trei C a p ito le

înainte de a trece la prezentarea desfășurării celui de-al V-lea 
Sinod Ecum enic și a definiției sale dogm atice, câteva scurte pre
cizări despre autorii scrierilor care alcătuiesc cele Trei Capitole 
sunt necesare.

Teodor de M opsuestia  (cca.352-428), una dintre personalitățile 
m ajore ale Școlii antiohiene, a fost „discipolul em inent"64 al lui 
D iodor din Tars (330-390) și dascăl al lui N estorie. Autor prolific 
și teolog rem arcabil al direcției herm eneutice tipologice prom o
vate de școala din Antiohia, Teodor de M opsuestia a scris com en
tarii teologice la aproape toate cărțile V echiului și N oului 
Testam ent, num eroase din lucrările sale fiind însă pierdute de-a 
lungul tim pului. D in cauza unor afirm ații hristologice ale sale 
dezvoltate în  spiritul școlii antiohiene radicale, Teodor de M op
suestia este considerat de num eroși istorici bisericești ca fiind pă
rintele gândirii nestoriene65. D eși teologia sa a fost atacată de 
Sfântul Chirii al A lexandriei, dat fiind faptul că Teodor de M op
suestia a m urit cu puțin tim p înainte de izbucnirea conflictului 
nestorian și contextul particular al desfășurării lucrărilor sale, Si
nodul al III-lea Ecum enic de la Efes (431) nu s-a pronunțat asupra 
ortodoxiei operei acestuia66. D in acest m otiv, scrierile sale au

64 Otto Bardenhewer, Gesichte der altkirchlichen Literature, III, Fribourg en Brisgau, 
1923, p. 312.
65 Cf. Adelbert Davis, „La personne et l'enseignement de Theodore de Mopsueste 
dans la controverse des Trois Chapitres", în: Istina, voi. 43/1998, p. 135; N. Chifăr, 
„Sinodul al V-lea Ecumenic...", p. 213.
66 A se vedea Hotărârea Efesului, care a fost provocată de existența în Orient a unei 
mărturisiri de credință în duh nestorian și al cărei autor Chirii bănuia că ar fi Teodor 
de Mopsuestia.
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putut să circule fără interdicții, exercitând o influență considera
bilă m ai ales în spațiul sirian, arm ean și persan. O pera lui Teodor 
de M opsuestia nu este condam nată nici de Sinodul de la Calce- 
don (451), cu toate că, anterior, atât Sfântul Chirii, cât și Rabula 
de Edessa ridicaseră obiecții serioase cu privire la hristologia 
acestuia67.

Teodoret de Cyr (cca.393-457) a fost, asem enea lui N estorie, 
ucenic al lui Teodor de M opsuestia și prom otor al principiilor 
hristologice prom ovate de școala din A ntiohia. Teodoret este 
unul dintre episcopii care au participat atât la Sinodul al III-lea 
Ecum enic (Efes, 431), cât și la Sinodul al IV-lea Ecum enic (Calce- 
don, 451). Personalitate pu ternică și respectată, se rem arcă în  
tim pul controverselor nestoriene ca „teologul" antiohienilor. Res
pinge în m od special A natem atism ele Sfântului Chirii al A lexan
driei și se pare că este autorul m ărturisirii siriene din tim pul 
prim ului Sinod de la Efes, care trece apoi în  Form ula de unire din 
43368. A cuzat de partida alexandrină ca nestorian, Teodoret este 
condam nat de sinodul al II-lea de la Efes din 449. Reabilitarea 
acestuia are loc la Sinodul al IV -lea Ecum enic de la Calcedon, 
după ce subscrie condam nării lui Nestorie. Pentru că actul rea
bilitării acestuia la Sinodul de la Calcedon s-a făcut fără o con
dam nare a elem entelor nestoriene din scrierile sale, adepții

67 Pentru mai multe informații cu privire la personalitatea și opera lui Teodor de 
Mopsuestia, a se vedea: J.M. Dewart, The Theology o f Grace o f Theodore o f Mopsuestia, 
Studies in Christian Antiquity, 16, Catholic University of America, Washington, 1971; 
Richard A. Norris, Manhood and Christ: A Study in the Christology o f Theodore o f  Mop
suestia, Clarendon Press, Oxford, 1963; F.A. Sullivan, The Christology o f Theodore o f  
Mopsuestia, Analecta Gregoriană, 82, Rome, 1956; Robert Devreesse, Essai sur Theodore 
de Mopsueste, Biblica Apostolica Vaticana, Vatican City, 1948; Emile Amann, „Theo
dore de Mopsueste", în: Dictionnaire de theologie catholique, XV/1, Paris, 1946, pp. 
235-279; Bawai Soro, „La personne et l'enseignement de Theodore de Mopsueste 
dans la tradition de l’Eglise de l'Orient", în: Istina, vol. 42, nr. 2/1998, pp. 51-165; Luise 
Abramowski, „Zur Theologie Theodors von Mopsuestia", în: Zeitschriftfur Kirchenge- 
schichte, vol. 72/1961, pp. 263-293.
68 Cf. „Introducerile" la Sinoadele al ΠΙ-lea și al IV-lea Ecumenice.
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dioprosopism ului s-au folosit ulterior de operele lui ca de lucră
rile unui teolog com plet ortodox69.

Ibas din Edesa (+457), reprezentant al aceleiași școli antiohiene, 
este autorul unei celebre scrisori către M aris Persanul, în care cri
tică hristologia Sfântului Chirii al A lexandriei și Sinodul al III-lea 
Ecum enic. D in cauza refuzului acestuia de a condam na pe Nes- 
torie și de a recunoaște hotărârile Sinodului al III-lea Ecum enic, 
Ibas este depus din scaunul episcopal la sinoadele din Tyr și Efes 
II (449). La Calcedon în 451 însă, după ce acceptă Sinodul al III-lea 
Ecum enic și îl anatem atizează pe N estorie, Ibas este reabilitat. 
Reabilitarea acestuia a venit și ca urm are a refuzului lui Ibas de 
a recunoaște paternitatea scrisorii către M aris70.

Sinodul al V-lea Ecum enic

Al V-lea Sinod al Bisericii s-a reunit la Constantinopol între 
5 m ai și 2 iunie 553, în  sala m are a Catedralei Sfânta Sofia, fiind 
prezidat de către patriarhul Eutihie al Constantinopolului (552-565)71. 
La Sinod au participat un num ăr de aproxim ativ 165 de episcopi, 
printre care A polinarie al A lexandriei și D om us al A ntiohiei. Pa
triarhul Eustahiu al Ierusalim ului, recent instalat, nu a participat 
la lucrările Sinodului, fiind ocupat cu rezolvarea unor problem e 
adm inistrative în  propria sa eparhie. Continuând opoziția față 
de condam narea celor Trei Capitole, papa Vigilius, deși a fost in
vitat, a refuzat să ia parte la ședințele Sinodului, m otivând ab
sența prin problem e de sănătate72.

69 Cf. Paul B. Clayton, The Christology ofTheodoret o f Cyrus: Antiochene Christology from 
the Council o f Ephesus (431) to the Council o f Chalcedon (451), Oxford University Press, 
Oxford, 2007; Klaus-Gunther Wesseling, „Theodoret von Kyros", în: Biographisch-Bi- 
bliographisches Kirchenlexikon, vol. 11/1996, pp. 936-957.
70 Cf. Vincenzo Poggi, „The Three Chapters Controversy", în: A. Stirnemann și G. 
Wilflinger (eds.), Syriac Dialogue..., pp. 142-150; Adhemar Ales, „La lettre d'Ibas â 
Mares le Persan", în: Recherches de science religieuse, vol. 22/1932, pp. 5-25.
71 Cf. L.D. Davis, S.J., The First Seven..., p. 280.
72 Cf. F.X. Murphy & P. Sherwood, Histoire..., p. 87; F. Dvornik, Histoire..., p. 38.
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Lucrările Sinodului al V-lea Ecum enic s-au desfășurat pe par
cursul a opt ședințe de lucru. Prim ele șase ședințe au loc între 2 
și 19 mai, când Părinții reuniți la Constantinopol recunosc auto
ritatea prim elor patru Sinoade Ecum enice anterioare și propun 
condam narea celor Trei Capitole. Tot în  cadrul acestor ședințe este 
condam nat Origen, Didim  cel Orb și Evagrie Ponticul pentru sus
ținerea teoriei apocatastazei. Pentru că pe data de 23 m ai papa 
Vigilius alcătuiește un m em oriu (Constitutum'), prin care refuză 
să condam ne cele Trei Capitole, Sinodul a luat în discuție în  șe
dința a șaptea (26 m ai) poziția scaunului Rom ei referitoare la 
aceste scrieri. In ședința finală din 2 iunie, Sinodul condam nă în  
m od oficial cele Trei Capitole și anatem atizează din nou pe Arie, 
M acedonie, Apolinarie, Nestorie, Eutihie și Origen. Papa Vigilius 
va subscrie deciziilor Sinodului șase luni m ai târziu73.

H oros-ul sinodal

Form ula dogm atică în tocm ită de către Părinții adunați la 
Constantinopol în  553 a fost propusă spre aprobare în  prim a se
siune a Sinodului. Em iterea și aprobarea oficială a textului are 
loc abia în  sesiunea finală a Sinodului al V-lea Ecum enic din 2 
iunie 553. Form ula are trei caracteristici m ajore: în  prim ul rând, 
textul /îoros-ului, com parat cu cel al celorlalte Sinoade Ecum enice 
anterioare și posterioare, este cel mai extins; în  al doilea rând, for
m ula, deși este cea m ai extinsă, nu are un conținut dogm atic 
bogat. Din acest m otiv, aproape nicio m onografie dedicată Sino
dului al V -lea Ecum enic nu dedică spații am ple com entariului 
teologic al acestei form ule. în  al treilea rând, cele 14 anatem a- 
tism e atașate la finalul form ulei sunt m ai im portante din punct 
de vedere dogm atic decât horos-ul propriu-zis al Sinodului.

73 Cf. R. Price, The Acts..., I, pp. 183-370; Π, pp. 3-139; I. Rămureanu, Istoria bisericească 
universală, voi. I, p. 386.
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La nivel de structură, form ula dogm atică din 553, sugestiv 
intitulată Condam narea celor „Trei Capitole", este alcătuită astfel:

1. Preambulul: paragraful introductiv al form ulei face trim i
tere la pilda talanților din Evanghelia după M atei 25 ,14-30 , subli
niind faptul că cel care a neglijat cele ale sale și „s-a făcut altora 
pricină de scandal și izvor de neorânduială" va suferi „judecată 
m are și în fricoșătoare". D eși pream bulul nu face referire directă 
la cei propuși spre condam nare în  cadrul lucrărilor Sinodului, 
aluzia textului la Teodor de M opsuestia, Teodorei de Cyr și Ibas 
de Edesa trebuie subînțeleasă.

2. Precizarea sarcinii ierarhiei Bisericii de a păstra credința cea ade
vărată: printr-un lim baj ce am intește de textul de la Ieremia 4 8 ,1 0  
și de pilda sem ănătorului din Evanghelia după M atei 13, 4-23,
horos-ul subliniază că aceia cărora li s-a încredințat să conducă »
Biserica lui Hristos au responsabilitatea de a păzi „săm ânța bună 
și curată a credinței" (hristologia Efesului și a Calcedonului) de 
„neghinele nelegiuirii, care sunt sădite de cel potrivnic" (cele Trei 
Capitole).

3. M otivația explicită a convocării Sinodului: încercarea adepților 
lui N estorie de a „alătura Bisericii lui D um nezeu" erezia diopro- 
sopistă prin scrierile lui Teodor de M opsuestia, Teodorei de Cyr 
și Ibas de Edesa.

4. Convocarea Sinodului: întrunirea celui de-al V-lea Sinod Ecu
m enic s-a făcut prin voia dum nezeiască și prin decret im perial. 
Plasarea convocării Sinodului sub autoritate divină și im perială 
preia m odelul definițiilor dogm atice em ise de Sinoadele Ecum e
nice anterioare.

5. Conform itatea cu Tradiția: Sinodul al V-lea Ecum enic u r
m ează exem plul Sfinților A postoli și al Tradiției Părinților Bise
ricii care s-au reunit în  cele patru Sinoade Ecum enice anterioare 
și „au stabilit cu ferm itate că lum ina adevărului alungă um brele 
m inciunii atunci când problem ele care trebuie să fie discutate de 
am bele părți sunt prezentate în  cadrul dezbaterilor com une".
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Textul evidențiază că, pentru Biserică, Sinodul este calea cea m ai 
potrivită pentru afirm area credinței și în lăturarea învățăturilor 
greșite.

6. Confirmarea învățăturii dogmatizate de Sinoadele Ecumenice an
terioare: Sim bolul de la N iceea din 325, Sim bolul de credință de 
la Constantinopol din 381, învățătura Părinților adunați la Efes
în  431 si la Calcedon în  451. Textul form ulei de credință din 553 , »
condam nă pe toți cei care au fost anatem atizați de cele patru Si- 
noade m enționate.

7. Justificarea anatem atizării celor Trei Capitole: explicațiile Sino
dului al V-lea Ecum enic cu privire la anatem atizarea lui Teodor 
de M opsuestia, Teodoret de Cyr și Ibas de Edesa alcătuiesc partea 
cea mai extinsă a horos-ului. Cele Trei Capitole sunt însă inegal tra
tate în horos-ul sinodal: referirile la persoana și scrierile lui Teodor 
de M opsuestia dom ină această secțiune. A m intim  faptul că scrie
rile acestor trei teologi și reabilitarea a doi dintre ei la Calcedon 
erau folosite de nestorieni pentru a interpreta al IV-lea Sinod Ecu
m enic ca favorabil hristologiei dioprosopiste.

în  prim ul rând, fără a intra în  detalii doctrinare, redactorii 
docum entului justifică anatem atizarea lui Teodor de M opsuestia 
prin faptul că învățătura lui greșită, num ită în  text „nebunie", de
pășește pe cea a tuturor ereticilor, denigrând „m area taină a ico- 
nom iei noastre".Λ.

In al doilea rând, pentru a răspunde obiecțiilor celor care sus
țineau că o persoană decedată nu poate fi anatematizată, horos-ul 
justifică practica astfel: (1) prin apelul la învățătura scripturistică 
(loan  3 ,1 8 ; Galateni 1 ,18 ) și la Tradiția bisericească (Sfântul Chirii 
al A lexandriei, Fericitul Augustin); (2) prin explicația că Teodor 
de M opsuestia a p icat sub anatem a Bisericii din tim pul vieții, 
pentru că orice eretic, chiar dacă nu este condam nat în m od ex
pres prin cuvânt, se înstrăinează singur de viața cea adevărată 
prin propriile sale învățături greșite; (3) Părinții Bisericii și Sino
dul de la Efes au condam nat deja printr-o sentință dreaptă și
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exactă dioprosopism ul lui N estorie și învățătura tuturor acelora 
care îi urm ează acestuia.

In al treilea rând, îm potriva celor care încercau să absolve de 
orice erezie pe Teodor al M opsuestiei pe baza unor scrieri ale 
Sfântului Chirii și ale patriarhului Proclu al Constantinopolului, 
Părinții sinodali precizează urm ătoarele: (1) aceste scrieri nu îl 
eliberează pe Teodor de anatem ă, ci sunt expresii iconom ice prin 
care Sfinții Părinți căutau să-i îndepărteze de rătăcire pe adepții 
lui N estorie; (2) m ulte dintre aceste scrieri sunt falsificate: „Căci, 
tăind unele pasaje din cele pe care le-au scris Sfinții Părinți, pu
nând laolaltă și adăugând de la sine anum ite lucruri de-a dreptul 
false, [susținătorii lui Teodor] au încercat prin scrisoarea lui Chi
rii, cel de sfântă am intire, ca și cum ar fi fost m ărturia Părinților,A,
să-l elibereze de anatem ă pe Teodor, num it mai devreme. In aces
tea adevărul iese la iveală din textele înseși, dacă pasajele care fu
seseră tăiate sunt citite în  desfășurarea textelor anterioare și 
posterioare, iar m inciuna falsificării iese întru totul la lumină prin 
alăturarea textelor care sunt autentice".

Secțiunea se încheie cu explicația actului de anatem atizare a 
anum itor scrieri ale lui Teodoret de Cyr și a scrisorii lui Ibas din 
Edesa către M aris Persanul. Părinții adunați la C onstantinopol 
m enționează că scrisoarea lui Ibas, despre care susținătorii lui 
Teodor spuneau că, prin reabilitarea autorului ei, ar fi fost accep
tată de Sinodul al IV-lea Ecum enic și care elogia învățătura lui 
N estorie și a episcopului de M opsuestia, are un conținut doctri
nar contrar hristologiei definițiilor dogm atice ale Sinoadelor Ecu
m enice de la Efes și C alcedon. C ontradicția dintre hristologia 
calcedoniană și conținutul acestei scrisori constituie, pentru si
nodali, dovada evidentă că reabilitarea lui Ibas nu im plica și ac
ceptarea conținutului scrisorii acestuia.

8. Reconfirmarea învățăturii prim elor patru Sinoade Ecum enice și 
condam narea celor Trei Capitole: horos-ul s e  încheie cu m ărturisirea 
că S in od u l adu nat la C onstan tin op ol în  553 p rim ește în treaga
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învățătură a Sinoadelor de la N iceea (325), Constantinopol (381), 
Efes (431) și Calcedon (451). în  același timp, Sinodul condam nă 
persoana și scrierile lui Teodor de M opsuestia, scrierile lui Teodoret de 
Cyr împotriva celor douăsprezece Capitole ale Sfântului Chirii și îm po
triva Sinodului de la Efes, precum  și scrisoarea lui Ibas către M aris 
Persanul, care neagă faptul că D um nezeu-Cuvântul S-a întrupat 
din Sfânta N ăscătoare de D um nezeu, acuză pe Sfântul Chirii de 
erezie, pretinde că Sinodul de la Efes a depus în  m od nedrept pe 
Nestorie și num ește cele 12 Capitole (Anatematism e) ale lui Chirii 
eretice.

II. A natem atism ele dogm atice

La sfârșitul textului de condam nare a celor Trei Capitole, în 
aceeași sesiune finală din 2 iunie 553, Părinții sinodali au adăugat 
14 anatem atism e dogm atice. A cestea reprezintă un extraordinar 
efort de receptare sinodală a dogm ei trinitare și a celei hristolo- 
gice a Bisericii sobornicești și m archează un progres evident față 
de Sinodul de la Calcedon. Dacă ar fi dezbrăcate de form a lor n e
gativă, de condamnare, ar putea ușor fi considerate ca exprim ând 
hotărârea dogm atică  sau confesiunea de credință  a Sinodului al II-lea 
de la Constantinopol74.

Ele urm ează îndeaproape cele 13 anatem atism e publicate de 
îm păratul Justinian cu doi ani înainte, în  551, în  a sa M ărturisire 
de credință  ('Ομολογία πίστεως I Confessio fidei). învățătura pre
zentată de ele încearcă o dublă țintă: pe de o parte, să interpreteze 
Calcedonul în  sensul teologiei Sfântului Chirii al Alexandriei, iar 
pe de altă parte, să explice teologia chiriliană în  lum ina Calcedo- 
nului. De aceea s-a și spus că proclam area de către sinod a lui 
Chirii al A lexandriei ca regula fid e i75 în  m aterie de hristologie nu

74 In mod special primele zece.
75 Cf. J. Meyendorff, Le Christ..., p. 113.
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s-a făcut fără ca același sinod să ofere cheia interpretării ortodoxe 
a teologiei sale.

Anatematismele sinodului pot fi împărțite în trei categorii: (1) o 
primă anatematismă ce confirmă dogma și formularea trinitară ca- 
padociană; (2) anatematismele de la 2 la 10 condamnă pe cei care in
terpretează în  mod nestorian hristologia calcedoniană, dar și pe cei 
care susțin contopirea dumnezeirii și a omenității în  Hristos, preci
zând dogma hristologică; (3) anatematismele de la 11 la 14 simt în
dreptate nominal împotriva unei serii de eretici76.

Anatem atism a 1: are conținut trinitar. Este foarte im portantă 
deoarece fixează în  m od oficial într-o hotărâre a unui Sinod Ecu
m enic dogm a Sfintei Treim i, așa cum  o avem noi astăzi. Prim a 
parte a anatem atism ei arată receptarea de către Biserică a form u
lării dogm ei trinitare în  sensul celei m ărturisite deja de episcopii 
adunați la Constantinopol în 3S277. Unitatea și distincția în  Treim e 
sunt exprim ate într-un lim baj dogm atic, tehnic: unitatea trebuie 
m ărturisită la nivelul lui physis (natură), adică al lui ousia (esență), 
pe când distincția, la nivelul ipostasului (hypostasis') sau persoanei 
(prosăpon), am bele folosite la plural. D acă N iceea echivala hypos
tasis cu ousia, aici apar ca term eni din două planuri diferite. D eja 
în  Epistola sinodalilor de la Constantinopol din 382 adresată episco- 
pilor din O ccident, ousia și physis se arătau drept term eni sino
nim i pentru ceea ce este com un în  Sfânta Treim e -  dum nezeirea. 
A ceasta din urm ă nu se îm parte între cele „trei Ipostasuri desă
vârșite, adică în  trei Persoane d esăvârșite". Ele sunt toate Trei 
„deoființă", fără să Se confunde sau să Se contopească, deoarece

Λ

Ipostasurile Iși păstrează însușirile personale: este un D um nezeu 
Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Constituindu-se în  argum ent, partea a 
doua a anatem atism ei exprim ă într-un limbaj tradițional apropiat 
Scripturii unitatea și distincția trinitară m ărturisite dogm atic în

76 Cf. F.X. Murphy & P. Sherwood, Histoire..., p. 107.
77 Vezi textul integral al Scrisorii în volumul de față. Asemănarea limbajului concep
tual este mai mult decât evidentă.
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prim a parte: „Căci U nul este Dum nezeu și Tatăl, de la Care [sunt] 
toate, și U nul D om nul Iisus H ristos, prin  Care [sunt] toate, și 
U nul Sfântul Duh, în  Care [sunt] toate".

Anatem atism a  2: reia din prim a parte a definiției dogm atice a 
C alcedonului, care m ărturisea pe U nul și A celași (ένα καί τον 
αύτόν) Fiu, D om nul nostru Iisus H ristos, născut înaintea veacu
rilor din Tatăl, după dumnezeire, și în  vrem urile din urmă pentru 
noi și pentru a noastră m ântuire din M aria Fecioara, Născătoarea 
de D um nezeu (τής Θεοτόκου), după om enitate. Nu trebuie uitat 
că Leon, în  Tomul său către Flavian, insista în  m od deosebit pe 
cele două nașteri, eternă și tem porală, ale A celuiași Fiu. A ceasta îi 
perm itea afirm area clară a celor două naturi, divină și um ană, în 
integritatea lor, H ristos fiind „com plet în ale Sale, com plet în ale 
noastre" {totus in suis, totus in nostris)™. în  ceea ce privește pe cea 
care a născut trupește pe Dumnezeu unit cu trupul după ipostas, și 
de aceea Theotokos (Sfântul Chirii), Părinții de la Sinodul al V-lea Ecu
menic adaugă mărturisirea pentru prima dată într-un document si
nodal oficial a pururea fecioriei {aeiparthenos) Maicii Domnului.

Anatem atism a 3: m ărturisește în  term eni chirilieni învățătura » »
ortodoxă despre com unicarea însușirilor în  unica Persoană a lui 
H ristos, C uvântul lui D um nezeu înom enit. Pentru a sublinia 
identitatea și unitatea lui H ristos, Calcedonul folosește nu m ai 
puțin de 8 ori term enul „A celași" (τον αύτόν) în  definiția sa hris- 
tologică. îm potriva aceleiași tendințe nestoriene care despărțea 
sau separa, Sinodul de la Constantinopol din 553 spune că Hristos 
nu este în  Cuvântul ca unul în altul (άλλον έν άλλω), cu alte cuvinte 
ca un subiect diferit. Ci în  toate, și în  minuni, și în nașterea după 
trup, și în  pătimiri, este Unul și Același, Cel care este atât subiectul 
actelor dumnezeiești, cât și subiectul actelor omenești.

A n atem atism a 4: exp lică  fe lu l în  care văd sinod alii unirea 
h risto log ică . Ea ev id en țiază  im p ortan ța  unirii ipostatice  a lui *

78 Vezi introducerea la Tomul lui Leon din volumul de față.
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Dum nezeu-Cuvântul cu trupul însuflețit de suflet rațional (ultima 
parte este îndreptată contra apolinarism ului). Această unire după 
ipostas, continuă anatem atism a, s-a petrecut prin com punere 
(κατά σύνθεσιν): unicul Ipostas al Cuvântului devine „com pus" 
prin înom enire sau prin asum area firii um ane. Prin aceasta, si
nodul se poziționează în linia teologiei „enip ostazierii" firii 
um ane fără ipostas propriu în  Ipostasul dum nezeiesc al Cuvân
tului, dezvoltată de Leonțiu  de Bizanț. M ărturisind unirea lui 
D um nezeu-C uvântul cu trupul prin com punere, echivalată cu 
unirea după ipostas, sinodul respinge deodată înțelegerea nesto- 
riană a unității în  Hristos, ca o sim plă legătură sau relație m orală 
dintre două persoane, și opinia m onofizită a lui Eutihie a unei 
uniri prin contopire a celor două firi ale M ântuitorului. Căci, 
spune el, unirea prin com punere nu num ai că păstrează necon
topite cele unite, dar nici nu admite divizarea în taina lui Hristos.

Anatem atism a 5: arată cum  trebuie înțeleasă expresia „un sin
gur Ipostas" sau „o singură Persoană" din definiția dogm atică a 
C alcedonului. în  perspectiva sinodului, m ărturisirea unirii lui 
D um nezeu-C uvântul cu trupul după Ipostas înseam nă că nu 
există decât un singur Ipostas sau o singură Persoană a Lui. El 
respinge astfel orice afirm are nestoriană în  H ristos a două ipos- 
tasuri sau persoane79. în  sublinierea identității subiectului unic, 
logica hristologică este sprijinită pe teologia trinitară: pentru că 
Ipostasul lui Hristos este Ipostasul „Unuia din Treim e" făcut om, 
atunci Sfânta Treim e nu a prim it adăugarea unei persoane sau 
ipostas după întruparea Cuvântului.

Anatem atism a 6: explică chirilian theotokia Fecioarei M aria. Ea 
nu este în  m od im propriu sau doar relativ num ită „N ăscătoare 
de D um nezeu", ca și cum  ar fi născut un sim plu om  sau un H ris
tos care nu este Dum nezeu. Ci, pentru că Sfânta Fecioară a născut

79 A se vedea: F.G. McLeod, „The Significance...", pp. 366-371.
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trupește pe D um nezeu unit cu trupul în  m od ipostatic, de aceea 
este ea în  m od propriu și în  adevăr N ăscătoare de Dum nezeu.

A natem atism a 7\ precizează învățătura C alcedonului expri
m ată în  celebra form ulă: „în  două firi". D iferența (διαφορά) din
tre naturi nu este anulată prin unire; ele nu fuzionează și nici nu 
există între ele diviziune sau separare, ca și cum  ar avea fiecare 
propriul său ipostas. In sens chirilian, anatem atism a afirmă că di
ferența naturilor nu poate fi contem plată decât în cugetare (τή 
θεωρία μόνη). Precizarea aceasta era poate un sem n al m âinii în 
tinse de îm păratul Justinian m onofiziților severieni, pregătit deja 
în  M ărturisirea  sa din 551. D eoarece Sever al A ntiohiei adm itea 
această distincție doar în  gândire, în  realitate sau lucrare 
(ένεργεία) nefiind pentru el decât o singură fire sau natură. To
tuși, dacă Părinții sinodali doresc să accentueze aici faptul că na
turile nu sunt separate în ipostasuri diferite, asta nu înseam nă că 
firile ar trebui considerate doar ca „abstracții conceptuale, ca en
tități m entale fără realitate concretă"80.

Anatem atism a 8·. precizează sensul ortodox al celor două for
m ule controversate utilizate în  disputele m onofizite: „Din două 
firi" și: „O singură fire în trup ată a lui D um nezeu-C uvântul". 
M ărturisirea unității lui H ristos nu înseam nă că din două firi aJ
rezultat o singură fire (physis), echivalată din nou cu esența/ființa
(ousia). Unirea după ipostas permite păstrarea specificului fiecărei
firi, fără ca ele să se contopească. De aceea, putem mărturisi că Unul
Hristos este deodată deofiintă cu Dumnezeu-Tatăl si cu noi. Aceasta > »
înseamnă că expresia Sfântului Chirii trebuie înțeleasă în sensul unui 
„singur Ipostas întrupat al lui Dumnezeu-Cuvântul".

Anatem atism a 9: precizează că închinarea unică adresată lui 
H ristos este datorată unicității Ipostasului Său. Ea nu se reali
zează la nivelul firilor. De aceea, este greșit să se spună că Hristos 
este adorat în  două firi, introducând astfel două închinări, pe cât

80 A. d eHalleux, „La distinction...", p. 318.
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de greșit este să se susțină că este o singură închinare deoarece 
este o singură fire.

A natem atism a 10: proclam ă în  m od oficial theopashism ul, re
luând chestiu nea id en tită ții lu i H ristos. Ip ostasu l este cel p re
existent al Logosului divin, Care păstrează fără alterare firea 
divină și asumă, făcând-o a Sa, firea um ană cu toate ale sale, afară 
de păcat. D e fapt, distincția conceptuală în tre ipostas și natură 
perm ite Părinților din secolul al V l-lea să afirme deodată im pa
sibilitatea divină și faptul că Hristos, D um nezeu întrupat, a su
ferit și a m urit pe cruce. Im pasibilitatea era m ărturisită în planul 
naturii, adică al dum nezeirii, iar asum area suferinței și a m orții, 
în  planul Ipostasului Logosului. Ca și unirea chiriliană, pătim irea 
lui Dum nezeu este admisă doar „după Ipostas" (Leonțiu). Acesta 
poate fi m ărturisit ca subiect al pătim irii tocm ai pentru că după 
întrupare este „com pus" dintr-o fire nepătim itoare (dum nezei
rea) și una pătim itoare (om enitatea). Expresia „U nul din Sfânta 
Treim e" din m ărturisirea theopashită a călugărilor sciți: „U nul 
din Sfânta Treim e a pătim it în  trup" {Unus de Trinitate passus est 
carne), folosită în  această anatem atism ă, va fi reluată de Justinian 
în  im nul „U nicule N ăscut" introdus apoi în  Liturghia bizantină.

Anatem atism a 11: confirm ă condam nările ereticilor realizate 
de precedentele Sinoade Ecum enice, îm preună cu toți sim pati- 
zanții lor, la care adaugă pe Origen.

Anatem atism ele 12, 13 și 14: reiau condam narea celor Trei Ca
pitole: a) persoana preanecredinciosului Teodor de M opsuestia și 
scrierile sale nelegiuite {anatem atism a 12); b) scrierile nelegiuite 
ale lui Teodorei de Cyr îm potriva adevăratei credințe și a prim u
lui sinod de la Efes și îm potriva lui Chirii și a celor douăsprezece 
Capitole ale sale {anatematisma 13). In aceeași anatem atism ă se in
terzice în m od expres respingerea scrierilor lui Chirii, în  mod spe
cial a Scrisorii a treia, despre care am văzut că a provocat atâtea 
tulburări în  Biserică81; c) scrisoarea despre care se spune că Ibas 
din Edesa a scris-o către M aris Persanul {anatematism a 14).

81 Cf. „Introduceri" la Sinoadele al III-lea și al IV-lea Ecumenice.
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Sententia synodica [adversus „tria capitula"]

M agno D eo et Salvatore nostro  Iesu  C hristo , secundum  
parabolam  in evangeliis d ictam , pro u niu scu iu squ e v iribu s 
talenta d istribuente, et operam  eorum  opp ortu no tem pore 
exigente, si is qui cred itum  sibi u num  talentum  sine dim i- 
nutione servavit, eo quod non operatus est, et am plificavit hoc 
quod sibi creditum  est, condem natur, quanto m aiori et horribili 
iudicio subiaceat, qui non solum  de ipso neglexerit, sed etiam  
aliis scandali et pertu rbation is causam  praebuerit? cum  sit 
om nibu s fidelibus m anifestum , quod quando de fide ratio  
m oveatur, non solum  im pius condem natur, sed etiam  ille qui 
p otest qu idem  prohibere im pietatem , negleg it vero aliorum  
correptionem . Et nos igitur, qu ibus regere ecclesiam  D om ini 
creditum  est, tim entes m aled iction em , quae im m inet his qui 
n egligen ter opera dom ini faciunt, festinam us bonu m  fidei 
sem en purum  conservare ab im pietatis zizaniis, quae ab inim ico 
insem inantu r. Q uoniam  ig itur v idebam u s quod N estorii 
sequaces conati sunt per Theodorum  im pium , qui M opsuestiae 
fuit episcopus, et im pia eius conscripta, et insuper per ea quae 
im pie T heod oretu s conscripsit, et per ep isto lam  sceleratam , 
quae ab Iba d icitur ad M arim  Persam  scripta esse, suam  
im pietatem  D ei ecclesiae applicare, id eo  ad eoru m  quae 
m ovebantur correptionem  surrexim us, et pro D ei voluntate, et 
iu ssione p iissim i im peratoris vocati ad hanc regiam  u rbem  
convenim us.
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Condam narea celor „Trei C ap itole"1

M arele D um nezeu și M ântuitorul nostru Iisus Hristos, după 
cum  spune parabola din Evanghelii, îm parte talanți fiecăruia 
după puterile sale și cere la tim pul potrivit lucrarea acelora. Dacă 
cel căruia i s-a dat un talant și l-a păstrat fără să-l piardă este con
dam nat1 2 pentru că nu a lucrat sau înm ulțit ceea ce i s-a încredin
țat, ce fel de judecată m ai m are și înfricoșătoare va suferi cel care 
nu num ai că a neglijat ceea ce este al său, dar s-a făcut altora pri
cină de scandal și izvor de neorânduială?

După cum  este vădit tuturor credincioșilor că, atunci când un 
aspect legat de credință este tulburat, nu num ai ereticul este con
dam nat, ci chiar și acela care poate să îm piedice erezia, însă trece 
cu vederea sm intirea altora, și noi, așadar, cei cărora li s-a încre
dințat conducerea Bisericii lui Dumnezeu3, temându-ne de blestemul 
care îl amenință pe cel care face lucrul Domnului4 cu nebăgare de 
seamă, ne sârguim să păzim sămânța bună și curată a credinței de 
neghinele nelegiuirii, care sunt sădite de potrivnic5. Văzând, așadar, 
că adepții lui Nestorie au încercat să alăture Bisericii lui Dumnezeu 
erezia lor prin nelegiuitul6 Teodor, care a fost episcop al Mopsuestiei, 
și prin scrierile lui nelegiuite, de asemenea prin cele nelegiuite pe care 
Teodorei le-a scris și prin scrisoarea nelegiuită despre care se spune 
că a fost scrisă de Ibas pentru Maris Persanul, pentru acest motiv ne-am 
ridicat pentru îndreptarea celor tulburate. Și ne-am adunat în acest 
oraș împărătesc, fiind chemați prin voia lui Dumnezeu și porunca 
preacredinciosului împărat.

1 Promulgată în cea de a VIII-a sesiune și ultima a Sinodului (2 iunie 553).
2 Cf. Matei 25, 14-30.
3 Cf. Faptele 20, 28.
4 Cf. Ieremia 4 8 ,10.
5 Până aici textul s-a păstrat și în originalul grec. Restul textului din condamnarea 
celor Trei Capitole care a ajuns până la noi este în traducere veche latină.
6 Impius -  probabil traducerea lui άσεβής („neevlavios, nelegiuit, necredincios"); aici 
cu sens de „eretic".
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Et quia contingit V igilium  religiosissim um , in  hac regia urbe 
degentem , om nibus interesse quae his tribus capitu lis annotata 
sunt, et tam  sine scrip tis, quam  in scrip tu ris ea saepius con
d em nasse, postea tam en et consensit in  scrip tis in  concilio  
convenire, et disceptare una nobiscum  de his tribus capitulis, ut 
definitio com m uniter ab om nibus nobis praebeatur fidei rectae 
conveniens; p iissim u s im p erator secu nd um  quod in ter nos 
p lacu it, tam  ipsum  quam  nos h ortatu s est com m u niter con
venire, eo quod sacerd otes decet com m unibus qu aestionibu s 
finem  com m unem  im ponere. U nde necessario petivim us ipsius 
reveren tiam  scrip tas suas p rom issiones ad im plere; nec enim  
iu stum  esse am plius scandalu m  pro tribus istis  capitu lis 
crescere, et D ei ecclesiam  conturbari. Et pro his ad m em oriam  
eius perduxim us m agna illa apostolorum  exem pla, et patrum  
trad itiones. L icet en im  sancti Sp iritus gratia et circa singulos 
aposto los abundaret, u t n on  in d igerent alieno consilio  ad ea 
quae agend a erant; non tam en aliter vo lu eru n t de eo quod 
m ovebatur, si oporteret gentes circum cidi, definire, priusquam  
com m u niter congregati d iv inaru m  scrip tu rarum  testim oniis 
unusquisque sua dicta confirm averunt.

U nde com m uniter de eo sententiam  protulerunt, ad gentes 
scribentes: Visum est Spiritui sancto et nobis, nihil aliud im ponere 
vobis oneris, praeterquam  necessaria, ut abstineatis ab im m olatis  
sim ulacrorum , et sanguine, et suffocate, et forn icatione.

Sed et sancti patres, qui per tem pora in sanctis quattuor 
conciliis convenerunt, antiquis exem plis u tentes, com m uniter 
de exortis haeresibu s et qu aestion ibu s d isposu erunt, certo 
constituto , quod in com m u nibu s d isceptationibu s cum  
proponuntur quae ex u traque parte d iscutienda sunt, veritatis 
lum en tenebras expellit m endacii.

N ec enim  potest in  com m u nibu s de fide d iscep tation ibu s 
aliter veritas m anifestari, cum  unusquisque proxim i adiutorio 
indiget, sicut in Proverbiis dicit Salom on: Frater fra tr i adiutorium
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Și s-a întâm plat că preacuviosul [papă] Vigilius, cu reședința 
în acest oraș îm părătesc, s-a preocupat de toate cele observate în 
legătură cu aceste Trei Capitole, condam nându-le adesea în aceeași 
m ăsură atât în  vorbă, cât și în  scris, pe urm ă a acceptat în  scris să 
participe la sinod și să judece laolaltă cu noi în  privința acestor 
Trei Capitole, pentru ca prin noi toți să se ajungă în com un la o de
finiție conform ă dreptei credințe. Preacredinciosul îm părat, ur
m ând celor convenite între noi, ne-a îndem nat astfel să ne reunim  
laolaltă, căci se cuvine ca preoții să im pună problem elor com une 
o conclu zie  com ună. P rin  u rm are, am  ceru t în ses i sfin ție i sale  
să-și ducă la bun sfârșit prom isiunile sale scrise, căci nu se cuvine 
ca scandalul pentru aceste Trei Capitole să crească m ai m ult, iar 
B iserica lui D um nezeu să fie tulburată. Pentru acest lucru, am 
adus în am intirea lui acele m ari exemple ale Apostolilor și ale tra
dițiilor Părinților. Căci, chiar dacă harul lui D um nezeu se revărsa 
peste m ăsură în fiecare dintre Apostoli, încât nu aveau nevoie de 
sfatul altuia în  ceea ce trebuia îm plinit, cu toate acestea ei nu au 
vrut să hotărască în mod diferit în  ceea ce privește problema care-i 
preocupă, anum e dacă s-ar cuveni ca neam urile să fie tăiate îm 
prejur, înainte ca, adunați laolaltă, să fi confirm at poziția fiecăruia 
față de m ărturiile Sfintelor Scripturi. în  acest fel au alcătuit îm 
preună hotărârea pe care au scris-o neam urilor: „Părutu-s-a D u
hului Sfânt și nouă, să nu vi se pună nicio greutate în  plus în  afară 
de cele ce sunt necesare: să vă feriți de cele jertfite idolilor și de 
sânge și de [animale] sugrum ate și de desfrânare"7.

Dar și Sfinții Părinți care s-au adunat de-a lungul tim pului în 
cele patru sfinte Sinoade, folosindu-se de exem ple vechi, au orân
duit îm preună despre ereziile și problem ele apărute, fiind stabilit 
cu ferm itate că lum ina adevărului alungă um brele m inciunii 
atunci când problem ele care trebuie să fie discutate de am bele 
părți sunt prezentate în  cadrul dezbaterilor com une. Căci adevă
rul nu poate fi descoperit în  alt fel în  cadrul dezbaterilor com une 
despre credință, de vreme ce fiecare are nevoie de ajutorul aproa
pelui, după cum spune Solom on în Pilde: „Frate ajutat de frate

7 Faptele 15, 28-29.
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praestans: exaltabitur sicut civitas m unita: valet vero sicut regnum  
fundatu m . E t iterum  in Ecclesiaste dicit: O ptim i duo quam unus, 
quibus est m erces bona in labore ipsorum . Sed etiam  ipse D om inus 
dicit: Arnen dico vobis, si duo ex vobis convenerint super terram, de 
om ni re quam cum que petierint, continget vobis a P atre m eo qui in 
caelis est. U bicumque enim fu erin t duo aut tres collecti in nom ine meo, 
ego cum eis sum  in m edio ipsorum . Cum  autem  saepius et a nobis 
om nibus invitatus, et insuper gloriosissim is iudicibus m issis ad 
ipsum  a piissim o im peratore, prom isit per seipsum  de iisdem  
tribus cap itu lis sententiam  proferre: hu iu sm od i response au
dito, apostoli adm onitiones in corde habentes, quod unusquisque 
pro se rationem  reddet Deo, tim entes autem  et iudicium  im m inens 
eis qui vel u num  ex m in im is scandalizant, quanto m agis 
im peratorem  ita C hristianissim um  et populos et ecclesias totas; 
et quod dictum  a D eo ad Paulum : N e tim eas, sed  loquere et ne 
taceas, quoniam  ego sum  tecum , et nem o poterit nocere tibi, 
congregati ante om nia com pendiose confessi sum us fidem  illam  
tenere, quam  D om inu s noster Iesu s C hristus verus D eus 
tradidit sanctis suis apostolis, et per eos sanctis ecclesiis, et qui 
post illos fuerunt sancti patres et doctores ecclesiae creditis sibi 
pop ulis trad iderunt. Tenere autem  et servare et praed icare 
sanctis ecclesiis confessi sum us hanc fidei confessionem , quam  
latius exposuerunt trecenti decem  et octo sancti patres N icaeae 
congregate, qui sanctum  m athem a sive sym bolum  tradiderunt: 
in su p er autem  et centum  qu inqu agin ta in  C onstan tin op oli 
collecti exposuerunt, qui eandem  fidei confessionem  secuti sunt,
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este ca o cetate tare și înaltă și are putere ca o îm părăție în tem e
iată"8. Tot el spune iarăși în  Ecclesiast: „M ai fericiți sunt doi lao
laltă decât unul, fiindcă au răsplată bună pentru m unca lo r"9. Dar 
și D om nul însuși spune: „Iarăși grăiesc vouă că, dacă doi dintre 
voi se vor învoi pe păm ânt în  privința unui lucru pe care îl vor 
cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Căci unde 
sim t doi sau trei adunați în  num ele M eu, acolo sunt și Eu în m ij
locul lo r"10 11.

Pentru că [Vigilius] fusese invitat adesea de noi toți, pe dea
supra fiindu-i trim iși judecători foarte nobili de către preacredin- 
ciosul îm părat, a prom is el însuși că va em ite o hotărâre despre 
aceleași Trei Capitole. Auzind un astfel de răspuns, am  avut în  cu
getul nostru avertism entele A postolului, că „fiecare va da seam ă 
despre sine lui D um nezeu"11, temându-ne astfel de judecata care-i 
așteaptă pe cei care sm intesc chiar și pe unul dintre aceștia m ici12, 
cu cât m ai m ult pe un îm părat foarte creștin și popoare și toate 
Bisericile; precum și ceea ce i s-a spus lui Pavel de către Dumnezeu: 
„Nu te tem e, ci vorbește și nu tăcea, pentru că Eu sunt cu tine și 
nim eni nu-ți va face ră u "13.

A dunându-ne, înainte de toate am  m ărturisit concis că păs
trăm acea credință pe care Domnul nostru Iisus Hristos, Dum nezeu 
adevărat, a transm is-o Sfinților Săi A postoli, și prin ei Sfintelor 
Biserici, și pe care cei care după ei au fost Sfinți Părinți și doctori 
ai Bisericii au transm is-o popoarelor încredințate lor. Am m ărtu
risit că păstrăm , păzim  și propovăduim  Sfintelor Biserici această 
m ărturisire de credință, pe care au prezentat-o m ai pe larg cei 318 
Părinți adunați la Niceea, care au transm is această sfântă doctrină 
sau Simbol de credință; pe deasupra, și ceea ce au declarat cei 150 adu
nați la Constantinopol, care s-au condus după aceeași m ărturisire de

8 Pildele 18,19.
9 Ecclesiastul 4, 9.
10 Matei 18,19-20.
11 Romani 14,12.
12 C f Matei 18, 6.
13 Faptele 18, 9-10.
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et eam  explanaverunt: et ducentorum  sanctorum  patrum  prius 
Ephesi co llectoru m  pro ead em  fidem  consensum : et quae a 
sexcentis triginta C halcedone congregatis definita sunt pro una 
eadem que fide quam  et ipsi secuti praedicaverunt. Eos autem  
qui pro tem pore cond em nati vel anathem atizati a catholica  
ecclesia  et p raed ictis quattuor conciliis sunt, confessi sum us 
condem natos et anathem atizatos habere.

C um que haec ita confessi sum us, in itium  fecim us exam ina
tionis trium  capitu lorum , et prop osuim u s prius de T heodoro 
M op su esteno: et cum  in m edio p rolatae sunt b lasphem iae 
cod icibu s eius insertae, m irati sum us D ei in his patientiam , 
quod non divino igni statim  in cen sa est lingua et m ens quae 
haec eructavit: et nunquam  concessissem us procedere lectorem  
p raed ictaru m  b lasp hem iaru m , pro sola m em oria illarum  
in d ign ation em  D ei tim entes (utpote u naqu aque b lasp hem ia 
m agnitu d ine im p ietatis anteced entem  superante, et m entem  
au d itoribu s funditu s perm ovente), n isi eos qui talibus 
b lasp h em iis g loriantu r v id erem us in d igere confu sione, per 
m anifestation em  earum  eis in ferenda: u t nos om nes zelo 
b lasphem iarum  contra D eum  expositarum  incensi et in m edio 
lectionis et post ipsam  inclam ationes et anathem atism os contra 
Theodorum  ut viventem  et praesentem  facerem us. „Propitius 
sis, D om ine", dicentes, „nec daem ones ausi sunt talia contra te 
loqu i".

O  in to lerab ilem  lingu am  illam ! o p ravitatem  viri, o altam  
illam  m anum , quam  extendit contra creatorem  suum . Scripturas 
scire m iser ille pollicitus non m em init O seae prophetae dicentis: 
Vae illis, quoniam  exilierunt a me: fam osi fa c ti sunt, quia impii fu eru n t  
in me, iniqua locuti sunt adversum  me, et adversum  me excogitantes 
locuti su n t pessim a. Ideo cadent in fra m ea  propter im probitatem  
linguae suae. H ic contem ptus eorum  in sinu eorum : quia transierunt 
testam entum  m eum , et adversus legem  m eam  im pie egerunt. Istis
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credință si au dezvoltat-o; si consensul celor 200 de Sfinți Părinți 
adunați la prim ul Sinod de la Efes pentru aceeași credință; pre
cum și cele definite de cei 630 adunați la Calcedon pentru una și 
aceeași credință pe care ei înșiși, urmând-o, au propovăduit-o. Iar pe 
cei care, în timpul lor, au fost condamnați sau anatematizați de Bise
rica sobornicească și de cele patru Sinoade menționate mai devreme, 
am mărturisit că îi considerăm condamnați și anatematizați.

D upă ce am m ărturisit astfel acestea, am început exam inarea 
celor Trei Capitole și l-am  luat m ai întâi în  considerare pe Teodor 
de M opsuestia. Iar când au fost expuse în  m ijlocul nostru blasfe- 
miile incluse în acele texte, am fost uimiți de răbdarea lui Dumnezeu 
față de ele, de faptul că focul dum nezeiesc nu a ars pe loc lim ba 
și m intea care a vărsat aceste lucruri; și nu am fi îngăduit nicide
cum cititorului să continue citirea blasfem iilor m ai-sus m ențio
nate, tem ându-ne de m ânia lui D um nezeu la sim pla repetare a 
acestora (de vrem e ce fiecare blasfem ie depășea m ăsura necre
dinței celei anterioare și tulbura în  profunzim e m intea ascultăto
rilor), dacă nu ni s-ar fi părut că cei care se m ândreau cu aceste 
blasfem ii aveau nevoie de confuzia apărută în  urm a dării lor în  
vileag: încât noi toți, aprinși de râvnă din cauza blasfem iilor ros
tite îm potriva lui D um nezeu, am  exclam at, în  tim pul citirii și 
după, dezavuări și anatem e îm potriva lui Teodor, de parcă ar fi 
fost viu și prezent. Fii milostiv nouă, Doamne, când spunem că nici 
demonii nu au îndrăznit să spună astfel de lucruri îm potriva Ta!

O, nesuferită acea limbă! O, ticăloșia bărbatului! O, acea m ână 
insolentă, ridicată îm potriva Făcătorului ei! Acel nefericit care pre
tindea că știe Scripturile nu și-a am intit totuși de profetul Osea, 
care spune: „Vai de ei, căci au fugit de Mine: au ajuns de pom ină 
pentru că au fost lipsiți de evlavie față de Mine, au rostit nedreptăți 
îm potriva M ea și, plănuind îm potriva Mea, au rostit cele m ai rele
lucruri. De aceea vor cădea în  ascuțișul săbiei din cauza răutății » » »
limbii lor. Disprețul lor [să fie] în  mijlocul lor; pentru că au încălcat 
legământul Meu și s-au ridicat cu necredință împotriva legii M ele"14.

14 Osea 7 ,13-16; 8,1.
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Theodorus im pius m erito subiicitur. Prophetias enim , quae de 
Christo sunt, reiciens, festinavit dispensationis pro nostra salute 
m agnu m  m ysterium , qu antu m  ad se pertinet, reprobare: 
fabu las tantum m odo ad risum  prop ositas gentibus d ivina 
eloqu ia, m ultis m odis conatus ostend ere, et contem p sit tam  
alias propheticas pronuntiationes contra im pios factas, et quod 
d ix it d iv inu s H abacu c de his qui m en d aciter docent: Vae qui 
adaequat proxim um  sib i eversione turbata, et inebrian t eum , ut 
inspiciat speluncas eorum : id  est, tenebrosas et om nino a luce 
alienas doctrinas eorum .

Et quid oportet m ulta dicere? Liceat volentibus codices im pii 
Theodori prae m anibus accipere, vel quae ex im piis codicibus 
eius, gestis apud nos hab itis in serta  sunt, im pia capitu la, et 
invenire nim iam  insaniam , et nefanda illa quae dixit. U lterius 
enim  p roced ere et iteru m  m em oria repetere nefand a illa 
verem ur. R ecitata  n obis su n t et quaed am  a sanctis patribu s 
contra illum , et om nes h aereticos sup erantem  eius insan iam  
conscripta, et in su p er h istoriae  et leges im p eriales, illius 
im pietatem  ab in itio divulgantes et quoniam  post haec om nia 
im pietatis illiu s d efensores, in iuriis contra creatorem  suum  
dictis g loriantes, d icebant n on  oportere eum  post m ortem  
anathem atizare, licet cognoscerem us ecclesiasticam  de im piis 
traditionem , quod et post m ortem  haeretici anathem atizantur; 
tam en necessarium  putavim us et de hoc perscrutari, et fertur in 
gestis, quom odo diversi haeretici et post m ortem  anathem atizati 
sunt: et per m ulta m anifestatum  est apud nos, quod qui haec 
dicunt, nullam  curam  Dei iudicatorum  faciunt, nec apostolorum  
pronuntiationum , nec paternarum  traditionum . Libenter utique 
in terrogem u s eos, quid d icant de D om ino, d icente de seipso: 
Q ui crediderit in eum, non iudicatur: qui autem  non crediderit in eum, 
iam iudicatus est, quia non crediderit in nom ine unigeniti Filii Dei.
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Rău-credinciosul Teodor cade pe m erit sub incidența acestora. 
Pentru că, respingând profețiile despre H ristos, s-a grăbit să de
nigreze, atât cât i-a stat în  putință, m area taină a iconom iei m ân
tuirii noastre; a încercat în  m ulte feluri să arate că expresiile 
dum nezeiești nu sunt nim ic m ai m ult decât fabule puse înaintea 
popoarelor spre derâdere și a disprețuit alte condam nări profe
tice făcute îm potriva necredincioșilor, m ai ales ceea ce a spus 
dum nezeiescul Avacum  despre cei care învață în  m od m incinos: 
„Vai de cel care adapă pe prietenul său din cupa lui otrăvită, până 
îl îm bată, ca să vadă goliciunea lu i!"15 -  adică învățăturile lor în 
tunecate si cu totul străine de lumină.»

Și la ce ar folosi să spunem  m ai m ulte? Celor care doresc, le 
este perm is să prim ească în propriile m âini cărțile nelegiuitului 
Teodor sau capitolele nelegiuite extrase din cărțile nelegiuite, care 
au fost incluse în  actele aflate în  grija noastră, și să descopere ne
bunia dincolo de m ăsură și acele lucruri îngrozitoare pe care le-a 
spus. Căci ne tem em  să m ergem  m ai departe și să aducem  iarăși 
în  m em orie acele lucruri îngrozitoare.

N e-au fost citite și cele scrise de Sfinții Părinți îm potriva lui 
și îm potriva nebuniei lui, care îi întrece pe toți ereticii, pe urm ă 
istoriile și legile îm părătești care au dat în vileag nelegiuirea lui 
dintru început; și, pentru că, după toate acestea, apologeții lui, 
m ândrindu-se cu insultele spuse îm potriva Făcătorului său, spu
neau că nu se cuvine să fie anatem atizat după m oarte, cu toate 
că aveam  cunoștință de o tradiție bisericească cu privire la nele- 
giuiți, că și după m oarte ereticii sunt anatem atizați, am socotit 
totuși necesar să cercetăm  cu atenție și despre acest lucru; și poate 
fi găsit în  acte că diverși eretici au fost anatem atizați după 
m oarte; ne este lăm urit din m ai m ulte puncte de vedere că aceia 
care spun aceste lucruri nu au niciun fel de grijă pentru judecățile 
lui D um nezeu, spusele A postolilor sau tradițiile Părinților. Să-i 
întrebăm  m ai ales de bunăvoie ce ar spune despre Dom nul, când 
zice despre El însuși: „Cel care crede în  El nu este judecat, iar cel 
care nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în num ele Celui

15 Avacum 2 ,15.
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Et apostolo clam ante: Licet nos aut angelus de caelo evangelizaverit, 
praeterquam  quod accepistis, anathem a sit. Sicut praedixim us, et nunc 
iterum dico: Si quis vobis evangelizaverit praeterquam  quod accepistis, 
anathem a sit. D om ino enim , quod iam iudicatus est, d icente, et 
apostolo etiam  angelos, si docerent praeter quod evangelizati 
sum us, anathem atizante, quom odo p raesu m u nt d icere, qui 
om nia audent, de v iv is tantum m odo haec d icta esse? Aut 
ignorant, m agis autem  scientes ign orare confingunt, quod 
iudicium  anathem atis nihil aliud est nisi separatio a Deo? Q uod 
im pius licet non verbo ab aliquo suscepisset, tam en anathem a 
re ipsa sibi infert, per suam  im pietatem  sem etipsum  a vera vita 
separans. Q uid autem  dicunt et ad apostolum  iterum  dicentem : 
H aereticum  hom inem  post unam  et secundam  correctionem  evita; 
sciens quoniam  perversus est hu iusm odi hom o, et peccat, et est a 
sem etipso dam natus?  Q u ibus conson antia  sanctae m em oriae 
C yrillus in  libris quos contra T heod oru m  scripsit, ita  dicit: 
„Evitandi sunt illi qui tam  pessim is culpis detinentur, sive in 
v iv is sunt sive non. A nocen te  enim  sem per refu gere n e
cessarium  est, et non ad personam  m agis respicere, sed ad hoc 
quod D eo p lacet". Et iterum  idem  sanctae m em oriae Cyrillus, 
scribens ad Iohannem  episcopum  A ntiochiae, et congregatam  
ib i synodum , de T heod oro  utpote una cum  N estorio  
anathem atizato ; ita  dicit: „E rat ig itu r necessariu m , claram  
prop terea ducere festiv itatem , exp u lsa  certe om ni voce a 
quocum que dicta, quae consonat N estorii blasphem iis. Processit 
enim  adversus om nes qui eadem  sapiunt, vel sap u eru nt 
aliquand o, quod absolute nos et vestra sanctitas dixit:
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U nic N ăscut, Fiul lui D u m n ezeu "16; și când A postolul anunță: 
„Dar, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghe
lie decât aceea pe care v-am vestit-o -  să fie anatema! Precum v-am 
spus m ai înainte, și acum  vă spun iarăși: dacă vă propovăduiește 
cineva altceva decât ați prim it -  să fie anatem a!"17 De vrem e ce 
Dom nul spune că acel om este deja judecat, iar A postolul anate- 
m atizează până și pe îngeri dacă învață ceva diferit față de ceea 
ce ni s-a propovăduit, cum  presupun să afirme cei care pe toate 
le îndrăznesc că acestea au fost spuse doar despre cei vii? Oare 
nu știu -  sau m ai degrabă știu și pretind că nu știu -  că judecata 
anatem ei nu este altceva decât înstrăinarea de Dum nezeu? Chiar 
dacă nelegiuitul nu a prim it anatem a în  cuvânt din partea alt
cuiva, cu toate acestea o prim ește prin propriile fapte, înstrăi- 
nându-se de unul singur de viața cea adevărată prin erezia sa. 
Ce pot răspunde aceștia A postolului atunci când spune din nou: 
„De om ul eretic, după întâia și a doua m ustrare, depărtează-te, 
știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în  păcat, fiind singur 
de sine osând it"18.Λ

In conform itate cu acestea, Chirii, cel de sfântă am intire, 
spune astfel în  cărțile pe care le-a scris îm potriva lui Teodor: „Tre
buie ocoliți cei care se află în  lanțurile unor asem enea grave gre
șeli, fie de sunt în  viață, fie nu. Căci este întotdeauna necesar să 
ne ferim  din calea răului și să nu ne preocupăm  m ai m ult de ceea 
ce place oam enilor, ci de ceea ce-I este plăcut lui D um nezeu "19. 
Iarăși, același Chirii de sfântă am intire, scriindu-i lui loan, epis
copul A ntiohiei, și sinodului reunit acolo, spune astfel despre 
Teodor, anatem atizat laolaltă cu N estorie: „A șadar, era necesar 
să se țină o celebrare strălucită, pentru că fusese respins în  m od 
clar orice cuvânt spus de oricine în  acord cu blasfem iile lui N es
torie. Căci ceea ce noi și sanctitatea ta am  spus în  m od categoric 
lucrează îm potriva tuturor celor care cugetă sau au cugetat același

16 loan 3,18.
17 Galateni 1, 8-9.
18 T it3 ,10-11.
19 PG 7 6 ,1442.
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„anathem atizam us illos qui dicunt filios duos et duos Christos. 
U nus enim , ut dictum  est, praedicatur a nobis et vobis C hristus 
et F ilius et dom inus, u n igen itu s u t hom o, secu nd um  vocem  
sapientissim i P auli".

Sed etiam  in ep isto la  ad A lexand ru m  et M artin ian u m , et 
Iohannem , et Paregorium , et M axim u m  presbyteros et patres 
m onachorum , et eos qui cum  ipsis erant so litariam  vitam  
exercen tes, ita dicit: „Iam  quidem  et sancta synodus Ephesi 
secundum  Dei voluntatem  congregata, contra N estorianam  per
fidiam  iusta et subtili prolata sententia, et aliorum  vaniloquia, 
qui vel postea futuri sunt, vel iam  fuerunt, eadem  illi sapientes, 
et dicere vel scribere tale aliquid  praesum entes, una cum  ipso 
cond em navit, aequalem  cond em nationem  eis im ponens. 
C onsequ en s enim  erat, uno sem el pro suis tam  profanis va
niloquiis condem nato, non contra unum  tantum  venire, sed (ut 
ita dicam ) contra om nem  eoru m  haeresem , sive calu m niam  
quam  feceru nt contra pia ecclesiae  dogm ata, duos colentes 
filios, et d iv id entes ind ividu u m , et anthrop olatriae  crim en 
inferentes caelo et terrae. A dorat enim  nobiscum  supernorum  
spirituum  sancta m ultitudo unum  dom inum  Iesum  C hristu m ".

Sed etiam  A ugustini religiosae m em oriae, qui in ter A fricanos 
episcopos splenduit, diversae epistolae recitatae sunt, sign ifi
cantes quod oportet haereticos et post m ortem  anathem atizari.

Talem  autem  ecclesiasticam  trad itionem , et alii A frican i 
reveren tissim i ep iscop i servaverunt: sed et R om ana sancta 
ecclesia quosdam  episcopos et post m ortem  anathem atizavit, 
licet pro fide in vita sua n on  essent accusati: et u trum que apud 
nos habita gesta significant.

Sed quoniam  evidentissim e veritatem  im pugnantes Theodori 
et ipsius im pietatis discipuli, quaedam  verba sanctae m em oriae 
C yrilli et Procli proferre conantur, quasi pro Theodoro scripta, 
opp ortu nu m  est prop ositis aptare verba p rop hetae d icentis:
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lucru în  trecut: «îi anatem atizăm  pe cei care vorbesc despre doi 
fii sau doi hristoși. Căci U nul este H ristos, Fiu și Dom n, după 
cum  s-a spus, propovăduit de noi și voi, U nicul N ăscut ca om, 
după cuvântul preaînțeleptului Pavel20»"21. M ai m ult, în  epistola 
către A lexandru, M artinian, loan, Paregoriu și M axim , preoți și 
părinți ai călugărilor, precum  și către cei care alături de ei duc o 
viață solitară, spune astfel: „R eunit după voia lui D um nezeu, 
sfântul Sinod de la Efes a hotărât deja o sentință dreaptă și exactă 
îm potriva vicleniei nestoriene și a condam nat, laolaltă cu Nesto- 
rie, vorbele goale ale altora care vor cugeta sau au cugetat deja 
aceleași lucruri ca și el sau care îndrăznesc să spună sau să scrie 
astfel de lucruri, im punându-le aceeași pedeapsă. Căci era potri
vit ca, atunci când un singur om  a fost condam nat pentru vorbe 
goale atât de blasfem atoare, să nu se ia m ăsuri num ai îm potriva 
lui singur, ci -  ca spun așa -  îm potriva întregii erezii sau îm po
triva defăim ării pe care au adus-o îm potriva dogm elor dreptcre- 
d incioase ale B isericii, venerând doi fii, divizând ceea ce este 
nedivizibil și introducând îm potriva cerului și a păm ântului fă
rădelegea antropolatriei. C ăci sfânta ceată a duhurilor cerești 
adoră îm preună cu noi pe U nul D om n Iisus H ristos"22.

M ai m ult decât atât, au fost citite și câteva scrisori ale lui Au
gustin cel de pioasă am intire, care a strălucit între episcopii afri
cani, care arată că ereticii trebuie anatem atizați chiar și după 
m oarte. Și alți preacucernici episcopi africani au păstrat această 
tradiție bisericească; mai m ult, și sfânta Biserică rom ană a anate- 
matizat câțiva episcopi după moartea acestora, chiar dacă nu fuseseră 
acuzați în timpul vieții în ceea ce privește credința; iar actele păstrate 
la noi dau mărturie pentru ambele exemple. Dar, pentru că este evi
dent că, în  timp ce luptau împotriva adevărului, ucenicii lui Teodor 
și ai ereziei acestuia au încercat să citeze unele texte ale celor de sfântă 
amintire Chirii și Proclu ca fiind scrise în apărarea lui Teodor, se cu
vine să folosim în cazul celor înfățișate cuvintele profetului, care

20 Cf. 1 Corinteni 8, 6; î Timotei 2, 5.
21 PG 77, 334.
22 PG 77, 294-295.
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Q uia rectae sunt viae D om ini, et iusti am bulant in eis: im pii autem  
infirm abuntur in eis. N am  et isti m ale excipientes ea quae bene 
et opportune a sanctis istis patribus scripta sunt, et excusantes 
excusationes in peccatis, haec verba proferunt. A pparent enim  
patres non liberantes anathem ate Theodorum , sed dispensative 
talibus quibusdam  utentes verbis propter defensores N estorii 
et eius im pietatis, u t ab huiusm odi errore eos abstrahentes, ad 
perfectum  deducerent, et docerent non solum  discipulum  im 
pietatis N estoriu m  addicere, sed etiam  doctorem  eius T h eo
dorum . Itaque et in  ipsis d isp en sation is verbis suam  patres 
in tentionem  ostend u n t de eo quod op ortet anathem atizari 
T heodoru m , sicut p er p lu rim a in gestis apud nos hab itis 
dem onstratum  est ex his quae ad condem nationem  Theodori et 
eius im p ietatis C yrillus et P ro d u s sanctae m em oriae scrip 
serunt. Et talem  dispensationem  in divina scriptura est invenire: 
et ad hoc et Paulus apostolus in  principio praedicationis fecisse 
ostend itu r, prop ter eos qui ex H ebraeis erant, T im otheu m  
circum cidens, ut per hanc d ispensationem  et condescensionem  
ad perfectu m  eos deduceret. U nde postea in terd icens 
circum cisionem , ad G alatas ita scripsit: Ecce ego Paulus dico vobis, 
quod s i circum cidim ini, C hristus vobis nihil prodest. Invenim us 
autem  et illud quod solent haeretici facere, et a T heod ori 
defensoribus factum . Q uaedam  enim  ex his, quae sancti patres 
scripserunt, circum cidentes, quaedam  vero falsa ex sem etipsis 
com ponentes et confingentes, C yrilli sanctae m em oriae epistola 
conabantur, quasi ex testim onio patrum , praedictum  im pium  
T h eo d o ru m  a n ath em ate  lib erare : in  q u ib u s et ip s is  v eritas  
d em onstrata  est, h is qu idem  quae circum cisa erant, per
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spune: „Căci drepte sunt căile D om nului și drepții vor um bla pe 
ele, dar cei nelegiuiți își vor pierde pe ele pu terea"23.

Căci aceștia, înțelegând greșit cele ce au fost scrise în  m od co
rect și potrivit de Sfinții Părinți m enționați, au alcătuit aceste texte 
căutându-și dezvinovățiri pentru păcate24. De fapt, este evident 
că Părinții nu l-au eliberat pe Teodor de anatem ă, ci s-au folosit 
în  m anieră iconom ică de astfel de cuvinte din cauza apologeților 
lui Nestorie și ai nelegiuirii lui, pentru ca, îndepărtându-i în  acest 
m od de rătăcire, să-i îndrum e spre desăvârșire și să-i învețe să-l 
condam ne nu num ai pe N estorie, ucenicul nelegiuirii, ci și pe 
dascălul său, Teodor. De aceea, chiar în  expresiile iconom ice, Pă
rinții arată în  ceea ce privește acest lucru că, potrivit intenției lor, 
Teodor trebuie anatem atizat; după cum  este dem onstrat în  foarte 
m ulte locuri în actele aflate în  grija noastră din cele pe care Chirii 
și Proclu, cei de sfântă am intire, le-au scris pentru condam narea 
lui Teodor și a nelegiuirii acestuia.

O astfel de iconomie poate fi găsită și în  Sfânta Scriptură: este 
arătat faptul că Pavel a făcut acest lucru la începutul propovăduirii, 
din cauza celor convertiți din rândul evreilor, tăindu-1 împrejur pe 
Timotei, pentru ca prin acest pogorământ și condescendență să-i în 
drum e spre desăvârșire. Pentru acest lucru, interzicând m ai pe 
urm ă tăierea îm prejur, le-a scris astfel galatenilor: „Iată, eu, Pavel, 
vă spun vouă: de vă veți tăia îm prejur, H ristos nu vă va folosi la 
n im ic"25.

Am  aflat că apologeții lui Teodor au făcut același lucru pe 
care și ereticii obișnuiau să-l facă. Căci, tăind unele pasaje din 
cele pe care le-au scris Sfinții Părinți, punând laolaltă și adăugând 
de la sine anum ite lucruri de-a dreptul false, au în cercat prin  
scrisoarea lui Chirii, cel de sfântă am intire, ca și cum  ar fi fost 
m ărturia Părinților, să-l elibereze de anatem ă pe Teodor, num it 
m ai devrem e. In acestea adevărul iese la iveală din textele înseși, 
dacă p asa je le  care fu seseră  tă iate  su n t citite  în  d esfășu rarea

23 Osea 14,10.
24 Cf. Psalmul 140, 4.
25 Galateni 5 ,2 .
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sequentiam  anteriorum  et p osteriorum  perlectis, m endacio  
autem  falsitatis per co llationem  eoru m  quae vera erant, per 
om nia convicto. In om nibus autem  istis, qui talia vana 
loqu u ntu r, secund um  quod scrip tu m  est, confidunt fa ls is , et 
loquuntur vana: quia concip iunt dolorem , et pariun t in iquitatem , 
telam araneae texentes.

His ita de Theodoro et eius im pietate discussis, pauca et ex 
his quae im pie a T heod oreto  conscrip ta sunt contra rectam  
fidem , et duodecim  capitula sancti Cyrilli, et contra Ephesenam  
prim am  synodum , nec non quaedam  ad defensionem  Theodori 
et N estorii im piorum  ab eo conscripta, ad satisfactionem  legen
tium  in gestis apud nos confectis recitari et inseri perspexim us; 
u t sciant om nes, quod iuste isti eiciuntur et anathem atizantur.

Tertio loco ep isto la  quam  dicitur Ibas ad M arim  Persam  
scripsisse, ad exam inationem  p rop osita , necessariu m  esse 
perspexim us et eam  recitari. Statim  ig itur ex ipsa lectione 
im pietas ei inserta om nibus m anifesta est.

Et op orteret quidam , u squ e ad hoc qu aestione facta, con 
dem nationem  et anathem atism u m  p raed ictorum  trium  cap i
tu lorum  facere: sed quia T heod ori et N estorii im piorum  
d efen sores alio m odo m ach inabantu r confirm are eorum  
personas et im pietatem  et d icebant istam  im piam  episto lam , 
quae lau d at et d efendit T heod oru m  et N estorium , et eorum  
im pietatem , susceptam  esse a sancto C halcedonensi concilio ; 
necessarium  esse putavim us per om nia ostendere, liberam  esse 
sanctam  synodum  ab im pietate quae in epistola continetur, eo 
quod qui talia dicunt non favore sancti concilii hoc faciunt, sed 
u t per eius nom en suam  im p ietatem  confirm arent. Et o sten 
debatur in gestis quod et anterioribus tem poribus accusatus est 
Ibas propter eandem  im pietatem , quae et in epistola continetur, 
prim o quidem  apud Proclu m  sanctae m em oriae ep iscopu m  
C onstan tin op olitanu m , postea vero apud T heod osiu m  piae 
record ation is, et F lavianu m , qui p ost Proclu m  episcopu s
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textelor anterioare și posterioare, iar m inciuna falsificării iese 
întru totul la lum ină prin alăturarea textelor care sunt autentice. 
Iar în  toate acestea, cei care spun astfel de lucruri deșarte, după ceea 
ce este scris, „se încred în m inciuni și spun lucruri deșarte; pentru 
că zăm islesc durere și dau naștere nedreptății, țesând pânze de 
păian jen"26.

D upă ce am cercetat astfel aceste lucruri despre Teodor și ne
legiuirea lui, am  considerat ca unele din cele scrise cu rea-cre- 
dință de Teodorei îm potriva credinței adevărate, îm potriva celor 
douăsprezece Capitole ale sfântului Chirii și prim ului Sinod de 
la Efes, precum  și anum ite pasaje scrise de el pentru apărarea ere
ticilor Teodor și N estorie, să fie citite cu voce tare și incluse în  ac
tele alcătuite de noi, spre m ulțum irea cititorilor; pentru ca toți să 
știe că acestea au fost respinse și anatem atizate în  m od legiuit.

In al treilea rând, am considerat că este necesar ca și scrisoa
rea despre care se spune că a fost scrisă de Ibas către M aris Per
sanul, pusă înainte spre exam inare, să fie citită cu voce tare. Căci 
nelegiuirea inclusă în  ea a fost descoperită tuturor de îndată ce a 
fost citită.

Cercetarea ajunsese până la acest lucru și se im punea ca cele 
Trei Capitole m enționate m ai devrem e să fie condam nate și ana
tem atizate; dar, pentru că apologeții nelegiuiților Teodor și N es
torie plănuiau să confirm e în  alt m od persoanele și nelegiuirea 
lor și spuneau că această scrisoare nelegiuită, care îi slăvea și 
apăra pe Teodor și N estorie și erezia lor, fusese acceptată de sfân
tul Sinod de la Calcedon, am socotit, așadar, că este necesar să 
arătăm  că sfântul Sinod este lipsit de nelegiuirea prezentă în epis
tolă și că cei care spun astfel de lucruri nu fac aceasta cu sprijinul 
sfântului Sinod, ci pentru ca prin num ele Sinodului să-și în tă
rească propria nelegiuire. Și era indicat în  acte că și în  perioada 
precedentă Ibas a fost acuzat de aceeași nelegiuire care este pre
zentă în  epistolă, prim a dată de Proclu, cel de sfântă am intire, 
episcopul C onstantinopolului, iar pe urm ă de Teodosie, cel de 
cuvioasă pom enire, și de Flavian, hirotonit episcop după Proclu,

26 Isaia 59, 4-5.
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ordinatus est, qui et causae exam inationem  delegaverunt Photio 
episcopo Tyri et Eustathio episcopo Berytiorum  civitatis. Postea 
vero incu lpatus idem  Ibas ab ep iscopatu  deiectus est. H is ita 
subsecutis, quom odo praesum u nt aliqui dicere istam  im piam  
ep isto lam  susceptam  esse a sancto  C h alced on ensi concilio , 
eam qu e per om nia secu tu m  esse sanctu m  C halcedonense 
concilium ? Tam en ne qu aecu m qu e rem an eret occasio  eis qui 
tales calum nias applicant sancto Chalcedonensi concilio, recitari 
perspexim us ea quae apud sanctas synodos, Ephesenam  p ri
m am  et C halced onensem , pro ep isto lis sanctae m em oriae 
Cyrilli, et religiosae m em oriae papae antiquioris Rom ae Leonis 
m ota sunt. Et cum  ex his accepissem us, quod non aliter oportet 
suscip i quae ab aliqu o scribu ntur, n isi priu s rectae fidei 
sanctorum  patrum  consonare dem onstrentur; interlocuti sum us 
recitari et defin itionem , quae de fide exposita  est a sancto  
C halcedonensi concilio, ut conferantur quae in epistola, et quae 
in  defin itione continentur. Q uo facto dem onstratu m  et con
trariam  per om nia ep isto lam  esse his quae in  defin itione 
continentur. N am  definitio quidem  consonat h is quae iudicata 
sunt pro una eadem qu e fide tam  a trecentis decem  et octo 
sanctis patribus, quam  a centum  quinquaginta, et his qui prius 
Ephesi conveneru nt: im pia autem  ep isto la  illa continet quae 
Theodorus et N estorius haeretici blasphem averunt, et defendit 
eos, et doctores sibi adscribit; sanctos autem  patres haereticos 
vocat. E t illud autem  om nibus facim us m anifestum , quod nec 
patres in terlocu tionu m  u niu s vel secundi, qu ibu s u tuntu r 
T heod ori et N estorii sequaces praeterire  sustinu im u s, sed et 
istis, et aliis om nibus in terlocutionibus in  m edio prolatis, et his 
quae eis continentur consideratis, invenim us quod non aliter 
passi sunt praed ictu m  Ibam  suscipere, priu squam  exegissent 
eum  N estoriu m  et im pia eius dogm ata, quae in ep isto la  v in 
d icantur, anathem atizare. Et hoc feceru nt tam  alii relig iosi
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cei care au și delegat cercetarea cauzei lui Fotie, episcopul Tyrului, 
și lui Eustatie, episcopul orașului Beryt27. Iar pe urm ă, când Ibas 
a fost acuzat din nou, a fost depus din episcopat. Petrecându-se 
astfel lucrurile, în  ce fel ar îndrăzni alții să spună că această epis
tolă nelegiuită a fost prim ită de sfântul Sinod de la Calcedon și 
că sfântul Sinod de la Calcedon ar fi urm at-o întru totul?

Cu toate acestea, pentru ca niciun prilej să nu răm ână la în 
dem ână celor care pun astfel de viclenii pe seama sfântului Sinod 
de la Calcedon, am crezut de cuviință să fie citite cu voce tare cele 
adoptate în  cadrul sfintelor Sinoade, prim ul de la Efes și cel de la 
Calcedon, în  favoarea epistolelor lui Chirii, cel de sfântă amintire, 
și Leon, papă al vechii Rom e, cel de binecuvântată am intire.

Și, pentru că am înțeles din aceste lucruri că nu se cuvine să 
fie prim it ceea ce a fost scris de cineva fără să se arate m ai întâi 
că se află în  acord cu dreapta credință a Sfinților Părinți, am în 
trerupt deliberările pentru a citi cu voce tare și definiția de cre
dință care a fost prezentată la Sinodul de la Calcedon, pentru a 
com para ceea ce este cuprins în  epistola [lui Ibas] și în  definiție. 
Odată făcut acest lucru, s-a dem onstrat că epistola este întru toate 
contrară celor cuprinse în definiție. Pe de o parte, definiția este 
în  acord cu cele stabilite pentru una și aceeași credință atât de cei 
318 Sfinți Părinți, cât și de cei 150 și de cei care s-au adunat la pri
m ul Sinod de la Efes28; pe de altă parte, acea epistolă nelegiuită 
cuprinde ceea ce au blasfem iat ereticii Teodor și Nestorie, îi apără 
și îi prezintă drept doctori [ai Bisericii], iar pe Sfinții Părinți îi nu
m ește eretici. Și facem  cunoscut tuturor că nu am sprijinit om ite
rea pasajelor din discuțiile prim ului sau ale celui de-al doilea, de 
care se folosesc adepții lui Teodor și N estorie, ci, după ce acestea, 
precum  și toate celelalte discuții, au fost citite în  public, iar cele 
pe care le cuprind cercetate, am aflat că [Părinții] nu au acceptat 
să-l prim ească pe m ai sus-num itul Ibas înainte să-i ceară să-l ana- 
tem atizeze pe N estorie și învățăturile sale nelegiuite afirm ate în  
scrisoare. Iar acest lucru l-au făcut și alți cucernici episcopi ai

27 Beirut.
28 Sinoadele Ecumenice de la Niceea (325), Constantinopol (381) și Efes (431).
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episcopi praedicti sancti concilii, quam  illi duo, quorum  in ter
locutionibus quidam  uti conantur. H oc enim  et in Theodoreto 
observaverunt, et exegerunt eum  anathem atizare ea pro quibus 
accusabatur. Si ig itur Ibam  non alio m odo suscipere sustinuis
sent, n isi im pietatem , quae in  ep isto la  continetu r, cond em - 
nasset, et su b scrip sisset defin itioni quae pro fide a sancto  
concilio  data est, qu om odo conan tu r dicere, su scep tam  esse 
im piam  epistolam  ab eodem  sancto concilio? Q uae enim , u t vere 
dicam us, participatio est iustitiae et iniquitate? et quae societas est 
luci cum tenebris? Q uae autem  conventio est Christi cum Belial? A ut 
quae pars est fid e li cum  infideli? Q uae autem  est com m ixtio tem plo  
D ei cum idolis ?

R ep etitis ig itur om nibus quae apud nos acta sunt, iteru m  
confitem ur, quod suscipim us sanctas quattuor synodos, id  est 
N icaenam , C onstan tin op olitanam , E phesenam  prim am , et 
C halcedonensem , et quae pro una eadem que fide definierunt, 
p raed icavim u s et p raed icam us. Eos autem  qui haec non 
suscipiunt, alienos catholicae ecclesiae iudicam us.

C ond em nam us autem  et anathem atizam u s u na cum  aliis 
om nibu s haereticis  qui cond em nati et anathem atizati su n t a 
praed ictis sanctis quattuor conciliis, et a sancta catholica  et 
apostolica ecclesia, et Theodorum  qui M opsuestiae episcopus 
fuit, et im pia eius conscripta, et quae im pie Theodoretus con
scripsit contra rectam  fidem , et contra duodecim  capitula sancti 
C yrilli, et contra E p h esen am  prim am  synodum , et quae ad 
defensionem  Theodori et N estorii ab eo scripta sunt. Super haec 
anathem atizam u s et im piam  epistolam , quam  dicitur Ibas ad 
M arim  Persam  scripsisse, quae d enegat D eum  V erbum  de 
sancta D ei genetrice et sem per V irgine M aria incarnatu m ,
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sfântului Sinod m enționat m ai devrem e, nu num ai cei doi29, ale
căror discuții unii au încercat să le folosească. Au observat același » »
lucru și în  cazul lui Teodoret și i-au cerut să anatem atizeze cele 
pentru care era acuzat. Așadar, dacă aceia30 nu ar fi sprijinit ac
ceptarea lui Ibas decât cu condiția să fi anatem atizat nelegiuirea 
prezentă în epistolă și să fi acceptat definiția dată de sfântul Sinod 
pentru credință, cum  încearcă ei31 să spună că epistola nelegiuită 
ar fi fost prim ită de același sfânt Sinod? „C ăci", ca să spunem  
drept, „ce însoțire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce îm părtă
șire are lum ina cu întunericul? Si ce învoire este în tre H ristos si
» 9 »

Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce 
înțelegere este între tem plul lui D um nezeu și id o li?"32

D upă ce am ream intit cele îndeplinite de noi, m ărturisim  din 
nou că prim im  cele patru sfinte Sinoade, adică cele de la N iceea, 
Constantinopol, prim ul de la Efes și cel de la Calcedon, și că am 
propovăduit și propovăduim  cele pe care le-au definit pentru una 
și aceeași credință. Iar pe cei care nu prim esc acestea, îi conside
răm  străini de B iserica sobornicească. îi condam năm  însă și îi 
anatem atizăm , îm preună cu toți ceilalți eretici care au fost con
dam nați și anatem atizați de cele patru sfinte Sinoade m enționate 
mai devrem e și de sfânta Biserică sobornicească și apostolică, pe 
Teodor, care a fost episcop al M opsuestiei, și scrierile lui n ele
giuite și ceea ce nelegiuitul Teodoret a scris îm potriva dreptei cre
dințe, îm potriva celor douăsprezece capitole ale Sfântului Chirii 
și îm potriva prim ului Sinod de la Efes și ceea ce a scris în  apăra
rea lui Teodor și a lui Nestorie. în  plus, anatem atizăm  și epistola 
nelegiuită despre care se spune că Ibas a scris-o către M aris Per
sanul, care neagă faptul că D um nezeu -C u vântu l S-a în tru p at 
din Sfânta N ăscătoare de D um nezeu și Pururea33 Fecioară M aria

29 Chirii al Alexandriei și Proclu al Constantinopolului (vezi supra).
30 Sfinții Părinți ai Sinodului de la Calcedon.
31 Adepții lui Teodor de Mopsuestia și Nestorie.
32 2 Corinteni 6, 14-16.
33 Pentru prima dată într-un document oficial conciliar al Bisericii se afirmă pururea 
fecioria Maicii Domnului.
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hom inem  factum  esse; et sanctae m em oriae C yrillum , qui recte 
docuit, tam quam  haereticum , et sim iliter A pollinario scriben
tem , crim inatu r; et in cu lp at quidem  E p h esen am  prim am  
synodum , tam quam  sine exam inatione et quaestione N estorio 
ab ea deposito , et duodecim  sancti C yrilli cap itu la  im pia et 
contraria  rectae fidei vocat; defen d it autem  T heod oru m  et 
N estoriu m , et im pia eorum  dogm ata et conscripta. P raedicta  
ig itur tria cap itu la  anathem atizam u s, id est, T heod oru m  
im pium  M opsuestenum  cum  nefandis eius conscriptis, et quae 
im pie T heod oretu s conscripsit, e t im piam  episto lam , quae 
dicitur Ibae, et defensores eorum , et qui scripserunt vel scribunt 
ad d efen sionem  eorum , vel recta ea d icere praesum u nt, vel 
om nino im p ietatem  eoru m  nom ine sanctoru m  patrum , aut 
sancti C halced on ensis concilii defenderunt, aut defendere 
conantur.

H is ita cum  om ni subtilitate dispositis, in  m em oria tenentes 
prom issiones de sancta ecclesia factas, et qui dixit, quod portae  
in feri non praevalebun t adversus eam , id  est haereticoru m  
m ortiferae linguae; recordantes autem  et quae per O seam  de ea 
prop hetata  sunt, in  quibus dicit: Et sponsabo te in f id e  m ihi et 
cognosces dominum·, haereticorum  quidem  effrenatas linguas, et 
eorum  im piissim a conscripta, et eosdem  ipsos haereticos, qui 
usqu e ad m ortem  in sua im pietate perm anserunt, patri 
m endacii diabolo connum erantes, illis dicem us: Ecce om nes vos 
ignem  accenditis, et convalescere fac itis  flam m am  ignis: am bulabitis 
in lum ine ignis vestri, et per flam m am  accenditis.
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și S-a înom enit; în  care Chirii, cel de sfântă amintire, care a învățat 
în  m od drept, este acuzat că este eretic și că ar fi scris asem enea 
lu i A polinarie; în  care acuză prim ul Sinod de la Efes că l-ar fi 
d epu s pe N esto rie  fără  ju d eca tă  și cercetare  și n u m ește  cele 
douăsprezece C apitole ale sfântului C hirii eretice și contrare 
dreptei credințe; îi apără însă pe Teodor și N estorie, precum  și 
învățăturile și scrierile lor nelegiuite.

Așadar, anatem atizăm  cele Trei Capitole m ai sus m enționate, 
adică pe nelegiuitul Teodor de M opsuestia, îm preună cu scrierile 
sale detestabile, și ceea ce Teodorei a scris cu rea-credință și epis
tola nelegiuită atribuită lui Ibas, pe apologeții lor, și pe cei care 
au scris sau scriu în  apărarea lor, sau pe cei care îndrăznesc să le 
num ească ortodoxe, sau în  general au apărat sau încearcă să 
apere erezia lor în  num ele Sfinților Părinți sau al sfântului Sinod 
de la Calcedon.

A cestea fiind stabilite cu cea m ai m are rigoare, păstrând în  
m em orie făgăduințele făcute despre Biserică și pe Cel care a spus: 
„Porțile iadului nu o vor birui pe ea"34, adică lim bile pricinuitoare 
de m oarte ale erebcilor; am intindu-ne însă și de cele profețite des
pre ea de Osea, unde spune: „Și te voi logodi cu M ine în  credință 
și-L vei cunoaște pe D om n u l"35; num ărând lim bile neînfrânate 
ale erebcilor și scrierile lor nem aiauzit de nelegiuite îm preună cu 
diavolul, tatăl m inciunii36, laolaltă cu erebcii înșiși, care au stăruit 
până la m oarte în  nelegiuirea lor, le spunem : „Iată, voi toți care 
aprindeți focul și întețiți flacăra lui, veți um bla în  lum ina focului 
vostru și prin flacăra pe care o aprindeți"37.

34 Matei 16,18.
35 Osea 2, 22.
36 Cf. loan 4,44.
37 Isaia 50,11.
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N os autem  m and atu m  habentes, per rectam  doctrinam  
exhortari pop ulu m , et loqu i in  cor H ieru salem , id est D ei 
ecclesiam , m erito  sem inare qu idem  in iu stitia  festinam us, 
vindem iantes autem  fructum  vitae, et illum inantes nobis ipsis 
lum en scientiae, ex d iv inis scrip tu ris, et p atru m  doctrina, 
n ecessariu m  esse p u tavim us cap itu lis com p rehend ere et 
praed icationem  veritatis, et haereticoru m , nec non eorum  
im pietatis condem nationem .
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Iar fiindcă avem  datoria să îndem năm  oam enii prin dreapta 
învățătură38 și să vorbim  inim ii Ierusalim ului39, adică Bisericii lui 
D um nezeu, ne grăbim  cu îndreptățire să sem ănăm  spre drep
tate40, recoltând rod de viață. Și, aprinzând pentru noi înșine lu
m ina cunoașterii din dum nezeieștile Scripturi și învățătura 
Părinților, am  considerat necesar să punem  laolaltă în capitole41 
atât propovăduirea adevărului, cât și condam narea ereticilor, 
precum  și a nelegiuirii lor.

38 Cf. Tit 1, 9.
39 Cf. Isaia 40,2.
40 Cf. Osea 10,12.
41 Este vorba despre cele 14 anatematisme ale Sinodului (vezi infra).
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Ά να θεμα τιμσ οί κ α τά  τώ ν  
τριώ ν κεφ αλαίω ν

α '
Ε ϊ τις ο ύ χ  ομ ολ ογ εί 

πατρός κ α ί υίοϋ κ α ί άγιου 
πνεύματος μίαν φ ύσιν, ή τοι 
ουσίαν, μίαν τε δύναμιν καί 
έξουσίαν, τριάδα όμοούσιον, 
μίαν θεότητα έν τρισίν ύπο- 
στάσεσιν, ήγουν προσώποις, 
προσκυνουμένην, ό τοιοϋτος 
ανάθεμα έστω.

Είς γάρ θεός καί πατήρ, έξ 
ού τά πάντα, καί είς κύριος  
’Ιησούς Χ ριστός, δύ  ον  τά 
πάντα, κα ί έν πνεύμα άγιον, 
έν ω τά πάντα.

β'
Ε ΐ τις ο ύ χ  ομ ολ ογ εί τού 

θεού λ όγ ου είνα ι τάς δύο 
γ εννή σ εις , τήν τε προ α ιώ 
νω ν εκ τού πατρός, άχρόν- 
τω ς κ α ί άσω μ ά τω ς, τήν τε 
επ ' έσχάτω ν τώ ν ή μερών 
τού αύτοϋ κα τελ θ όντος έκ 
τώ ν ούρα νώ ν κα ί σαρκω - 
θέντος έκ τής άγιας ένδοξου 
Θ εοτόκου κα ί ά ειπ α ρθ ένου 
Μ αρίας, κ α ίγ εν ν η θ έν τος έξ 
αύτής, ό τοιούτος α ν ά θ ε μ α  
έστω.

A nathem atism i adversus  
„tria C ap itula"

I
Si qu is n on  confitetu r P a

tris et Filii e t Sp iritu s sancti 
u nam  natu ram  sive su b
stantiam , et unam  virtutem  et 
p otestatem , trin itatem  con
substantialem , u nam  deita
tem  in tribus subsistentiis sive 
personis adorandam , talis 
anathem a sit.

U nus enim  D eus et Pater, 
ex quo om nia, et unus D om i
nus Iesus Christus, per quem  
om nia, et u nu s Sp iritus 
sanctus, in quo om nia.

II
Si quis non confitetu r D ei 

V erb i duas esse n ativ itates, 
unam  quidem  ante saecula ex 
Patre sine tem pore incor- 
p oraliter, alteram  vero in  
ultim is diebus eiusdem  ipsius 
qui de caelis d escendit, et 
incarnatus de sancta gloriosa 
D ei genetrice et sem per 
V irgine M aria, natus est ex 
ipsa, talis anathem a sit.
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A natem atism e îm potriva celor „Trei C ap itole"1

1. D acă cineva nu m ărturisește o singură fire1 2 sau ființă3 a Ta
tălui și a Fiului și a Sfântului Duh, o singură putere și autoritate, 
o Treim e deoființă4, o singură dum nezeire adorată în  trei Iposta- 
suri sau Persoane5, unul ca acesta să fie anatem a. Căci U nul este 
D um nezeu și Tatăl, de la Care [sunt] toate, și U nul D om nul Iisus 
H ristos, prin Care [sunt] toate6, și U nul Sfântul Duh, în  Care 
[sunt] toate7.

2. Dacă cineva nu m ărturisește că există două nașteri ale lui 
D um nezeu-Cuvântul, una înaintea veacurilor din Tatăl, atem po
rală și netrupească, [și] cealaltă, „în zilele din u rm ă"8, ale A celu
iași [Cuvânt] Care, coborând din ceruri și în trupându-Se din 
Sfânta Slăvită N ăscătoare de D um nezeu și pururea9 Fecioară 
M aria, S-a născut dintr-însa, unul ca acesta să fie anatem a.

1 Aprobate în aceeași ultimă sesiune din 2 iunie 553.
2 Natură.
3 Ousia. Prima anatematismă confirmă teologic și semantic formula trinitară elaborată 
de capadocieni. De exemplu, folosirea împreună a termenilor „fire/natură" și „ființă" 
marchează echivalența conceptuală dobândită de-a lungul timpului.
4 Mai mult decât în Simbolul de credință niceo-constantinopolitan, unde doar Fiul 
este mărturisit ca deoființă cu Tatăl, aici întreaga Sfântă Treime este deoființă/consub
stanțială. Este consfințită, de fapt, doctrina trinitară expusă deja de Părinții de la Con- 
stantinopol în Scrisoarea sinodală din 382.
5 Spre deosebire de Niceea, care echivala ipostasul și ființa în Treime, aici este evi
dentă evoluția semantică a termenului de „ipostas" și așezarea lui în ordinea subzis
tentului real, asimilat cu „persoana". Latinii traduc acum ipostasul prin subsistentia, 
și nu cum făceau odinioară prin substantia.
6 Cf. 1 Corinteni 8, 6.
7 Partea a doua încearcă să arate și prin raportarea ad extra unitatea și distincția tri
nitară. Unul este Dumnezeu și una este lucrarea Sa în afară, însă manifestată de fie
care Ipostas în mod propriu.
8 Evrei 1, 2.
9 In textul hotărârii Sinodului al V-lea Ecumenic despre condamnarea celor Trei Ca
pitole și în anatematisma a Π-a se afirmă pentru prima dată într-un document oficial 
conciliar al Bisericii pururea fecioria Maicii Domnului.
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z
Ύ
E l τις Λέγει άλλον είναι 

του θεού τον θαυματουργή- 
σαντα, κα ί άλλον τον Χ ρίσ 
τον τον παθόντα, ή τον θεόν 
λόγον σ υν εΐν α ί λ έγ ει τώ 
Χ ριστώ  γενομ ένω  έκ γυναι- 
κός, ή έν αύτώ  είναι ώς 
άλλον έν άλλω · ά λ λ ' ούχ 
ένα κα ί τον αυτόν κύριον 
ήμ ώ ν Ίησούν Χ ρισ τόν, τον 
τού θεού λόγον, σαρκω - 
θέντα κα ί ένα νθ ρω π ή- 
σαντα , κα ί τού αύτοϋ τά τε 
θαύματα κα ί τά πάθη, άπερ 
έκουσίω ς ύπέμεενε σαρκί, ό 
τοιοϋτος άνάθεμα έστω.

δ '
Ε ί τις λ έγ ει κατά  χάριν ή 

κατ' ένέργειαν ή κατά  άξίαν 
ή κα τ' ισοτιμ ίαν ή κατά 
α ύθεντία ν ή άναφ ορά ν ή 
σχέσεν ή δύνα μ ιν  την ένω- 
σιν τού θεού λ όγου προς 
ά νθρω π ον γ εγ ενήσ θ α ι· ή 
κατά εύδοκίαν, ώς άρεσθέν- 
τος τού θεού λόγου τού άν- 
θρώ π ου, από τού εύ κα ί 
καλώ ς δό ξα ι αύτώ  π ερί α ύ
τοϋ, κα θώ ς Θ εόδω ρος μαι- 
νόμ ενος λέγει· ή κατά 
ομω νυμίαν, καθ' ήν ο ί Ν εσ
τορια νοί τον θεόν λόγον

III
Si quis dicit alium  esse 

D eum  V erbum  qui m iracula 
fecit, et alium  C hristu m  qui 
passus est, vel D eum  V erbum  
cum  C hristo esse nascente de 
m uliere, vel in ipso esse ut 
alteru m  in altero, et non 
unum  eundem que D om inum  
nostrum  Iesum  Christum , Dei 
V erbum  in carn atu m  et h o 
m inem  factum , et eiu sd em  
ipsius et m iracula, et p assio 
nes quas volu ntarie  carne 
sustinuit, talis anathem a sit.

IV
Si q u is  d ic it  se cu n d u m  

gratiam  vel secundum  opera
tionem  vel secundum  
dignitatem  vel secu nd um  
aequ alitatem  honoris vel 
secund um  au ctoritatem  aut 
relationem  aut affectum  aut 
virtu tem , u nitionem  D ei 
V erbi ad hom in em  factam  
esse, vel secu nd um  bonam  
volu ntatem , qu asi quod p la
cuit D eo V erbo hom o, eo 
quod bene v isu m  est ei de 
ipso, sicut T heod oru s dicit; 
vel secu nd um  hom onym iam  
per quam  N estorian i D eum
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3. D acă cineva spune că unul este D um nezeu  [-C uvântul] 

C are a săv ârșit m inu ni, și a ltu l H ristos C are a p ătim it, sau 

spune că D u m nezeu -C u vântu l S-a u n it cu H ristos născu t din 

fem eie, sau că este în  El ca unul în  a ltu l10 11 și că D om nul nostru  

Iisu s H risto s nu este U nul și A ce lași11, C u vân tu l lui D u m 
nezeu, în tru p at și înom enit, și că ale A celu iași [sunt] și m inu 

n ile  și su ferin țele  pe care le-a  p ătim it de b u n ăvoie  în  tru p 12, 

unul ca acesta să fie anatem a.

4. D acă cineva spune că unirea lui D um nezeu-C uvântul cu 
om ul s-a petrecut după har sau după lucrare sau după egalitatea 

dem nității sau după autoritate sau relație sau afecțiune13 sau pu

tere sau după bunăvoință, ca și cum  D um nezeu-C uvântul ar fi 

binevoit întru om ul de la care ar fi prim it o bună și cinstită slă
vire, precum  spune Teodor în  nebunia lui, sau după identitatea 
de nume, după care nestorienii îl num esc pe Dum nezeu-Cuvântul

10 Joc de cuvinte în limba greacă: άλλον έν άλλω, adică, am spune noi, ca un ipostas 
în alt ipostas.
11 Folosită deja de Sfântul Grigorie Teologul în scrierile sale împotriva lui Apolinarie 
(c/. Epistola 101,13), cu sensul de „o singură și aceeași persoană", expresia ένα καί 
τόν αυτόν -  „unul și același" -  este consacrată de Sfântul Chirii al Alexandriei ca lait
motiv al unirii hristologice reale, în lupta sa împotriva nestorianismului. Cf. „Intro
ducerile" la Sinodul al III-lea și Sinodul al IV-lea.
12 Este vorba despre sublinierea comunicării însușirilor, proprietăților sau idiomelor între 
cele două firi ale Mântuitorului, care-și comunică una alteia din însușirile proprii 
prin intermediul Ipostasului comun. Tema aceasta va fi dezvoltată în mod magistral 
de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care o fundamentează pe compătrunderea sau pe- 
rihoreza hristologică.
13 Κατά σχέσιν -  legătura dintre Logosul divin și omul Iisus era cugetată de Nestorie 
ca fiind o legătură morală de afecțiune intimă, care respectă toate proprietățile firii 
omenești, fără să le distrugă; de aceea El și „binevoiește" în omul Iisus. Cf. „Introdu
cerea" la Sinodul al III-lea.

421



Sinodul al V-lea Ecumenic

Ιησ ούv κ α ί Χ ρισ τόν  κα- 
Λούντες, κα ί τον άνθρω π ον 
κεχω ρισμ ένω ς Χ ρισ τόν  κα ί 
υιόν όνομ ά ζοντες κ α ί δύο 
πρόσω πα προφ ανώ ς Λέγον- 
τες, κατά μόνην τήν προση- 
γορία ν  κ α ί τιμήν κα ί άξίαν 
καί προσκύνησιν καί εν πρό
σω πο ν καί ένα Χριστόν ύπο- 
κ ρ ίν ον τα ι Λέγειν· ά λ λ ' ούχ 
όμοΛ ογεΐ τήν ένω σιν τού 
θεού Λόγου προς σάρκα 
έμ ψ υχω μ ένην ψυχή Λογική 
κα ί νοερά  κα τά  σύνθεσιν , 
ήγουν κα θ ' ύπ όστα σιν  γ ε- 
γ ενήσ θ α ι, κα θώ ς ο ί ά γ ιοι 
π ατέρες έδίδαξαν· κ α ί διά 
τούτο μίαν αύτού τήν ύπό- 
σ τασιν, ό έστιν ό κύριος 
’Ιησ ούς Χ ρισ τός, εις τής 
άγιας τριά δος, ό τοιούτος 
άνάθεμα έστω.

Π ολυτρόπω ς γάρ νοούμε
νης τής ένώ σεω ς, ο ί μεν τη 
ά σ εβ εία  Α π ολ λ ινα ρίου  κα ί 
Εύτυχούς άκοΛ ουθούντες 
τφ  ά φ ανισ μ ώ  τώ ν συνεΛ- 
θόντω ν π ροκείμ εν οι τήν 
κατά  σ ύγ χυσ ιν  τήν ένω σιν 
πρεσβεύουσιν, ο ί δέ τά Θ εο
δώρου καί Ν εστορίου φρο- 
νούντες, τη διαιρέσει 
χαίροντες, σχετικήν τήν ένω- 
σιν έπεισάγουσιν- ή μέντοι 
άγία τού θεού έκκΛησία έκα- 
τέρας αίρέσεως τήν άσέβειαν

V erbum  Filium  et C hristum  
vocantes, et hom in em  se- 
paratim  C hristu m  et F ilium  
nom inantes, et duas personas 
evidenter dicentes, per solam  
nom inationem  et honorem  et 
d ignitatem  et adorationem , 
unam  personam , u num  F i
lium  et unum  C hristum  con
fingu nt dicere: sed non 
confitetur unitatem  D ei V erbi 
ad carnem  anim atam  anim a 
rationabili et intellectuali, se
cundum  com positionem  sive 
secundum  subsistentiam  fac
tam  esse, sicut sancti patres 
docuerunt, et ideo unam  eius 
su bsistentiam  com positam , 
qui est D om inus noster Iesus 
Christus, unus de sancta trini
tate, talis anathem a sit.

Cum enim multis modis unitas 
intelligitur, qui impietatem Apolli- 
narii et Eutychetis sequuntur, 
interemptionem eorum  quae 
convenerunt colentes, unitio
nem  secundum  confusionem  
dicunt; T heodori autem  et 
N estorii sequaces, d iv isione 
gau dentes, affectu alem  u n i
tatem  in trodu cunt. Sancta 
vero D ei ecclesia  u triu squ e 
perfidiae im pietatem  reiciens
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„Iisu s" și „H ristos", iar pe om  îl num esc „H ristos" și „F iu " în  

m od sep arat și vorbesc în  m od clar despre două persoane, și pre

tind că vorbesc de o singură persoană și de un singur H ristos 

num ai după num ire și dem nitate și slavă și închinare, dar nu 

m ărturisesc că unirea lui D um nezeu-Cuvântul cu trupul însufle

țit de suflet rațional și cugetător s-a petrecut prin com punere14, 

adică după ipostas15, așa cum au învățat Sfinții Părinți; și [nu m ăr

turisesc] din acest m otiv unicul Său Ipostas16, care este D om nul 

Iisus H ristos, U nul din Sfânta Treim e; unul ca acesta să fie ana

tema.
Căci această unire a fost înțeleasă în  mai multe feluri: cei care 

urm ează nelegiuirea17 lui Apolinarie și Eutihie, doritori să distrugă 
cele unite, pledează pentru o unire prin contopire; cei care cugetă 

asemenea lui Teodor și Nestorie, bucurându-se de divizare, intro

duc o unire prin relație. Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, respingând

14 Pentru sinodali, unirea după ipostas sau ipostatică este unirea prin/după compunere. 
Unicul Ipostas al Cuvântului devine „compus" prin înomenire. Contemporanul Le- 
onțiu de Bizanț dezvoltă învățătura despre „enipostazierea" firii umane în Ipostasul 
dumnezeiesc al Cuvântului.
15 Unire după ipostas sau unire ipostatică.
16 Versiunea latină adaugă aici cuvântul „compus" -  subsistentia composita.
17 Ασέβεια -  „fără evlavie, necredincioșie, erezie".
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απ οβαλλόμ ενη, τήν ένωσι,ν 
τοϋ θεού λ όγου προς τήν 
σά ρκα  κα τά  σ ύνθεσ ιν  ομ ο
λογεί, όπερ έστί καθ' ύπόστα- 
σιν. Ή  γάρ κατά σύνθεσιν 
ένωσις έπί τού κατά Χριστόν 
μυστηρίου, ού μόνον άσύγ- 
χυτα τά συνελθόντα διαφ υ- 
λά ττερ ά λλ ' ούδέ δια ίρεσιν  
έπιδέχεται.

/
ε
Εΐ τις τήν μίαν ύπόστασεν 

τού κυρίου ήμών Ιησ ού Χρισ
τού ούτω ς έκλαμ βάνει, ώς 
έπ ιδεχομ ένην πολλώ ν ύπο- 
στά σεω ν σημ α σ ία ν κα ί διά 
τούτου είσάγειν  επ ιχειρεί 
έπί τού κατά Χριστόν μυστη
ρίου δύο ύπ οσ τά σ εις, ή το ι 
δύο πρόσω πα, κα ί τω ν παρ' 
αύτού είσα γομ ένω ν δύο 
π ροσώ π ω ν έν π ρόσω π ον 
λ έγ ει κατά  άξίαν κα ί τμήν 
κ α ί π ροσκύνησιν , κα θά π ερ 
Θ εόδω ρος κα ί Ν εστόριος 
μ α ινόμ ενοι συνεγρά ψ α ντο, 
κ α ί σ υ κοφ α ν τεί τήν άγίαν 
έν Χάλκη δόνι σύνοδον, ώς 
κατά  τα ύτην τήν άσεβή 
έννοιαν χρησαμένην τώ τής 
μιας ύπ οσ τά σ εω ς ρήματι· 
ά λλα μή ομ ολογ εί τον τού 
θεού λόγον σαρκί κα θ ' ύπό- 
στα σιν  ένω θήναι, κα ί διά 
τούτο μίαν αύτού τήν ύπ ό- 
σ τασιν, ή το ι έν πρόσω πον·

unitionem  Dei Verbi ad car
nem  secundum compositionem 
confitetur, quod est secu n 
dum  subsistentiam . U nitio  
enim  per com position em  in 
m ysterio  C hristi non  solum  
in confuse ea quae conve
n eru n t conservat, sed nec 
divisionem  suscipit.

V
Si quis unam  subsistentiam  

D om ini nostri Iesu C hristi sic 
intelligit, tanquam  suscip ien
tem  p lu rim arum  su b sis
tentiarum  significationem , et 
per h oc in trod u cere conatur 
in m ysterio C hristi duas sub
sistentias, seu duas personas, 
et duarum  personaru m  quas 
in trodu cit, unam  personam  
dicit secundum  dignitatem  et 
honorem  et adorationem , 
sicut Theodorus et N estorius 
insanientes conscripserunt et 
calu m n iantu r sanctam  C hal- 
cedonensem  synodum  tan 
quam  secu nd um  istum  
im pium  in tellectum , unius 
subsistentiae u tentem  voca
bulo , sed non confitetu r D ei 
V erbum  carni secundum  sub
sistentiam  u nitu m  esse et 
propter hoc unam  eius subsis
tentiam  seu unam  personam ,
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necredința celor două erezii, mărturisește unirea lui Dumnezeu-Cu- 
vântul cu trupul18 prin com punere, adică după ipostas. Căci uni
rea prin com punere în  taina lui H ristos nu num ai că păstrează 
necontopite cele unite, dar nici nu adm ite divizarea.

5. D acă cineva înțelege unicul Ipostas al D om nului nostru 
Iisus H ristos ca și cum  ar presupune m ai m ulte ipostasuri și prin 
aceasta ar încerca să introducă în  taina lui Hristos două ipostasuri 
sau două persoane și, după ce a introdus cele două persoane, ar 
spune că este vorba în  cazul Lui despre o singură persoană după 
slavă, dem nitate și închinare, după cum  au scris Teodor și Nes- 
torie în  nebunia lor, și hulește spunând că sfântul sinod de la Cal- 
cedon a folosit această expresie: „Un singur Ipostas" cu același 
în țeles n e leg iu it19 și nu m ărtu risește  că D um nezeu -C u vântu l 
S-a unit cu trupul după Ipostas și că datorită acestui lucru nu 
există decât un singur Ipostas sau o singură Persoană a Lui și că

18 Lit. „carnea".
19 Este vorba despre dezvoltarea unor teze împotriva interpretării nestoriene a Cal- 
cedonului.
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ούτω  τε κ α ί τήν αγίαν έν 
Χ α λ κ η δό ν ι σύνοδον  μίαν 
ύπ όστασιν τού κυρίου ήμώ ν 
’Ιησού Χ ριστού όμολογησαρ 
ό τοιοϋτος ανάθεμα έστω.

Ο ύτε γ ά ρ π ροσθήκην 
π ροσώ π ου, ήγουν  ύπ οστά - 
σεω ς, έπ εδέξα το ή αγία 
τριάς, κ α ί σαρκω θέντος τού 
ένός τής άγιας τριάδος θεού 
λόγου.

ζ

ς
Εϊ τις καταχρηστικούς, 

ά λ λ ' ούκ  άληθώ ς Θ εοτόκον 
λέγει τήν άγίαν ένδοξον άει- 
π άρθενον Μ α ρία ν, ή κατά  
ά ναφ ορά ν, ώ ς ά νθρώ π ου 
ψ ιλού γ εν νη θ έν τος, άλλ ' 
ούχί τού θεού λόγου σαρκω 
θέντος κ α ί γ εν νη θ έν τος έξ 
αύτής, ά να φ ερομ ένη ς δέ 
κα τ' έκείνους τής τού ά ν
θρώ π ου γεννή σ εω ς έπ ί τον 
θεόν λόγον, ώς συνάντα τψ  
άνθρώ π ω  γενομ ένω · κα ί συ
κοφ α ντεί τήν άγίαν έν Χ ά λ
κη δόνη σ ύνοδον, ώ ς κα τά  
τα ύτην τήν άσεβή έπ ινοη- 
θεΐσαν παρά Θ εοδώ ρου 
έννοιαν, Θεοτόκον τήν παρ
θένον είπ ούσαν· ή εϊ τις 
άνθρω π οτόκον αύτήν καλεΐ 
ή χριστοτόκον, ώς τού Χ ρισ 
τού μή όντος Θ εού· άλλά μή 
κυρίω ς κ α ί κα τά  άλήθειαν

et sic et sanctu m  C halcedo- 
nense conciliu m  u nam  su b 
sistentiam  D om ini nostri Iesu 
C hristi confessu m  esse, talis 
anathem a sit.

N ec enim  adiectionem  per
sonae vel su bsistentiae  sus
cep it sancta T rin itas ex 
incarnato uno de sancta T rini
tate D eo Verbo.

V I
Si quis abusive et non vere 

D ei genetricem  dicit sanctam  
gloriosam  sem per V irginem  
M ariam , vel secu nd u m  re
lationem , quasi hom ine puro 
nato, sed non D eo V erbo in 
carnato et n ato  ex ipsa, refe
renda autem , sicut illi dicunt, 
hom inis n ativ itate  ad D eum  
Verbum, eo quod cum homine 
erat nascente, et calumniatur 
sanctam  Chalcedonensem  
synodum, tanquam  secundum  
istum  im pium  in tellectum , 
quem  Theodorus execrandus 
adinvenit, D ei genetricem  vir
ginem  dicentem , vel qui h o 
m inis genetricem  vocat, aut 
C hristo tocon , id est C hristi 
genetricem, tanquam  si Chris
tus D eus non esset, et non 
proprie et vere Dei genetricem
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în  acest fel și sfântul Sinod de la Calcedon a m ărturisit un singur 
Ipostas al D om nului nostru  Iisus H ristos, unul ca acesta să fie 
anatem a.

Căci Sfânta Treim e nu a prim it adăugarea unei persoane sau 
ipostas20 chiar și după ce U nul din Sfânta Treim e, Dum nezeu-Cu- 
vântul, S-a întrupat.

6. D acă cineva spune că Sfânta, Slăvită și pururea Fecioară 
M aria este în  m od im propriu  sau [doar] relativ, și nu după ade
văr, N ăscătoare de D um nezeu, ca și cum  ar fi născut un sim plu 
om, iar nu în  sensul că D um nezeu-C uvântul S-a în trup at și S-a 
născut din ea, ci, potrivit acelora, nașterea om ului [din ea] este 
atribuită lui D um nezeu-C uvântul, ca și cum  S-ar fi unit cu om ul 
care s-a născut; și calom niază sfântul Sinod de la C alcedon, ca 
și cum Sinodul ar fi numit-o pe Fecioară Născătoare de Dum nezeu 
cu acel înțeles nelegiuit, închipuit de Teodor; sau dacă cineva o 
num ește născătoare de om  sau N ăscătoare de H ristos, ca și cum  
H ristos nu ar fi D um nezeu, dar nu m ărturisește că aceasta este 
în  m od  p ro p riu  și d u p ă ad ev ăr N ă sc ă to a re  de D u m n ezeu ,

20 Ipostasul este echivalent cu persoana, și nu cu firea sau ființa, atât în hristologie, 
cât și în triadologie.
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Θεοτόκον αυτήν ομ ολογεί, 
διά  τό τον „προ των αιώ νω ν 
έκ τού π ατρός γ εννη θ έντα  
θεόν λόγον έπ' εσχάτων τών 
ή μ ερω ν έξ αυτής σαρ- 
κ ω θ ή ν α ί", ούτω  τε εύσεβώ ς 
κα ί τήν αγίαν εν Χαλκηδόνη 
σ ύνοδον Θ εοτόκον αυτήν 
όμολογήσαι, ό τοίοΰτος ανά
θεμα έστω.

ζ ;
Ε ί τις εν δύο φ ύσ εσ ι 

λέγω ν, μή ώς εν θεότητι καί 
άνθρω π ότητι τον ένα κύρω ν 
ήμώ ν ’Ιησούν Χ ρισ τόν  γ νω - 
ρ ίζεσ θ α ί ομ ολογεί, ϊνα διά 
τούτου σημάνη τήν δια 
φ οράν τώ ν φ ύσεω ν, έξ ών 
ά σ υγχύτω ς ή ά φ ρα στος 
ένω σις γ έγ ονεν , ούτε τού 
λ όγου εις τήν τής σαρκός 
μεταποιηθέντος φύσιν, ούτε 
τής σ α ρκός προς τήν τού 
λ όγου φ ύσιν μ εταχω ρησά- 
σης (μ ένει γά ρ έκάτερον, 
όπερ έσ τίτή  φ ύσει κ α ίγ εν ο - 
μένης τής ένώ σεω ς κα θ ' 
ύπόστασεν), άλλ' επί διαιρέ
σ ει τή άνά μέρος τήν τοίαύ- 
την λαμβάνει φω νήν έπί τού 
κατά  Χ ρισ τόν μυστηρίου- ή 
τον ά ριθ μ όν τώ ν φ ύσεω ν 
όμολογών έπί τού αύτοϋ ενός 
κυρίου ήμώ ν Ιη σ ο ύ  Χριστού

ipsam  confitetur, eo quod 
ipse qui „ante saecula ex Patre 
natus est D eus V erbum , in  
u ltim is d iebus ex ipsa in car
natus et natus e s t" , et sic pie 
et sanctam  C halced on ensem  
synodum  D ei genetricem  eam  
esse confessam , talis ana
them a sit.

VII
Si quis in d uabus naturis 

d icens, non u t in  deitate et 
hum anitate u num  D om inum  
nostrum  Iesum  C hristum  
cognosci confitetur, u t per hoc 
significet differentiam  natura
rum, in quibus inconfuse inef
fabilis unitio  facta est, neque 
D eo V erbo in  carnis naturam  
tran sm u tato , nequ e carne in 
Verbi natu ram  transd ucta 
(m anet enim  u tru m qu e hoc 
quod est natura, etiam  facta 
u nitate secu nd um  su bsisten
tiam ), sed pro d iv isione per 
partem , talem  excip it vocem  
in m ysterio  C hristi, vel n u 
m erum  naturarum  confitendo 
in eodem  D om ino nostro Iesu
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pentru că D um nezeu-Cuvântul, născut din Tatăl m ai înainte de 
veci, S-a în trupat din ea „în zilele din u rm ă" și că sfântul Sinod 
de la C alcedon a m ărturisit astfel cu bună-credincioșie că ea este 
N ăscătoare de D um nezeu, unul ca acesta să fie anatem a.

7. D acă cineva, spunând: „în  două firi"21, nu m ărturisește că 

U nul Iisus H ristos, D om nul nostru, este cunoscut în  dum nezeire 
și om enitate, pentru a indica prin aceasta deosebirea firilor din 
care s-a realizat fără contopire unirea inefabilă, fără să fie trans
form at C uvântul în  firea trupului și fără ca trupul să treacă în 
firea Cuvântului (căci fiecare răm âne ceea ce este prin fire, chiar 
și după realizarea unirii ipostatice)22, ci el înțelege această expre
sie despre taina lui H ristos ca pe o îm părțire23 sau, m ărturisind 
n u m ăru l firilo r în  A celași U nu l D om nu l nostru  Iisus H ristos,

21 Vestita formulare a Calcedonului, care menține distincția chiar și după unirea ipos- 
tatică.
22 Este respinsă aici fuziunea celor două firi după întrupare.
23 Iar aici este respinsă divizarea în părți, separarea firilor, ca și cum ar dispune fiecare 
de propriul ipostas.
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τού θεού Λόγου σ α ρκω θ εν
τός, μή τή θεω ρία μόνη τήν 
διαφ οράν τούτω ν Λαμβάνει, 
έξ ώ ν κ α ί συνετέθη, ούκ 
ά ναιρουμ ένην διά  τήν ένω 
σα/ (εις γά ρ έξ άμφ οΐν καί δι' 
ένός ά μ φ ότερα ), άΛΛ' έπ ί 
τούτω  κέχρητα ί τω  άριθμώ , 
ώς κεχω ρισμ ένα ς κ α ί ίδιοϋ- 
π οσ τά τους έχει τάς φ ύσεις, 
ό τοιοϋτος άνάθεμα έστω.

ζ

Εϊ τις έκ δύο φ ύσεω ν, θεό- 
τητος κα ί ά νθ ρω π ότητος 
όμοΛογών τήν ένω σιν γε- 
γενήσθαι, ή μίαν φ ύσιν τοϋ 
θεού Λόγου σ εσ α ρκω μ ένην 
λέγω ν, μή ούτω ς αύτά Λαμ- 
βάνη, κα θ ά π ερ κα ί ο ί ά γ ιοι 
πατέρες έδίδαξαν, ότι έκ τής 
θείας φ ύσ εω ς κ α ί τής α ν 
θ ρώ π ινης  τής ένω σεως καθ' 
ύπ όστασα/ γ ενομ ένης, εις 
Χ ρισ τός ά π ετελ έσ θ η· άΛΛ' 
έκ τώ ν τοίούτω ν φ ω νώ ν 
μίαν φ ύσιν, ή το ι ου σ ία ν , θε- 
ότητος κα ί σαρκός τοϋ Χ ρισ 
τού είσά γειν  έπ ιχειρει, ό 
τοιούτος άνάθεμα έστω.

Κ α θ ' ύπ όσ τα σ ιν  γ ά ρ λέ- 
γ οντες σ α ρκί τον μονογενή 
Λόγον ήνώ σθαι, ούκ άνάχυ- 
σίν τινα  τήν εις άΛΛήΛους 
τώ ν φ ύσεω ν π επ ρά χθ α ί 
φαμεν, μενούσης δέ μάΛΛον

C hristo D eo V erbo incarnato, 
n on  in tellectu  tantum m odo 
differentiam  excipit earum  ex 
quibus et com positus est, non 
in terem p tam  prop ter u n ita 
tem  (unus enim  ex utroque et 
per unum  utraque), sed in hoc 
nu m ero u titur, u t separatim  
u naqu aqu e natu ra  suam  h a
ben te subsistentiam , talis 
anathem a sit.

V III
Si quis ex duabus naturis 

d eitatis et hu m an itatis  con- 
fitens u nitatem  factam  esse, 
vel u nam  naturam  D ei V erbi 
incarnatam  dicens, non sic ea 
excip it, sicut patres d ocu e
runt, quod ex divina natura et 
hum ana, u n itione secundum  
su bsistentiam  facta, u nus 
C hristu s effectus est, sed ex 
talibu s vocibus u nam  n atu 
ram  sive substantiam  deitatis 
et carnis C hristi in trod u cere 
conatur, talis anathem a sit.

Secundum  su bsistentiam  
enim  d icentes u nigen itu m  
D eum  V erbum  carni unitu m  
esse, n on  confu sionem  ali
quam  n atu raru m  in se in v i
cem  factam  esse dicim us, sed
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D um nezeu-C uvântul în trupat, nu în țelege deosebirea dintre 
aceste firi, din care este și alcătuit, ca existând doar la nivelul in
telectului24, deosebire care nu este anulată prin unire (căci unul 
este din am bele firi și am ândouă prin  unul), ci se folosește de 
num ăr pentru a sugera că [Hristos] are firile separate și [fiecare] 
cu propriul ipostas, unul ca acesta să fie anatem a.

8. D acă cineva m ărturisește că unirea dum nezeirii si a om e-î >
nității s-a făcut din cele două firi25 sau vorbește despre o singură 
fire întrupată a lui D um nezeu-C uvântul26, fără însă să înțeleagă 
acest lucru în felul în  care au învățat Sfinții Părinți, anum e că uni
rea după ipostas s-a realizat plecând de la firea dum nezeiască și 
cea om enească și s-a desăvârșit unul H ristos27, dar care, din astfel 
de expresii, încearcă să introducă o singură fire sau ființă a dum 
nezeirii și a trupului lui H ristos, unul ca acesta să fie anatem a.

Căci, spunând că S-a unit după ipostas C uvântul U nic N ăs
cut, nu afirm ăm  că a avut loc o contopire reciprocă a firilor, ci,

24 La nivel conceptual, în cugetare.
25 „Din două firi" -  expresie folosită de eutihieni în apărarea doctrinei monofizite, 
care accepta două firi înainte de întrupare, dar numai una după.
26 La fel ca și expresia „din două firi", formula chiriliană „o singură fire întrupată a lui 
Dumnezeu-Cuvântul" poate fi acceptată doar în condițiile arătate mai departe în text.
27 „O singură fire întrupată a lui Dumnezeu-Cuvântul" înseamnă pentru sinodali „un 
singur Ipostas al lui Dumnezeu-Cuvântul". Cf. „Introducerea" la Sinodul al V-lea.
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έκατέρας δπ ερ έστίν, 
ή νώ σ θ α ι σα ρκί νοοϋμεν τον 
Λόγον- διό κα ί εις εστιν ό 
Χ ρίστος θεός καί άνθρω π ος, 
ό αύτός „όμ οούσ ίος τω  
πατρί κατά την θεότητα, καί 
όμ οούσ ίος ή μ ϊν  ό αύτός 
κα τά  τήν ά ν θ ρω π ότη τα ". 
’Επ ίσης γ ά ρ κ α ί τούς άνά 
μέρος διαιροϋντας, ή το ι τέμ- 
νοντα ς, κ α ί τούς σ υγχέον- 
τας τό τής θείας οικονομίας 
μυστήριον τού Χ ριστού, 
άπ οστρέφ εται κα ί άναθεμα- 
τ ίζ ε ιή  τού θεού εκκλησία.

θ'
Εϊ τις π ροσ κυνεΐσ θ α ι έν 

δυσ ί φ ύσ εσ ι λ έγ ει τον Χ ρισ 
τόν, έξ ού δύο προσκυνήσεις 
είσάγονται, ιδία τω  θεω  
λόγω  κ α ί ιδία τω  άνθρώπω- 
ή εϊ τις έπ ί ά ν α ίρέσ εί τής 
σ α ρκός ή έπ ί σ υγ χύσ ει τής 
θεότητος κα ί τής άνθρω π ό- 
τητος, ή μίαν φ ύσίν, ήγουν 
ούσίαν, τώ ν συνελ θ όντω ν 
τερα τευόμ ενος, ούτω  προσ- 
κυνεΐ τον Χριστόν- άλλ' ούχί 
μίά π ροσ κυν ή σ ει τον θεόν 
λόγον σαρκω θέντα μετά τής 
ιδίας αύτοϋ σαρκός προσκυ- 
ν εϊ, κα θ ά π ερ ή τού θεού 
έκκλησία  π α ρέλα βεν έξ 
άρχής, ό τοιοϋτος ά νάθ εμ α  
έστω.

m agis p erm anente u traque 
hoc quod est, u n itu m  esse 
carni D eum  V erbu m  in te lle 
gim us. Propter quod et unus 
est C hristus, D eus et hom o, 
idem  ipse „consu bstan tia lis 
P atri secund um  deitatem  et 
consu bstan tia lis n obis idem  
ipse secu nd um  h u m an ita
tem ". A equ aliter enim  et eos 
qui per partem  d iv id u n t vel 
incidunt, et eos qui con fu n 
dunt d iv inae d isp en sation is 
m ysterium  C hristi, re icit et 
anathem atizat D ei ecclesia.

IX
Si quis in duabus n atu ris 

adorari dicit Christum , ex quo 
duae adorationes in trod u 
cuntur, separatim  D eo V erbo 
et sep aratim  hom in i; vel si 
quis ad in terem p tionem  car
nis vel ad confu sionem  dei
tatis et hu m an itatis  unam  
natu ram  sive substantiam  
eoru m  quae conven eru nt in 
troducens, sic C hristum  ado
rat, sed non u na adoratione 
D eum  V erbum  incarnatu m  
cum  prop ria ipsiu s carne 
adorat, sicut ab in itio  D ei 
ecclesiae  trad itum  est, talis 
anathem a sit.
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m ai degrabă răm ânând fiecare ceea ce era, înțelegem  că S-a unit 
Cuvântul cu trupul28. Iată de ce U nul este H ristos, D um nezeu și 
om, Același deoființă cu Tatăl după dumnezeire și Același deoființă 
cu noi după omenitate. Astfel, atât cei care îm part sau taie taina 
d u m n ezeieștii iconom ii a lu i H ristos, cât si cei care in trodu c 
în  ea contop ire  sunt resp inși și anatem atizați de B iserica  lui 
D um nezeu.

9. Dacă cineva afirmă că H ristos este adorat în două firi, prin 
aceasta introducând două închinări, una proprie lui Dumnezeu-Cu- 
vântul și cealaltă proprie om ului; sau dacă cineva, pentru a su
prim a trupul [Său] sau pentru a confunda dum nezeirea și 
om enitatea, născocind grozăvia unei singure firi, adică ființă, a 
celor unite, se închină astfel lui H ristos; dar nu se închină cu o 
singură închinare lui Dum nezeu-Cuvântul întrupat îm preună cu 
propriul Său trup, după cum  a prim it Biserica lui D um nezeu din
tru început, unul ca acesta să fie anatem a.

28 Lit. „carnea".
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rl
E l τις ούχ  ο μ ο λ ο γ εί τον 

έσταυρω μένον σα ρκί κύριον 
ήμ ώ ν Ίησούν Χ ριστόν θεόν 
είνα ι α ληθινόν κ α ί κύριον  
τής δόξης  κα ί ένα τής άγιας 
τριάδος, ό τοιούτος ανάθεμα 
έστω.

ια'
Εϊ τις μή α ν α θ εμ α τίζει 

Ά ρειον , Εύνόμ ίον, Μ α κεδό- 
νιον, Ά π ολλινάριον, Ν εστό- 
ριον, Εύτυχέα κα ί Ώ ριγένην, 
μετά τω ν άσεβώ ν αυτώ ν 
σ υγ γ ρα μ μ ά τω ν, κ α ί τούς 
άλλους πάντας α ιρετικούς, 
τούς κα τα κρίθ έντα ς κα ί 
ά ναθ εμ α τισ θ έντα ς ύπό τής 
άγιας κα θ ολ ικής κα ί άπο- 
στολικής εκκλησίας, καί τών 
προειρημένω ν άγιω ν τεσσά
ρω ν σ υνόδω ν, κ α ί τούς τά 
όμοια  τώ ν π ροειρημ ένω ν 
α ιρετικώ ν φ ρονή σα ντα ς ή 
φ ρονοϋντα ς, κ α ί μέχρι τέ
λ ους τή ο ικεία  άσεβεία  
έμ μ είνα ντα ς, ό τοιούτος 
άνάθεμα έστω.

Εϊ τις άντιπ οίεΐται Θ εοδώ 
ρου τού ά σ εβοϋς τού Μ ο- 
ψ ουεσ τία ς, τού ειπ όντος 
άλλον είναι τον θεόν λόγον 
κ α ί άλλον τον Χ ριστόν, ύπό

X
Si quis n on  confitetu r D o 

m inu m  n o stru m  Iesum  
C hristum , qu i crucifixu s est 
carne, D eum  esse verum , et 
D om inum  gloriae, et unu m  de 
sancta T rin itate, talis ana
them a sit.

XI
Si quis n on  anathem atizat 

A rium , Eunom ium , M aced o
nium , A pollinariu m , N esto- 
rium , E utychen , O rigenem  
cum  im piis eoru m  con 
scrip tis, et alios om nes 
haereticos, qui condem nati et 
an athem atizati sunt a sancta 
catholica et apostolica ecclesia 
et a p raed ictis sanctis qu at
tu or conciliis, et eos qui 
sim ilia  p raed ictis h aereticis 
sap u eru nt vel sapiunt, et 
usqu e ad m ortem  in sua im 
pietate perm anserunt vel per
m anent, talis anathem a sit.

XII
Si quis d efen d it im pium  

T heod oru m  M op su estenu m , 
qui d ix it alium  esse D eum  
V erbum , et alium  C hristum  a
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10. D acă cineva nu m ărturisește că Cel care a fost răstignit în 
trup, D om nul nostru Iisus H ristos, este D um nezeu adevărat și 
D om nul slavei și U nul din Sfânta Treim e29, unul ca acesta să fie 
anatem a.

11. D acă cineva nu-i anatem atizează pe Arie, Eunom ie, M a
cedonie, A polinarie, N estorie, Eutihie și O rigen, îm preună cu 
scrierile lor nelegiuite, și pe toți ceilalți eretici, condam nați și ana- 
tem atizați de sfânta, sobornicească și apostolică Biserică și de cele 
patru sfinte Sinoade m enționate m ai devrem e, și pe toți cei care 
au gândit sau gândesc lucruri asem ănătoare cu cele ale ereticilor 
m enționați m ai devrem e și care au răm as până la sfârșitul vieții 
în  propria nelegiuire, unul ca acesta să fie anatem a.

12. Dacă cineva îl apără pe nelegiuitul Teodor de M opsuestia, 
care a spus că u n u l este D u m n ezeu -C u vân tu l și altu l H ristos,

29 Este receptarea sinodală a formulei călugărilor sciți, inspirată din î Corinteni 2, 8: 
„ .. .n-ar fi răstignit pe Domnul slavei".
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παθώ ν ψ υχής κ α ί τω ν τής 
σαρκός επιθυμιώ ν ένοχλού- 
μενον κα ί τώ ν χειρόνω ν 
κατά μικρόν χω ριζόμ ενον, 
κ α ί ούτω ς εκ π ροκοπ ής 
έργω ν βελτιω θ έντα  κα ί έκ 
π ολιτεία ς ά μω μον κατα- 
στάντα, ώς ψιλόν άνθρω πον 
β α π τισ θ ήνα ι εις όνομα 
π ατρός κα ί υιού κα ί αγίου 
πνεύματος, κα ί διά  τού βαπ- 
τίσ μ α τος τήν χάριν  τού 
άγιου πνεύματος λαβείν καί 
υ ιοθ εσ ία ς ά ξιω σ θ ήνα ι, κ α ί 
κατ' ισότητα βασιλικής είκό- 
νος εις π ρόσω π ον τού θεού 
λ όγου π ροσ κυνεΐσ θ α ι, κα ί 
μετά τήν άνάστασιν άτρεπ- 
τον ταΐς έννοίαις καί άναμάρ- 
τητον παντελώς γενέσθαι. 
κ α ί πάλιν είρηκότος τού 
αύτοϋ ά σεβοϋς Θ εοδώ ρου 
τήν ένωσεν τού θεού λόγου 
προς τον Χ ρισ τόν  τοια ύτην 
γεγενήσθαι, οϊαν ό α π ό σ τ ο 
λ ος  έπ ί άνδρός κα ί γυ- 
να ικός· έσονται οί δύο είς  
σάρκα μίαν.

Κ α ί προς ταΐς άλλαις 
ά ναριθ μ ήτοις αύτοϋ βλασ
φ ημία ίς τολμήσαντος είπεΐν 
ότι μετά τήν ά νάστασιν, 
έμφυσήσας ό κύριος τοΐς μα- 
θηταΐς κ α ί είπών· λάβετε  
π νεύμα ά γ ω ν, ού δέδω κεν 
αύτοΐς πνεύμα άγιον, άλλά

p assion ibu s anim ae et d esi
deriis cam is m olestias patien
tem, et a deterioribus paulatim  
recedentem  et sic ex profectu  
operum  m elioratum  et a con
versatione im m aculatum  fac
tum  et tam quam  pu rum  
hom inem  baptizatum  esse in 
nom ine Patris et Filii et Spiri
tus sancti, et per bap tism a 
sancti Sp iritus gratiam  acce
pisse et filiationem  m eru isse 
et ad sim ilitudinem  im perialis 
im agin is in p ersonam  D ei 
V erbi adorari, et post resu r
rection em  im m u tabilem  co
gitationibus et im peccabilem  
om nino factum  fuisse. Et 
iterum  dixit im pius T h eo
dorus, talem  factam  esse u ni
tionem Dei Verbi ad Christum, 
qualem  d ixit aposto lus de 
viro et m uliere: Erunt duo in 
carne una.

Et sup er alias in n u m era
b iles b lasp hem ias ausus est 
dicere, quod p ost resu rrec
tionem , cum  insu fflasset D o
m inus d iscipu lis et d ixisset: 
A ccipite Spiritum  sanctum , non 
dedit eis Sp iritum  sanctum ,
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care, tulburat de patim ile sufletului și de poftele trupului, s-a des
părțit încetul cu încetul de cele m ai de jos și, astfel, îm bunătă- 
țindu-se prin înaintarea în  fapte și ajungând neîntinat prin modul 
său de viață, a fost botezat ca un sim plu om în  num ele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh, iar prin botez a prim it harul Sfântu
lui D uh si a fost considerat vrednic de înfiere, si este adorat în 
persoana lui D um nezeu-Cuvântul asem enea unei im agini îm pă
rătești și a devenit după înviere neschim bător în  gânduri și cu 
totul lipsit de păcat. Și din nou, același necredincios Teodor spune 
că unirea Cuvântului cu H ristos s-a petrecut asem enea celei din
tre bărbat și femeie, despre care Apostolul spune: „Și vor fi am ân
doi un tru p "30.

Iar pe lân gă alte  b la sfe m ii fără  nu m ăr, a în d ră z n it să 
spu nă că, după în v iere, când D om nul a su flat asup ra u cen ici
lor și a spus: „Luați Duh Sfân t"31, nu le-a dat acelora Sfântul Duh,

30 Efeseni 5, 31.
31 loan 20, 22.
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σ χή μ α τι μόνον ένεφ ύσησε- 
ούτος δέ κα ί την ομολογίαν 
Θ ω μ ά, την έπ ί τή ψ η λ α φ ή 
σ ει τώ ν χειρώ ν κα ί τής 
π λευράς τού κυρίου  μετά 
τήν ά νάστα σιν , τό ό κ νρ ώ ς  
μον καί ό θεός μ ον, είπε μή 
είρήσ θ α ι π ερί τού Χ ριστού 
παρά τού Θ ω μ ά (ούδέ γάρ 
αύτόν είναι λ έγ ει τον Χ ρισ 
τόν θ εόν1), ά λ λ ' έπ ί τώ  πα- 
ρα δόξω  τής άνασ τά σ εω ς 
έκπ λ α γέντα  τον Θ ω μάν, 
ύ μ ν ή σ α ι τόν θεόν τον έγεί- 
ρα ντα  τόν Χριστόν- τό δέ 
χείρον, κ α ί έν τή τώ ν π ρά 
ξεων τώ ν άπ οστόλω ν γενο- 
μένη π αρ' αύτού δήθεν 
ερμ ηνεία , σ υγ κρίνω ν ό α υ 
τός  Θ εόδω ρος τόν Χ ριστόν 
Π λά τω ν ι κα ί Μ α νιχα ίω  καί 
Έ π ικούρω  κα ί Μ α ρκίω νι, 
λέγει, ότι- ώ σ π ερ έκείνω ν 
έκαστος, εύράμενος οίκεΐον 
δόγμα, τούς αύτώ  μαθητεύ- 
σαντας πεποίηκε καλεΐσθαι 
Π λα τω νικούς κ α ί Μ α νιχα ί- 
ους κ α ί Ε π ικ ο ύ ρ ειο υ ς  κα ί 
Μ α ρκιω νισ τά ς, τόν δμ οιον  
τρόπ ον κ α ί τού Χ ρισ τού 
εύραμ ένου τό δόγμα, έξ 
αύτού τούς Χ ριστιανούς κα- 
λεΐσθαι.

sed figu ratim  tantum m odo 
insufflavit. Iste enim  et con
fessionem  quam  fecit Thom as 
cum  palpasset m anus et latus 
D om ini post resurrectionem , 
dicens: D om inus m eus et D eus 
meus, inquit non esse dictam  a 
T hom a de C hristo  (nec enim  
dicit T heod oru s D eum  esse 
C hristum ), sed ad m iraculum  
resu rrection is stu pefactu m  
T hom am  glorificasse D eum  
qui C hristum  resuscitavit. Et, 
quod peius est, etiam  in 
interpretatione, quam  in actus 
aposto loru m  scrip sit T h eo
dorus, sim ilem  fecit Christum  
Platoni et M an ichaeo et 
Epicuro et M arcion i, dicens: 
Q uod sicut illorum  u n u s
qu isque ex dogm ate quod 
in ven it suos d iscipu los fecit 
vocari P laton icos et M an i
chaeos et Ep icu reos et M ar- 
cionistas, sim ili m odo et, cum  
C hristus dogm a invenisset, ex 
ipso C hristianos vocari.

1 Pasaj inclus în ediția COD 2006.
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ci a suflat doar în  aparență. A cesta32 însă a spus și că m ărturisirea 
lui Torna, la atingerea m âinilor și coastei D om nului după înviere: 
„D om nul m eu și D um nezeul m eu "33, nu a fost rostită de Tom a 
despre H ristos (căci el34 nu spune că H ristos este D um nezeu)35, ci 
Tom a, u lu it de m inunea învierii, L-a slăvit pe D um nezeu, Cel 
care L-a înviat pe Hristos. încă și m ai rău, în  tâlcuirea pe care a 
făcut-o cărții Faptelor A postolilor, același Teodor îl com pară pe 

H ristos cu Platon, M ani, Epicur și M arcion, spunând: așa cum  
fiecare dintre aceia, inventându-și propria învățătură, a făcut ca 
cei care-1 urm au să fie num iți platonici, m anihei, epicurei și m ar- 
cioniți, tot așa, după ce H ristos Și-a inventat învățătura, creștinii 
au fost num iți după El.

32 Teodor.
33 loan 2 0 ,28.
34 Teodor.
35 Pasaj inclus în ediția COD 2006.
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Ε ΐ τις τοίνυν αντιπ οιείται 
του είρημένου ασεβέστατου 
Θ εοδώ ρου κα ί τώ ν ασεβώ ν 
αύτού σ υγ γ ρα μ μ ά τω ν, έν 
οΐς τάς τε είρημ ένας κα ί 
άλλας αναρίθμητους βλασ
φημίας έξέχεε κατά τού με
γά λ ου θεού κα ί σω τήρος 
ήμώ ν Ιη σ ο ύ  Χ ριστού· άλλά 
μή ά ν α θ εμ α τίζει αύτόν καί 
τά άσεβή αύτού σ υγ γ ρά μ 
ματα, καί πάντας τούς δεχό
μενους ή καί έκδικούντας 
αύτόν, ή λ έγ οντα ς όρθοδό- 
ξω ς αύτόν έκθέσθαι, κα ί 
τούς γράφ αντας ύπέρ αύτού 
κα ί τών άσεβώ ν αύτού συγ
γ ρα μ μ ά τω ν, κ α ί τούς τά 
όμοια φρονούντας ή φρονή- 
σαντας πώποτε καί μέχρι τέ
λους έμμείναντας τή τοιαύτη 
άσεβεία, άνάθεμα έστω.

ιχ'
Εϊ τις ά ν τιπ οιε ΐτα ι τών 

άσεβώ ν συγγραμμάτω ν Θ ε
οδώ ρητου, τώ ν κατά  τής 
άληθούς πίστεω ς κα ί τής έν 
Έ φ έσω  πρώτης άγιας συνό
δου καί τού έν άγίοις Κ υρίλ
λου κα ί τώ ν δώ δεκα  αύτού 
κεφ αλαίω ν, καί πάντων, ών 
συνεγ ρά φ α το ύπ έρ Θ εοδώ 
ρου καί Ν εστορίου τών δυσ- 
σεβώ ν κα ί ύπ έρ άλλω ν τών 
τά αύτά τοΐς π ρ οειρη μ έν α ς

Si quis igitur defendit prae
dictum  im pium  T heod oru m  
et im pia eius conscripta, in 
quibus tam  praedictas, quam  
alias in nu m erabiles b lasp he- 
m ias effu d it contra m agnum  
D eum  et Salvatorem  Iesum  
C hristu m , sed non an ath e
m atizat eum  et im pia eius 
conscripta, et om nes qui 
suscipiunt vel defendunt eum  
et d icu nt orthodoxe eum  ex
posuisse, et qui scrip seru n t 
pro eo et ead em  illi sa
puerunt, vel scribu nt pro eo 
vel im piis eius conscriptis, vel 
eos qui sim ilia illi sapiunt vel 
aliquando sapuerunt et usque 
ad m ortem  perm anserunt vel 
p erm anent in tali im pietate, 
talis anathem a sit.

XIII
Si quis defen d it im pia 

T heod oreti conscripta, quae 
contra rectam  fidem  et contra 
prim am  Ephesenam  syn o
dum  et sanctum  C yrillum  et 
duodecim  eius cap itu la  ex
posuit, e t om nia quae con 
scrip sit pro T heod ore et 
N estorio  im piis, et pro aliis 
qui eadem  praed ictis T h eo
doro et N estorio  sapu eru nt,
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Așadar, dacă cineva îl apără pe preanecredinciosul Teodor, 
num it m ai devreme, și scrierile sale nelegiuite, în  care a răspândit 
b lasfem iile m enționate și altele nenum ărate îm potriva m arelui 
D um nezeu si M ântuitorului nostru Iisus H ristos, si nu-1 anate-9 ' 9

m atizează pe el și scrierile lui nelegiuite, precum  și pe cei care le 
prim esc sau îl apără sau pretind că zicerile sale sunt dreptcredin- 
cioase și care au scris în  favoarea lui și în  favoarea scrierilor lui 
nelegiuite, și pe cei care cugetă sau au cugetat vreodată lucruri 
asem ănătoare și au răm as până la sfârșitul vieții într-o astfel de 
erezie, să fie anatem a.

13. Dacă cineva apără scrierile nelegiuite ale lui Teodorei îm 
potriva adevăratei credințe și a prim ului sfânt Sinod de la Efes și 
îm potriva celui între sfinți Chirii și a celor douăsprezece Capitole 
ale sale36 și toate cele pe care le-a scris în  apărarea rău-credincio- 
șilor T eodor și N estorie și a altora care cugetă la fel cu num iții

36 Cele 12 Anatematisme ale Sfântului Chirii prezentate în Scrisoarea a IlI-a către Nes
torie.
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Θ εοδώ ρω  κα ίΝ εσ τορίω  φ ρο- 
ν ούντω ν κα ί δεχομ ένω ν 
αύτούς κ α ί τήν αύτώ ν α σ έ 
βεια ν, κα ί δι/ αύτώ ν ασεβείς 
καλεΐ τούς τής έκκλησίας δι
δα σ κά λους, τούς κα θ ' ύπ ό- 
στασεν τήν ένωσιν τού θεού 
λ όγ ου φ ρονούντα ς· κα ί εΐ- 
περ ούκ  α ν α θ εμ α τίζει τα 
είρημ ένα  ασεβή σ υγ γ ρά μ 
ματα καί τούς τά όμοια τούτοις 
φρονήσαντας ή φρονούντας, 
κα ί πάντας δε τούς γράψ αν- 
τας κατά τής ορθής πίστεως, 
ή τού έν άγίοις Κ υρίλλου καί 
τώ ν δώ δεκα  α ύτοϋ  κεφ α 
λ α ίω ν, κ α ί έν τή τοιαύτη 
ά σ εβεία  τελ ευτή σ α ντα ς, ό 
τοιοϋτος άνάθεμα έστω.

ιδ'
Ε ί τις ά ν τιπ οιε ΐτα ι τής 

επ ιστολής τής λ εγ ομ ένης 
π αρά ’Ίβα  γ εγ ρά φ θ α ι προς 
Μ άρην τον Π έρσην, τής 
ά ρνουμ ένης μέν τον θεόν 
λ όγον εκ τής ά για ς Θεοτό
κου καί άειπαρθένου Μαρίας 
σαρκωθέντα, άνθρωπον γε- 
γενήσθαι· λεγούσης δέ φίλον 
ά νθρω π ον έξ αύτής γεν- 
νηθήναι, όν „ν α όν " άπ οκα- 
λεΐ, ώς άλλον είναι τον θεόν 
λόγον καί άλλον τον άνθρω 
πον· καί τον έν άγίοις Κύριλλον 
τήν ορθήν τών Χ ριστιανώ ν

defendens eos et eorum  im 
pietatem , et prop ter hoc im 
pios vocans doctores ecclesiae, 
qui u nitatem  secundum  sub
sistentiam  D ei V erb i ad car
nem  confitentur, et n on  
anathem atizat ea et eos qui 
sim ilia  eis sap u eru nt vel sa
piunt, insu per autem  et om 
nes qui scrip seru n t contra 
rectam  fidem  et sanctum  
C yrillum  et duodecim  eius 
capitula, et usque ad m ortem  
in tali im p ietate p erm an 
serunt, talis anathem a sit.

X IV
Si quis defendit epistolam , 

quam  d icitur Ibas ad M arin  
Persam  haereticum  scripsisse, 
quae abnegat qu idem  D eum  
V erbu m  de sancta genetrice 
sem per V irgine M aria  in car
natum , hom inem  factum  esse, 
dicit autem  purum  hom inem  
ex ipsa natum  esse, quem  
„tem plu m " vocat, ut alius sit 
D eus V erbum  et alius hom o; 
et sanctu m  C yrillum  qui 
rectam  fidem  C hristianoru m
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Teodor și N estorie și care îi prim esc pe aceștia și necredința lor și 
care datorită acestora îi num esc necredincioși pe învățătorii Bi
sericii, care gândesc unirea lui D um nezeu-C uvântul ca fiind 
după ipostas; și dacă nu anatem atizează scrierile nelegiuite m en
ționate m ai devrem e și pe cei care au gândit sau gândesc lucruri 
asem ănătoare și pe toți cei care au scris îm potriva dreptei cre
dințe sau îm potriva celui între sfinți Chirii și a celor douăsprezece 
Capitole ale sale și care au m urit într-o astfel de nelegiuire, unul 
ca acesta să fie anatem a.

14. Dacă cineva apără scrisoarea despre care se spune că Ibas a 
scris-o către Maris Persanul, [scrisoare] care neagă faptul că Dum 
nezeu-Cuvântul, întrupat din Sfânta Născătoare de Dum nezeu și 
pururea Fecioară Maria, S-a făcut om, spunând însă că s-a născut 
din ea un om simplu, pe care îl numește „tem plu"37, ca și cum unul 
ar fi Dum nezeu-Cuvântul și altul omul; și care-1 calom niază pe cel 
între sfinți Chirii, propovăduitorul dreptei credințe a creștinilor,

37 Este vizată hristologia antiohiană, care, plecând de la loan 2 ,19, a dezvoltat într-o 
manieră particulară schema Logos-anthropos. Cf. „Introducerea" la Sinodul al III-lea.
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π ίστιν κη ρύξα ντα  δια βα λ- 
λ ούσ η ς ώ ς α ιρετικόν κ α ί 
ομοίω ς Α π ολ ινα ρίψ  τώ  δυσ- 
σ εβ εΐγ ρά φ α ντα · κα ί μεμφο- 
μένης τήν έν Έ φ έσω  πρώτην 
αγίαν σύνοδον, ώ ς χω ρίς 
κρίσεω ς κ α ί ζητήσεω ς Ν εσ- 
τόριον κα θ ελ ούσ α ν· κα ί τα 
δώ δεκα  κεφ ά λ α ια  τού έν 
άγίοις Κ υρίλ λου ασεβή κα ί 
ενα ντία  τή όρθή π ίστει άπο- 
κα λ εΐ ή αυτή α σεβής έπι- 
στολή, καί έκδικεΐ Θ εόδω ρον 
κα ί Ν εστόριον κα ί τά ασεβή 
αυτώ ν δόγ μ α τα  κα ί σ υγ 
γράμμ ατα.

Ε ΐ τις τοίνυν τής είρημέ- 
νης ά σ εβούς έπ ιστολής άν- 
τιποιείται, καί μή άναθεματίζει 
αύτήν καί τούς άντιποιουμέ- 
νους αύτής κα ί λ έγ οντα ς 
αύτήν ορθήν είνα ι ή μέρος 
αύτής, κα ί γράψ αντας ή καί 
γ ρά φ ον θ α ς ύπ έρ αύτής ή 
τώ ν π εριεχομ ένω ν αύτή 
ά σ εβειώ ν, κ α ί τολμ ώ ντα ς 
ταύτην έκδικεΐν ή τάς περιε- 
χομένας αύτή άσεβείας όνό- 
ματι τώ ν άγιω ν π ατέρω ν ή 
τής άγιας έν Χάλκη δόνι συ
νόδου, κα ί τούτοις μέχρι τέ
λ ους έμ μ είνα ντα ς, ό 
τοιούτος α ν ά θ εμ α  έστω.

praedicavit, tam quam  h aere
ticum  et sim iliter A pollinario 
im pio scripsisse crim inatur; et 
inculpat prim am  Ephesenam  
sanctam  synod um  tanquam  
sine exam inatione et qu aes
tione N estoriu m  cond em 
nantem ; et duodecim  capitula 
sancti C yrilli im pia et con 
traria rectae fidei vocat eadem  
im pia ep isto la  et defendit 
T heod oru m  et N estoriu m  et 
im pia eorum  dogm ata et 
conscripta.

Si quis ig itu r m em oratam  
im piam  epistolam  defendit et 
non anathem atizat eam  et 
defensores eius et eos qui 
d icu nt eam  rectam  esse vel 
partem  eius, et eos qui scrip
serunt vel scribunt pro ea vel 
pro im pietate quae in  ea con
tinetur, et praesu m u nt eam  
defendere, vel in sertam  ei 
im p ietatem  n om in e san cto 
rum  patru m  vel sancti C hal- 
cedonensis concilii, e t in  his 
usque ad m ortem  perm anent, 
talis anathem a sit.
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că este eretic și că a scris asem enea răucredinciosului A polinarie; 
și acuză prim ul Sinod de la Efes că l-ar fi depus pe N estorie fără 
judecată și fără cercetare; și [aceeași epistolă eretică] num ește cele 
douăsprezece Capitole ale celui între sfinți Chirii necredincioase 
și contrare dreptei credințe; și îi apără pe Teodor și pe N estorie 
și învățăturile și scrierile lor necredincioase. D acă cineva apără, 
așadar, scrisoarea38 m enționată, și nu îi anatem atizează pe ea și 
pe cei care o apără, și spun că scrisoarea -  sau cel puțin o parte 
din ea -  este ortodoxă, și [îi apără] pe cei care au scris sau vor 
scrie în  apărarea ei sau în apărarea nelegiuirilor cuprinse în ea și 
pe cei care îndrăznesc să o apere pe ea sau nelegiuirile cuprinse 
în  ea în  num ele Sfinților Părinți de la sfântul Sinod de la Calce- 
don, și persistă în  acestea până la m oarte, unul ca acesta să fie 
anatem a.

38 Ediția COD 2006 adaugă în acest loc cuvântul ασεβούς („necredincioasă").
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Τούτω ν τοίνυν ούτω ς 
ό μολογη θέντω ν, α  κ α ί πα- 
ρελ ά βομ εν  έκ  τής θείας 
γ ρα φ ής κ α ί τής τω ν αγίω ν 
π ατέρω ν διδα σκα λ ία ς κα ί 
τώ ν όρισ θ έντω ν π ερί τής 
μιας κα ί τής αυτής πίστεω ς 
παρά τώ ν π ροειρημ ένω ν 
αγίω ν τεσ σ ά ρω ν συνόδω ν· 
γενομ ένης δέ κα ί παρ' ήμώ ν 
τής έπ ί τοΐς α ίρετικοΐς κα ί 
τής τούτω ν ά σ εβεία ς, πρός 
γε κα ί τής τώ ν έκδικησά ν- 
των ή έκδικούντω ν τά είρη- 
μένα τρία  κεφ ά λα ια , κα ί 
έναπομεινάντω ν ή κα ί άπο- 
μ ενόντω ν τή ο ικεία  πλάνη 
κα τα κρίσ εω ς· εί τις έπ ιχει- 
ρή σ οι ύπ ένα ντία  τοΐς παρ' 
ήμώ ν δια τυπ ω θ εΐσ ι παρα- 
δο ϋν α ι ή δ ίδά ξα ι ή γ ρά ψ α ι, 
εί μεν έπ ίσ κοπ ος εϊη ή έν 
κ λ ή ρ ψ  ά να φ ερόμ ενος, ό 
τοίούτος, ά λ λ ότρια  ιερέων 
κα ί τής εκκλησιαστικής κα- 
ταστάσεως πράττων, γυμνω- 
θ ή σ ετα ι τής έπ ισκοπ ής ή 
τού κλήρου· εί δέ μοναχός ή 
λαϊκός, άναθεματισθήσεται.

C um  ig itu r haec ita recte 
confessi sum us, quae trad ita 
nobis sunt tam  a divinis scrip
turis, quam  a sanctoru m  pa
trum  doctrina, et ab his quae 
definita sunt de una eadem - 
que fide a p raed ictis  sanctis 
quattuor conciliis, facta autem  
a n obis et cond em natione 
contra haereticos et eorum  
im pietatem , nec non etiam  
contra eos qui d efenderunt 
vel defen d u nt praed icta  im 
pia tria  capitu la, et p erm an 
seru n t in suo errore vel qui 
perm anent: si quis conatus 
fu erit contra haec quae pie 
d isposu im us, vel tradere vel 
docere vel scribere, si quidem  
episcopus vel clericus sit, iste 
tam quam  aliena a sacerd o
tibu s et statu  ecclesiastico  
faciens, denu dabitu r ep isco
patu  vel clericatu ; si autem  
m onachu s vel laicus sit, ana
them atizabitur.
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A șadar, m ărturisind astfel cele prim ite din Sfânta Scriptură 
și din învățăturile Sfinților Părinți, precum  și din cele hotărâte 
despre una și aceeași credință de către cele patru sfinte Sinoade 
m enționate mai devreme; după ce am înfăptuit condam narea ere
ticilor și a necredinței lor, precum  și a celor care au apărat sau 
vor apăra cele Trei Capitole m enționate m ai devrem e și a celor care 
au răm as sau vor răm âne în  propria rătăcire; dacă va încerca ci
neva să transm ită sau să învețe sau să scrie îm potriva celor orân
duite de noi, dacă este episcop sau cleric, unul ca acesta, lucrând 
cele străine preoției și rangului bisericesc, să fie îndepărtat din 
episcopat sau din cler; iar dacă este m onah sau laic, să fie anate- 
m atizat.
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Constantinopol (680-681)





INTRODUCERE

[Hristos] „pătimea dumnezeiește, 
căci pătimea de bunăvoie, de vreme ce nu 
era simplu om, și săvârșea minuni ome
nește, căci le săvârșea prin trup, de vreme 
ce nu era doar Dumnezeu. încât pătimi
rile Lui erau minunate, fiind înnoite prin 
puterea dumnezeiască, cea după fire a 
Celui ce pătimea, iar minunile Lui erau 
pătimite, fiind săvârșite prin puterea pă- 
timitoare, cea după fire a trupului celui ce 
le săvârșea''1.

C onvocat prin decizie im perială în  orașul C onstantinopol 
între anii 680 și 681, Sinodul al V I-lea Ecum enic1 2 continuă seria

1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua (către Toma), 5d, PG 9 1 ,1056A-B. Tradu
cere în limba română: Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor lo
curi cu multe și adânci înțelesuri din Sfinții Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, trad., 
introd. și note Pr. Dumitru Stăniloae, col. PSB 80 (serie veche), EIBMBOR, București, 
1983, p. 60.
2 Dintre cele mai importante lucrări dedicate Sinodului al VI-lea Ecumenic, amintim: 
Cyril Hovorun, Will, Action, and Freedom: Christological Controversies in the Seventh 
Century, Brill, Leiden/Boston, 2008; Nicolae Chifăr, „Sinodul al VI-lea Ecumenic de 
la Constantinopol", în: Istoria creștinismului, I, Editura Universității Lucian Blaga, 
Sibiu, 2007, pp. 223-239; Panayotis A. Yannopoulos, „Le troisieme Concile de Con
stantinople (680-681) ou le sixieme Concile cecumenique", în: G. Alberigo (ed.), Les 
Condies oequmeniques: 1. Histoire, pp. 127-132; Gilbert Dagron, „La fin de la querelles
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Sinoadelor cu caracter hristologic, definind învățătura Bisericii 
cu privire la cele două voințe și două lucrări ale M ântuitorului 
Iisus Hristos. întrunirea Sinodului al VI-lea Ecum enic se petrece 
în  contextul în  care erezia m onotelită/m onoenergistă* 3, o versiune 
m ascată a m onofizitism ului secolelor anterioare, tulbura pacea 
Bisericii atât în  Răsărit, cât și în  Apus. Dacă disputa hristologică 
din secolele IV-VIII ar putea fi definită ca o dram ă în  m ai m ulte 
acte, după cum preciza Henri Gregoire4, atunci episodul confrun
tării Bisericii cu fenom enul eretic m onotelit în  secolul al VII-lea 
nu reprezintă decât penultim ul ei act5 și m om entul unor și mai

christologiques: le monothelisme et le concile de Constantinople III (680-681)", în: 
Gilbert Dagron, Pierre Riche et Andre Vauchez (eds.), Historie du christianisme des 
origines â nos jours, IV: eveques, moines et empereurs (610-1054), Desclee, Paris, 1993, pp. 
40-60; L.D. Davis, S.J., „Council of Constantinople III (680)", în: The First Seven..., pp. 
258-289; Francis X. Murphy & Polycarp Sherwood, Histoire des conciles cecumenique: 
Constantinople II et Constantinople III, Editions de l'Orante, Paris, 1973; Marie-Joseph 
le Guillou, O.P., „Quelques reflexions sur Constantinople III et la soteriologie de 
Maxime", în: F. Heinzer et Ch. Schonborn (eds.), Maximus Confessor. Actes du Sym
posium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 25 septembre 1980, Fribourg, 1982, pp. 
235-237; Aaron Riches, „After Chalcedon: The Oneness of Christ and the Dyothelite 
Mediation of His Theandric Unity", în: Modern Theology, vol. 24, nr. 2/2008, pp. 199-224; 
Ioan I. IcĂ JR, „Definiția dogmatică a Sinodului VI Ecumenic și semnificația ei dog- 
matic-simbolică", în: Mitropolia Ardealului, nr.1/1987, pp. 22-56; Viorel Ioniță, „Sino
dul al VI-lea ecumenic și însemnătatea lui pentru ecumenismul actual (teză de 
doctorat)", în: Studii Teologice, voi. 30, nr. 5-8/1978, pp. 357-485; Traian Valdman, „în
semnătatea Sinodului al VI-lea Ecumenic pentru codificarea canoanelor", în: Studii 
Teologice, voi. 22, nr. 9-10/1970, pp. 713-722. O bibliografie selectivă cu privire la Si
nodul al VI-lea Ecumenic este inclusă la finalul acestei introduceri.
3 Considerăm aici împreună cele două, monoenergismul și monotelismul, ca două 
fețe ale aceleiași monede sau ca două etape ale aceleiași crize.
4 Henri Gregoire, „Die byzantinische Kirche", în: Paul Baynes und St. Lawrence 
Beaufort Moss (eds.), Byzanz: Geschichte und Kultur des Ostromischen Reiches, iibersetzt 
von A. Hohlweg, Miinchen, 1964, p. 143. Actele anterioare ale dramei sunt următoarele: 
(I) dezbaterile legate de dumnezeirea Fiului de la Sinodul I Ecumenic; (Π) respingerea 
apolinarismului la Sinodul al Π-lea Ecumenic; (ΠΙ) nestorianismul și Sinodul al ΙΠ-lea 
Ecumenic; (IV) monofizitismul și Sinoadele al IV-lea și al V-lea Ecumenice.
5 La origine, disputa iconoclastă nu este decât o altă controversă de natură hristolo
gică. Vezi John Meyendorff, Le Christ dans la theologie byzantine, Editions du Cerf,
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noi explicări și aprofundări în  spațiul creștin b izantin ale im pli
cațiilor calcedoniene cu privire la Persoana M ântuitorului Iisus 
Hristos.

I. D ezbaterile hristologice din secolul al VII-lea

D erularea conflictului m onoenergist și m onotelit

învățătura referitoare la existența unei singure lucrări sau 
energii (monoenergism ul) în  Persoana M ântuitorului Iisus H ristos 
își face apariția către începutul celei de-a treia decade a secolului 
al VII-lea (c. 622), în tre arhitecții pioneri ai acestei erezii num ă- 
rându-se patriarhul Serghie al Constantinopolului (610-638).

în  contextul politic al vrem ii, m onoenergism ul, prom ovat de 
către patriarhul Serghie și de îm păratul H eraclie (610-641)6, nu se 
dorea decât un instrum ent teologic de integrare abilă a necalce- 
donienilor (m onofiziților) în  corpul Im periului B izantin  în  pe
rioada im ediat urm ătoare recuceririi de sub perși a provinciilor 
în  care locuia o m are parte dintre aceștia (Egiptul, Siria, A rm enia 
și Ierusalim ul)7. D octrina elaborată de patriarhul de Constanti- 
nopol și adepții săi, pentru a servi scopurilor politicii unioniste 
(între calcedonieni și m onofiziți) a îm păratului H eraclie, pretin
dea că se fundam entează, în  principal, pe teologia Sfântului Chi
rii al A lexandriei, a papei Leon și a Sfântului D ionisie 
A reopagitul. Astfel, Serghie, interpretând în m od eronat scrierile

Paris, 1969, pp. 235-236; Mariam Fortunatto și Mary B. Cunningham, „Theology of the 
Icon", în: Mary B. Cunningham and Elizabeth Theokrttoff (eds.), The Cambridge Com
panion to Orthodox Christian Theology, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 139.
6 Pentru o amplă prezentare a domniei împăratului Heraclie, a se consulta: Walter 
Emil Kaegi, Heraclius, Emperor o f Byzantium, Cambridge University Press, Cambridge, 
2002; Gerrit Jan Reinink și Bernard Stolte (eds.), The Reign o f Heraclius (610-614): Crisis 
and Confrontation, Peeters, Leuven, 2002.
7 Cf. John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450-680, St. Vla
dimir's Seminary Press, Crestwood, NY, 1989, pp. 333-348; F.X. Murphy & P. Sherwood, 
Histoire des conciles cecumenique: Constantinople II et Constantinople III, pp. 139-143.
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acestora, susținea că lucrarea nu este o proprietate a naturii, ci a 
Persoanei sau Ipostasului lui Hristos. Prin urm are, în  Hristos, da
torită unicității Ipostasului, nu poate exista decât o singură lu
crare, activitate sau energie8. A ceste subtilități teologice și 
presupuse clarificări ale învățăturii hristologice erau elaborate 
pentru a oferi celor două tabere oponente terenul propice recon
cilierii dogm atice.

U n im portant succes al cam paniei unioniste bazate pe for
m ula m onoenergistă are loc în  Egipt, unde episcopul Cirus de 
Fazis9 10 11, devenit prin intervenția îm păratului patriarh al A lexan
driei în  430, reușește să realizeze com uniunea euharistică în tre o 
facțiune m onofizită și calcedonieni. Com uniunea dintre cele două 
partide se realizează în  anul 633 pe baza unui A ct sau Pact de 
unire'0 form at din 9 anatem atism e sau capitole, care vor fi m en
ționate și în actele Sinodului al V I-lea Ecum enic. D intre cele 9 
anatem atism e, cea m ai im portantă este cea de-a V lI-a, care ex
pune doctrina unei „singure lucrări teandrice (μία θεανδρική 
ενέργεια)" a lui H ristos (preluată de la D ionisie A reopagitul) și 
îi osândește pe toți cei care se opun principiilor acestei doctrine11. 
Problem a era că această expresie interpretată m onoenergist arăta 
un singur principiu de acțiune în Hristos. Or se distrugea astfel 
atât orice interioritate reciprocă dintre cele două naturi, ca și între 
cele două lucrări, cât și însăși posibilitatea existenței unei lucrări 
um ane, pentru că unicul Ipostas al lui H ristos n-ar fi avut decât 
o singură lucrare, cea divină.

8 Cf. P.A. Yannopoulos, „Le troisieme Concile de Constantinople...", p. 128.
9 Cirus de Fazis sau Cirus al Alexandriei. A se vedea: Morris L. Bierbrier, Historical 
Dictionnary o f Ancient Egypt, ediția a doua, The Rowman & Littlefield, Lanham, Ma
ryland, 2008, p. 56.
10 Textul grecesc și traducerea în limba engleză a Pactului de unire, în: Pauline Allen, 
Sophronius ofjersualem and the Seventh-Century Heresy: The Synodicals Letter and Other 
Documents, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 168-173.
11 Pentru traducerea în limba română a textului anatematismei a VlI-a, a se vedea: V. 
Ionttă, „Sinodul al VI-lea ecumenic...", p. 380.
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Reacția Sfântului Sofronie12, devenit ulterior patriarh al Con- 
stantinopolului, îm potriva hristologiei acestui act de unire m ar
chează debutul oficial al conflictului dintre susținătorii teologiei 
calcedoniene și adepții m onoenergism ului. Cu toate insistențele 
Sfântului Sofronie de a-i convinge pe patriarhii Cirus și Serghie 
de faptul că hristologia unei singure lucrări în  M ântuitorul Hris- 
tos se opune dogm ei calcedoniene, deoarece activitatea se rapor
tează la natură, ca proprietate a ei, nu la ipostas, actul de unire 
este aprobat de ierarhul de la Constantinopol în  toam na anului 
633. Sem narea acestui act de unire are loc în  pofida faptului că 
un sinod endem ic, ținut în  vara aceluiași an în capitala im periu
lui, sugera că, în dezbaterile care frăm ântau Biserica în acea pe
rioadă, „accentul nu trebuie să cadă pe acțiunea-energie, ci pe 
subiectul-operant, vorbindu-se astfel despre unicul subiect ope
rant al lucrărilor divine și um ane în  H risto s"13. C onfruntat cu 
opoziția calcedoniană constantă a Sfântului Sofronie, care devine 
din 634 patriarh al Ierusalim ului, Serghie caută să-l câștige de 
partea sa pe papa H onorius (625-638), arătându-i că două lucrări 
ar presupune și două voințe contrare una alteia în Hristos. Scri- 
soarea-răspuns din 634 a papei Honorius, care, fără a cunoaște 
în profunzim e problem a, acceptă propunerea constantinopoli- 
tană să nu se m ai vorbească despre una sau două lucrări în  H ris
tos, ci să se m ărturisească o singură voință în  Fiul lui D um nezeu 
cel întrupat, reprezintă atât un docum ent de acreditare a ereziei 
prom ovate de patriarhul de la Constantinopol, cât și m om entul 
în care „m onoenergism ul devine m onotelism "14. B ineînțeles că 
prin această dezvoltare integritatea naturii um ane a M ântuitoru
lui nu era nici pe departe salvată. N atura um ană a lui H ristos

12 Cea mai importantă monografie dedicată personalității Sfântului Sofronie al Ieru
salimului a fost publicată de Christoph Schonborn: Sophrone de Jerusalem: vie monas- 
tique et confession dogmatique, Beauchesne, Paris, 1972.
13 N. Chifăr „Sinodul al VI-lea Ecumenic...", p. 226.
14 Cf. V. Ioniță, „Sinodul al VI-lea ecumenic...", p. 383.
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căpăta un rol pur instrum ental: nu m ai era ea însăși un principiu 
al acțiunii sau lucrării, ci doar o „m arionetă p asiv ă"15. M ântuirea 
nu m ai era deci rezultatul unei sinergii sau îm preună-lucrări a 
celor două naturi, pentru că nu m ai putea fi vorba despre o voință 
um ană și o lucrare um ană propriu-zise.

în  contextul în  care partida m onoenergistă avea suportul pu
terii politice și beneficia de acreditarea papei, Sinodiconul, adică 
epistola sinodală trim isă în  634 de patriarhul Sofronie principa
lelor scaune episcopale, în  care face o m ărturisire de credință dio- 
telită, trece neobservat la R om a16. în  Răsărit, curtea de la 
Constantinopol reacționează totuși îm potriva Sinodiconului prin 
em iterea unui edict im perial cunoscut sub num ele de Ekthesis 
(638). Prin acest act, afișat în  nartexul Sfintei Sofia, se interzicea 
pe viitor orice discuție despre o lucrare sau două lucrări în  M ân
tuitorul H ristos, cu scopul asigurării păcii Bisericii. C onform  
edictului, expresia „o lucrare" era interzisă nu pentru că nu ar 
avea suport patristic17, ci pentru că producea neînțelegeri doctri
nare. Expresia „două lucrări" era însă respinsă din cauza faptului 
că ar im plica existența a două voințe contrare în Hristos. A cest 
tip de argum entare favoriza, în  m od im plicit, m onotelism ul18.

15 Cf. H. Urs von Balthasar, Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur, Aubier, Paris, 1947, p. 
195; apud Bernard Sesboue (dir.), Histoire des dogmes I . .., Desdee, Paris, 1994, p. 441.
16 Pentru textul grecesc și traducerea în limba engleză a epistolei Sfântului Sofronie, 
a se vedea: P. Allen, Sophronius ofjersualem  and the Seventh-Century Heresy..., pp. 
67-157. Textul epistolei este precedat de o amplă introducere (pp. 3-64). Vezi și: Rudolf 
Riedinger, „Die Epistula synodica des Sophronios von Jerusalem im Codex Parisinus 
Graecus BN 1115", în: Byzantiaka, voi. 2/1982, pp. 143-154; R. Riedinger, „Die Nach- 
kommen der Epistula Synodica des Sophronios des Jerusalem", în: Romische Histo- 
rische Mitteilungen, voi. 26/1984, pp. 91-106.
17 Pe lângă alte surse patristice, monoteliștii își fundamentau în mod eronat hristolo- 
gia și pe scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul, care vorbea despre o lucrare teandrică 
în Hristos. Sensul ortodox al acestei expresii avea să fie recuperat de Sfântul Maxim 
Mărturisitorul.
18 Textul în original în P. Allen, Sophronius o f Jerusalem and the Seventh-Century He
resy..., pp. 208-217. Lucrarea oferă și traducerea documentului în limba engleză.
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O dată cu m oartea principalilor protagoniști ai prim ei faze a 
conflictului hristologic din secolul al VII-lea (Sofronie al Ierusa
lim ului, patriarhul Serghie și papa H onorius în  638; H eraclie în  
641), tensiunile nu încetează. Seriile de patriarhi care s-au succe
dat la C onstantinopol, m ulti dintre ei susținători ai m onotelis- 
m ului (patriarhul Pir, patriarhul Pavel al II-lea), vor am plifica și 
m ai m ult conflictele, astfel că în  anul 649 îm păratul Constans al 
II-lea (641-668) se vede nevoit să publice un Typos19 prin care în 
lătură Ekthesis-ul lui Heraclie și interzice orice discuție referitoare 
la problem a num ărului lucrărilor și voințelor lui Hristos. Scaunul 
Rom ei, care fusese ocupat după 638 de papi susținători ai diote- 
lism ului, răspunde acestui Typos în  649 prin convocarea de către 
papa M artin  I (649-655) a unui Sinod la Lateran, care (i) con
dam nă erezia m onotelită, (ii) se pronunță îm potriva Typos-ului și 
(iii) anatem atizează pe Teodor de Faran, Serghie și Pir. Printre 
participandi im portanți la acest Sinod se num ără și Sfântul 
Maxim Mărturisitorul (58O-662)20, devenit după moartea Sfântului

19 Textul în originalul grecesc în: Mansi, 10,1029-1032; traducerea în limba franceză 
în: F.X. Murphy & P. Sherwood, Histoire des conciles cecumeniques: Constantinople II et 
Constantinople III, pp. 309-311.
20 Dintre cele mai importante studii și volume dedicate hristologiei maximiene, amin
tim: Paul M. Blowers, Maximus the Confessor. Jesus Christ and the Transfiguration o f the 
World, Oxford University Press, Oxford, 2016; Demetrios Bathrellos, The Byzantine 
Christ: Person, Nature, and Will in the Christology o f Saint Maximus the Confessor, Oxford 
University Press, Oxford, 2014; Bernardo de Angelis, Natura, persona, libertâ. L'antro
pologia di Massimo il Confessore, Armando Editore, Roma, 2002; Michael Butler, Hy
postatic Union and Monothelism: The Dyothelite Christology o f St. Maximus the Confessor 
(PhD thesis), Fordham University, New York, 1994; Pr. Dumitru Stăniloae, „Hristo- 
logia Sfântului Maxim Mărturisitorul", în: Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Edi
tura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, pp. 13-154; Pr. D. Stăniloae, „The 
Christology of Saint Maximus the Confessor", în: Sourozh, voi. 52/1993, pp. 10-16; Jo
seph Farrell, Free Choice in St. Maximus the Confessor, St. Tikhon's Seminary Press, 
South Canaan, PA, 1989; Pierre PiRET, Le Christ et la Trinite selon Maxime le Confesseur, 
Beauchesne, Paris, 1983; Franțois Lethel, Theologie de I'agonie du Christ: la liberte hu- 
maine du Fils de Dieu et son importance soteriologique mises en lumiere par saint Maxime 
le Confesseur, Beauchesne, Paris, 1979.
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Sofronie purtătorul de cuvânt al hristologiei diotelite în  confrun
tările dogm atice ale vrem ii. Scrierile acestuia au exercitat o influ
ență decisivă asupra hristologiei dogm atizate la Constantinopol
III. D in porunca îm păratului, atât papa M artin I, cât și Sfântul 
M axim  M ărturisitorul vor fi m artirizați (Sfântului M axim  i se taie 
lim ba și m âna dreaptă) și vor sfârși în  exil. Disputele hristologice 
care opuneau  pe m on oteliți d io te lițilo r vor fi tran șate  abia în  
680-681, sub îm păratul Constantin al IV-lea (668-685), prin con
vocarea a ceea ce Biserica a receptat ca fiind cel de-al VI-lea Sinod 
Ecum enic, de la Constantinopol21.

Sinodul al VI-lea Ecum enic

Lucrările celui de-al V I-lea Sinod Ecum enic au în cepu t în  
luna noiem brie a anului 680 și s-au încheiat abia în  toam na anului 
urm ător (septem brie 681). Sinodul s-a desfășurat în  sala boltită 
(Trullo) din palatul im perial, m otiv pentru care Constantinopol 
III a m ai fost num it și „Trulan I" , pentru a-1 deosebi de un alt 
sinod ținut în  aceeași sală în  692 (Trulan II sau Sinodul Quinisext) 
cu scopul de a com pleta opera canonică a Sinoadelor al V-lea și 
al VI-lea Ecum enice22. Lucrările Sinodului s-au desfășurat pe par
cursul a 18 ședințe23; la prim ele unsprezece dintre acestea, cât și 
la ședința finală, a participat însuși împăratul Constantin al IV-lea. 
N um ărul total al episcopilor prezenți la Constantinopol III a fost

21 Hristologia monotelită a secolului al VII-lea este amplu prezentată în: D. Bathrel- 
los, The Byzantine Christ..., pp. 60-98.
22 Pentru Sinodul Quinisext, a se vedea: Demetrios J. Constantelos, Renewing the 
Church: The Significance o f the Council o f Trullo, St. Vladimir's Seminary Press, Crest
wood, New York, 2006; George Nedungatt și Michael Featherstone (eds.), The 
Council in Trullo Revisited, Pontificio Instituto Orientale, Roma, 1995. Ediția în limba 
greacă a documentelor în: Heinz Ohme (ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, ser. 
II, voi. II/4, De Gruyter, Berlin-Boston, 2013.
23 Anumiți istorici consideră că sesiunea 17 nu ar fi avut loc niciodată. Vezi Hans-Georg 
ThOmel, „Concilium Constantinopolitanum III, 680-681", în: G. Alberigo (ed.), Con
ciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio critica. I..., p. 191.
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în  jur de 174, fiecare ședință a Sinodului având totuși un num ăr 
variabil de participanți (de exem plu, la prim a ședință au luat 
parte aproxim ativ 37 de ierarhi)24. Patriarhia Constantinopolului 
a fost reprezentată de titularul acesteia, patriarhul Gheorghe, și 
de un num ăr im presionant de ierarhi din diocezele sufragane. 
Din partea Patriarhiei A ntiohiei a participat patriarhul M acarie, 
susținător al m onotelism ului, iar scaunele de la A lexandria și Ie
rusalim, fiind vacante, au fost reprezentante de ierom onahii Petru 
și, respectiv, G heorghe. Papa A gaton (678-681) și urm așul său, 
Leon al II-lea (681-683), au trim is o delegație form ată din episcopi 
(Ioan de Reggio, Ioan de Porto), preoți (Teodor, Gheorghe) și dia
coni (loan, viitorul papă loan al V-lea). Form ula dogm atică adop
tată de Sinodul al VI-lea Ecum enic îm potriva m onotelism ului a 
fost citită public în  ședința finală25.

II. Expunerea de credință a Sinodului al VI-lea Ecum enic

Expunerea de credință a Sinodului al VI-lea Ecum enic, care 
a condam nat m onotelism ul și m onoenergism ul și a stabilit în 
m od oficial învățătura despre cele două voințe și lucrări în  M ân
tuitorul Iisus H ristos, urm ează cu fidelitate structura horos-ului 
dogm atic emis în  451 la Sinodul de la Calcedon26. Se arată astfel

24 Cf. P.A. Yannopoulos, „Le troisieme Concile de Constantinople...", p. 131.
25 Cf. V. Ioniță, „Sinodul al VI-lea ecumenic...", pp. 420-426.
26 Cf. Ioan I. Icăjr., „Definiția dogmatică a Sinodului VI Ecumenic...", pp. 23-30. Fap
tul că definiția dogmatică a Sinodului al VI-lea Ecumenic urmează structura definiției 
dogmatice de la Calcedon a fost sesizat și de F.X. Murphy & P. Sherwood, Histoire 
des conciles cecumeniques: Constantinople II et Constantinople III, p. 237. Din păcate, foarte 
puține lucrări dedicate Sinodului al VI-lea Ecumenic conțin secțiuni dedicate comen
tariului horos-ului dogmatic din 680-681. Nu același lucru se poate spune, de exemplu, 
despre definițiile primelor patru Sinoade Ecumenice: Niceea (325), Constantinopol 
(381), Efes (431) și Calcedon (451). Reticența istoricilor și teologilor occidentali de a 
acorda atenția cuvenită disputelor dogmatice din secolul al VII-lea se explică și ca o 
evitare de a răscoli un episod istoric în care ortodoxia scaunului Romei a fost pătată 
de adeziunea papei Honorius la erezia monotelită.
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că Ekthesis-ul de la Constantinopol ΙΠ stă în  continuitate cu horos-ul 
calcedonian atât la nivel de conținut, cât și prin structură, parti
cularitatea form ulei de credință din 681 constând în  aceea că pre
cizează și aprofundează cu autoritate sinodală im plicațiile 
fundam entale ale dogm ei hristologice a Sinodului al IV -lea Ecu
m enic.

Expunerea dogm atică a Sinodului al V I-lea Ecum enic cu
prinde:

(1) o parte introductivă destul de amplă;
(2) Constantinopolitanum ΠΙ (definiția dogmatică propriu-zisă);
(3) o anatematismă de încheiere, după modelul celei calcedoniene.

Partea introductivă

Conținutul părții introductive a expunerii dogm atice a Sino
dului al VI-lea Ecum enic este alcătuit din urm ătoarele elem ente:

1. Precizarea faptului că întrunirea Sinodului din 680-681 este 
rezultatul inițiativei împăratului Constantin al VI-lea, care, aflat sub 
călăuzire dum nezeiască, „a adunat laolaltă trupul întregii Bise
rici". Inițiativa im perială de convocare a Sinodului răspunde deci 
inițiativei dum nezeiești.

2. D eclarația de continuitate existentă între Sinodul reunit la
9

C onstantinopol și Sinoadele Ecum enice anterioare: a) Sinodul 
celor 318 Părinți reuniți la N iceea îm potriva lui Arie; b) Sinodul 
celor 150 de Părinți ținut la Constantinopol îm potriva lui M ace
donie și A polinarie; c) Sinodul celor 200 de bărbați sfinți de la 
Efes, care l-a condam nat pe N estorie; d) Sinodul de la Calcedon 
al celor 630 de Părinți, care i-a anatem atizat pe Eutihie și Dioscur; 
e) Sinodul convocat la Constantinopol în  553.

3. Pecetluirea  Sim bolurilor de credință de la N iceea (325) și 
Constantinopol (381), care au fost ulterior confirm ate de Sinoa
dele Ecum enice de la Efes, Calcedon și Constantinopol. Paragra
ful receptării acestor Sim boluri de credință include: a) textul 
Crezului niceean și constantinopolitan; b) evidențierea suficienței
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Sim bolului niceo-constantinopohtan „pentru deplina cunoaștere 
și întărire a dreptei credințe".

4. M otivația convocării Sinodului de la Constantinopol: apariția 
ereziei unei singure voințe și lucrări în  M ântuitorul Iisus Hristos, 
după cum  greșit învățau Teodor de Faran, patriarhii de la C on
stantinopol Serghie, Pirus, Petru, Pavel, papa Honorius, Cirus al 
A lexandriei, M acarie al A ntiohiei și ucenicul său Ștefan.

5. Receptarea  de către Sinod a urm ătoarelor texte ca expri
m ând învățătura cea dreaptă a Bisericii cu privire la problem a 
hristologică dezbătută: a) epistola trim isă de către papa A gaton 
al Rom ei îm păratului Constantin al VI-lea, prin care îi condam nă 
pe cei care au predicat și învățat existența unei singure voințe și 
lucrări în  iconom ia întrupării lui Hristos; b) epistola trim isă către 
același îm părat de sinodul celor 125 de episcopi adunați sub papa 
A gaton la Rom a în 680; c) Tom ul din 449 al papei Leon al Rom ei 
către patriarhul Flavian al Constantinopolului; d) cele 2 epistole 
sinodale ale Sfântului Chirii al Alexandriei către N estorie și epis
copii răsăriteni receptate de Calcedon27.

Definiția dogm atică

D efiniția dogm atică propriu-zisă em isă de Părinții adunați la 
Sinodul al VI-lea Ecum enic este ea însăși alcătuită din două m ari 
secțiuni: (1) horos-ul dogm atic propriu-zis al Sinodului Ecum enic 
de la Calcedon din 451; (2) definiția hristologică cu caracter anti- 
m onotelit și anti-m onoenergist elaborată la Constantinopol III.

1. H oros-u l calcedon ian  inclus în defin iția  dogm atică  de la S i
nodul VI Ecum enic. Părinții sinodali au integrat în  definiția dog
m atică de la C onstantinopol III (680-681) horos-ul calcedonian 
propriu-zis, așa cum  apare acesta în  actele celui de-al IV -lea 
Sinod Ecum enic, cu m ici m odificări însă la nivel stilistic în debu
tul textului. Există însă și un adaos im portant în  horos-ul calce
donian cuprins în  definiția dogm atică a Sinodului al V I-lea

27 Este vorba despre Scrisoarea a doua către Nestorie și despre Scrisoarea de împăcare 
trimisă în 433 către loan al Antiohiei. A se vedea textul lor în volumul de față.
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Ecumenic. Fraza έπ ’έσχατων δέ τών ήμερων τον αύτόν δι'ήμάς 
καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν εκ Μ αρίας τής παρθένου τής 
Θεοτόκου κατά τήν άνθρωπότητα („în vrem urile din urm ă pen
tru noi și pentru a noastră m ântuire din M aria Fecioara, N ăscă
toarea de D um nezeu, după om enitate") este dezvoltată în: 
έ π ’έσχάτω ν δε τών ήμερω ν τον αύτόν δ ι ’ήμάς και διά  τήν 
ήμετέραν σω τηρίαν έκ π νεύμα τος αγίου έκ Μ αρίας τής 
παρθένου, τής κυρίω ς καί κατά αλήθειαν Θεοτόκου, κατά 
τήν άνθρωπότητα („Același [născut] în  zilele din urm ă pentru 
noi și pentru a noastră mântuire de la Duhul Sfânt și din Fecioara 
Maria -  în mod propriu și după adevăr Născătoare de Dumnezeu 
-  după om enitate"). M enționarea D uhului Sfânt în  contextul în 
trupării Fiului lui D um nezeu este, cel m ai probabil, ecoul Sim 
bolului niceo-constantinopolitan. Expresiile τής κυρίως καί κατά 
άλήθειαν sunt introduse pentru a nu lăsa loc vreunei interpretări 
care ar putea subm ina titlul de „N ăscătoare de D um nezeu" atri
buit Sfintei Fecioare M aria.

2. Definiția dogmatică anti-monotelistă și anti-monoenergistă. Tex
tul definiției are o structură quadruplă:

A. M ărturisirea într-o form ă  concisă a credinței în existența celor 
două voințe naturale (φυσικάς θελήσεις) și celor două lucrări natu
rale (φυσικάς ένεργείας) în  Fiul lui D um nezeu cel întrupat, cu 
precizarea foarte im portantă a m odului de existență a celor două 
lucrări și voințe în  H ristos: fără divizare (άδίαιρέτω ς), fără 
schim bare (άτρέπτως), fără îm părțire (άμερίστως), fără conto
pire (άσυγχύτως).

în  prim ul rând, preluând form ulele calcedoniene despre uni
rea firii um ane cu firea divină în  Ipostasul dum nezeiesc al Fiului 
lui D um nezeu întrupat și atribuindu-le celor două lucrări și 
voințe ale lui H ristos, definiția dogm atică a Sinodului al IV-lea 
Ecum enic oferă cadrele dogm atice ce feresc hristologia diotelită 
a Sinodului al V I-lea Ecum enic de orice interpretare nestoriană 
(fără divizare, fără îm părțire) și m onofizită (fără contopire, fără 
schim bare). în  al doilea rând, prin precizarea că cele două voințe
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și lucrări sunt unite în  M ântuitorul Iisus H ristos după m odelul 
calcedonian al celor două firi, Sfinții Părinți adunati la Sinodul al 
III-lea de la C onstantinopol arată că atât voința, cât și lucrarea 
trebuie în țelese ca proprietăți ce aparțin  naturii, nu Persoanei. 
A stfel, în  H ristos, natura um ană își păstrează voința și lucrarea 
um ane, în  același fel în  care și natura divină își păstrează propria 
voință și lucrare, fără ca acestea însă să fie gândite ca existând se
parat sau confundate în  Ipostasul Fiului lui Dum nezeu.

în  urm ătoarele două secțiuni, definiția dogm atică dezvoltă 
ceea ce a prezentat în  m od concis în fraza de debut, aducând pre
cizări im portante cu privire la cele două voințe și lucrări ale M ân
tuitorului Iisus Hristos.

B. Precizări teologice cu privire la cele două voințe.
Cele două voințe naturale nu sunt contrare una alteia: form ula 

dogm atică a Sinodului al VI-lea Ecum enic respinge categoric teza 
susținută de patriarhul Serghie și prezentă în  Ekthesis-u\ din 638, 
conform  căreia existența a două voințe (um ană și dum nezeiască) 
în  H ristos ar putea im plica opoziție, contradicție sau sciziune 
între acestea.

Voința umană urm ează voința dum nezeiască, fă ră  a se opune aces
teia, și aparține în mod propriu lui D um nezeu-Cuvântul înomenit, tot 
așa cum al Său este trupul: cu toate că num ele Sfântului M axim  
M ărturisitorul nu apare în  textul form ulei dogm atice a Sinodului 
al V I-lea Ecum enic28, teologia definiției constantinopolitane cu 
privire la voința um ană, ce urm ează întru totul voința divină și 
aparține Ipostasului Fiului lui D um nezeu, exprim ă cu fidelitate 
aprofu nd ările  h risto log ice  și antropologice ale acestu i Părinte

28 Lipsa oricărei referințe cu privire la Sfântul Maxim Mărturisitorul în textul toros-ului 
dogmatic se poate explica prin faptul că cel care a ordonat exilul și tortura acestuia a 
fost tocmai Constans al Π-lea, tatăl împăratului Constantin al IV-lea, din decizia că
ruia s-a convocat Sinodul al VI-lea Ecumenic. Astfel, Părinții sinodali au încercat să 
nu aducă un prejudiciu de imagine și mai mare lui Constans al II-lea, lucru care, cel 
mai probabil, ar fi supărat pe împăratul Constantin al IV-lea și ar fi periclitat buna 
desfășurare a Sinodului de Ia Constantinopol din 680-681.
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bisericesc din secolul al V II-lea29. Fără a intra în tr-o  expunere 
am ănunțită a elem entelor sale de hristologie și antropologie, este 
im portant să precizăm , în contextul afirm ației dogm atice de m ai 
sus, că, pentru Sfântul M axim  M ărturisitorul, în  fiecare natură 
um ană există o voință naturală (θέλημα φυσικόν), fără de care 
ούσία nu poate exista, așa cum  aceasta nu poate exista nici fără 
lucrare sau activitate (ενέργεια sau δύναμις). Θ έλημα φυσικόν 
reprezintă, așadar, proprietatea sau capacitatea naturii um ane de 
a voi ceea ce este în  conform itate cu scopul sau rațiunea (λόγος) 
ei firească, ireproșabilă și neafectată de păcat30. Cu alte cuvinte, 
θέλημα φυσικόν este im pulsul care m ișcă natura um ană întot
deauna în  direcția scopului pentru care om ul fost creat de către 
D um nezeu: îndum nezeirea. A lături de această voință naturală, 
există și ceea ce Sfântul M axim  num ește „voință gnom ică" 
(θέλημα γνω μικόν) sau „liberul arb itru ". Spre deosebire de 
θέλημα φυσικόν, care aparține naturii, θέλημα γνω μικόν este 
activarea concretă a voinței naturale prin persoană și constituie 
locul unde se naște păcatul în  om ul de după cădere. Θ έλημα 
γνω μικόν nu este altceva decât θέλημα φ υσικόν exprim ată 
printr-un centru personal de decizie, putând lua form a unei ale
geri contrare scopului inițial pentru care a fost creat omul. Așa 
cum afirmă părintele Dumitru Stăniloae, „voința naturii umane, care 
se activează prin ipostasul propriu la omul obișnuit, ia în  acesta

29 După cum nu se poate înțelege teologia de la Niceea și Constantinopol fără scrierile 
Sfântului Atanasie cel Mare și ale Părinților capadocieni, după cum nu se poate înțe
lege hristologia de la Efes și Calcedon fără scrierile Sfântului Chirii al Alexandriei, 
tot astfel hristologia Sinodului al VI-lea Ecumenic nu s-ar putea înțelege pe deplin 
fără contribuția teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul.
30 „Voința naturală sau voirea este o putere doritoare a ceea ce e propriu firii, care 
dorește [...]. Susținută în mod natural de această voință, ființa dorește să fie și să se 
miște potrivit simțirii și minții, poftindu-se după existența ei naturală și deplină". 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Opuscula theologica et polemica ad Marinum {PG 91, 
11-13). Pentru traducerea românească, a se vedea: Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Scrieri, partea a Π-a: Scrisori și Epistole hristologice și duhovnicești, trad, de Pr. Prof. D. 
Stăniloae, PSB 81 (serie veche), EIBMBOR, București, 1990, p. 178. Vezi și D. Bathrel- 
los, The Byzantine Christ..., p. 127.

474



Sinodul al Vl-lea Ecumenic

forma unor decizii alese de liberul arbitru. Iar în acest liber arbitru 
(γνώμη) este dată posibilitatea activării păcătoase a afectelor"31.

In conform itate cu principiile de bază ale hristologiei calce- 
doniene, Sfântul M axim  sustine că M ântuitorul Iisus H ristos a 
avut o voință um ană naturală (θέλημα φ υσικόν), dar nu și o 
voință gnom ică (θέλημα γ νω μ ικόν)32, pentru că natura Sa 
um ană nu a fost ipostaziată de o persoană um ană, ci de Logosul 
dum nezeiesc. Im plicațiile directe ale acestei afirm ații sunt urm ă
toarele: (1) voința um ană a lui H ristos aparține în m od propriu 
Fiului lui D um nezeu pentru că natura um ană a lui H ristos și pro
prietățile acesteia nu sunt personalizate de un subiect um an, ci 
de Ipostasul Logosului dum nezeiesc; A celași Ipostas dum neze
iesc este deci centrul com un de activare a proprietăților am belor 
firi ale M ântuitorului Hristos; (2) neexistând în  H ristos un centru 
um an al voinței gnom ice care s-ar putea m anifesta contrar lui 
D um nezeu, voința um ană naturală a lui H ristos, fiind activată 
sau exprim ată concret de un ipostas dum nezeiesc, alege în tot
deauna pe cele bune; ea nu poate fi, așadar, o voință care se 
opune celei dum nezeiești, ci conform ă acesteia33.

Voința Sa omenească, [fiind] îndum nezeită, nu a fo s t  nimicită, ci 
mai degrabă salvată: după cum  Sinodul de la Calcedon a apărat in
tegritatea firii um ane și păstrarea ei în granițele um anului în  
Ipostasul divin al Cuvântului lui Dum nezeu, tot astfel Sinodul al 
Vl-lea Ecum enic precizează că voința om enească, ce izvorăște din 
natura creată asum ată de Logosul divin prin întruparea Sa, deși 
îndum nezeită, nu este desființată în  Hristos sau absorbită de către 
voința dumnezeiască, pe care o urm a întru totul, ci își păstrează

31 Pr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. II, ediția a IlI-a, EIBMBOR, 
București, 2003, p. 97.
32 Cf. D. Bathrellos, The Byzantine Christ..., pp. 155-162.
33 Pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul, puritatea sau lipsa de păcat a Mântuitorului 
-  păcatul fiind înțeles în general ca o manifestare contrară voii dumnezeiești -  se ex
plică și prin faptul că în Hristos nu a existat un ipostas uman prin care voia firii 
umane să se manifeste contrar celei dumnezeiești. Cf. Pr. D. Stăniloae, Iisus Hristos 
sau restaurarea omului (Opere complete, 4), Ed. Basilica, București, 2013, p. 219 (prima 
ediție a lucrării a apărut în 1943).
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p erm an en t p ro p rie tă țile  u m an e. N eg area  ex is ten țe i u nei 
voințe um ane în  H ristos înseam nă negarea om enescului în 
Acesta. indum nezeirea voinței um ane în  H ristos trebuie, așadar, 
în țeleasă în  sensul că, prin unitatea Persoanei Fiului lui D um 
nezeu întrupat, în  Care sunt unite cele două firi (divină și umană) 
fără divizare, schim bare, îm părțire sau contopire, se realizează o 
com unicare de însușiri, fără ca vreuna dintre cele două naturi să 
se transform e astfel în  cealaltă sau să-și piardă trăsăturile proprii 
statutului lor. Firea um ană și, im plicit, voința um ană sunt im pri
m ate de puteri dum nezeiești datorită faptului că H ristos este su
b iectul unic al celor două firi și voințe, în să nicio m utație 
ontologică nu are loc în  Fiul lui D um nezeu astfel în cât voința 
om enească să fie dizolvată în  cea dum nezeiască sau invers34.

Prin referința la indum nezeirea voinței um ane în  M ântuitorul » »
Iisus H ristos, definiția dogm atică a Sinodului al VI-lea Ecum enic 
plasează întreagă teologie diotelită într-un context soteriologic35. 
V orbind de procesul îndum nezeirii voinței um ane în  H ristos, 
Sfântul M axim  M ărturisitorul arată că, prin întruparea Sa, Fiul 
lui D um nezeu asum ă în  Ipostasul Său divin natura um ană fără 
păcat, dar cu toate afectele intrate în  fire după cădere: foame, sete, 
oboseala, tem erea de m oarte, sensibilitatea la chinuri etc36. Toate 
aceste afecte sunt ireproșabile când sunt privite la nivelul abs
tract; activate la n ivelul persoanei, acestea devin de cele m aiΛ
m ulte ori p atim i pentru  om ul ob ișnu it. In M ân tu itoru l Iisus

34 Cf. Pr. D. Stăniloae, „Hristologia sinoadelor", în: Ortodoxia, 25, nr. 4/1974, p. 577; 
Pr. D. Stăniloae, Studii de teologie.. p. 99. Cât privește modul în care teologii creștini 
au înțeles relația voinței omenești cu voința dumnezeiască în scrierile Sfântului 
Maxim, a se consulta: D. Bathrellos, „The Relationship between the Divine Will and 
the Human Will of Jesus Christ according to Saint Maximus the Confessor", în: Studia 
Patristica, 37/2001, pp. 346-352.
35 Cf. C. Hovorun, Will, Action and Freedom..., p. 128. Pentru Sfântul Maxim Mărtu
risitorul însuși, o hristologie ortodoxă, adică diotelită, era văzută ca fiind cheia unei 
soteriologii ortodoxe; cf. P.M. Blowers, Maximus the Confessor.. ., p. 149.
36 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Opuscula theologica et polemica ad Marinum (PG 91, 
220); pentru traducerea românească, a se vedea Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Scrieri, partea a Π-a: Scrisori și Epistole..., p. 294.
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H ristos, posibilitatea exprim ării păcătoase a afectelor a fost însă 
biruită prin efortul voinței um ane întărite și călăuzite de voința 
dum nezeiască a Logosului. Puterea dum nezeiască ce susținea 
voința om enească în  eliberarea naturii um ane de slăbiciunile 
afectelor și transfigurarea acesteia nu im plica însă anularea efor
turilor um ane în  Hristos. Căci, prin eforturile proprii și susținută 
de voința dum nezeiască, voința um ană în  H ristos este întărită si 
îndum nezeită, dobândind suprem ația asupra slăbiciunilor intrate 
în firea um ană prin păcat. Astfel, deplina spiritualizare și îndum - 
nezeire a naturii și voinței um ane în H ristos este atât rodul lu
crării puterii dum nezeiești în  H ristos, dar și rezultatul efortului 
um an. Așa cum  afirm ă părintele Dum itru Stăniloae, „deși firea 
om enească asum ată de D um nezeu-Cuvântul avea în  ea, în m iș
care, num ai voința naturală, totuși fiind firea slăbită în  urm a pă
catului străm oșesc și deci suferind de afectele ireproșabile într-o 
form ă m ai accentuată decât în  starea prim ordială -  și în  aceasta 
se arată unitatea ei cu firea noastră a tuturor - ,  voința ei naturală 
stătea sub presiunea foam ei, a setei, a fricii de m oarte, ca a noas
tră. De aceea voința Lui om enească trebuia să lupte contra acestor 
afecte ca să răm ână conform ă voii dum nezeiești. D esigur D um 
nezeu-C uvântul o întărea cu puterea ce iradia din firea Lui dum 
nezeiască, dar nu voia să o copleșească în  așa fel prin această 
putere, încât voia om enească să nu m ai trebuiască să lupte. Firea 
dum nezeiască în tărea prin Ipostasul cel unul voia om enească 
pentru ca să vrea, nu întărea firea om enească în  sensul de a o face 
nesim țitoare la afecte, sau nu le m icșora pe acestea în  m od direct. 
Cel care nu vrea nu m ai e om. Sau nu m ai e un om  tare. Nu m ai 
e un partener dem n al lui D um nezeu, ci un obiect în  m âna L u i"37.

în acest fel, voința um ană în  Hristos este făcută colaboratoare 

în actul îndum nezeirii ei. Voința um ană, nefiind anulată, contri
buie deci activ la m ântuire.

37 Pr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. II, p. 97.
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C. Precizări teologice cu privire la cele două lucrări în Hristos.
A ceastă secțiune: a) reafirm ă m odul unirii fără divizare, 

schim bare, îm părțire sau contopire a celor două lucrări naturale 
în M ântuitorul Iisus H ristos; b) exprim ă faptul că cele două lu
crări operează în  com uniune reciprocă; c) avertizează asupra im 
plicațiilor negative ale teologiei unei singure lucrări în  Fiu l lui 
D um nezeu întrupat; d) arată că Ipostasul Fiului lui D um nezeu 
este, ca și în  cazul voințelor, subiectul unic al celor două lucrări 
naturale.

Cele două lucrări operează în comuniune·, sprijinindu-se pe teo
logia papei Leon, form ula dogm atică a Sinodului al V l-lea Ecu
m enic punctează faptul că cele două lucrări ale M ântuitorului nu 
sunt activate separat una de cealaltă, ci în  deplină com uniune. 
A ceastă com uniune și com unicare de însușiri, care se realizează 
prin unitatea Persoanei sau Ipostasului, trebuie înțeleasă în  sen
sul că în  lucrările om enești din H ristos întotdeauna transpare și 
este im prim at dum nezeiescul, după cum  lucrările dum nezeies
cului nu sunt niciodată activate despărțit de om enesc, așa cum 
afirm ă și părintele Stăniloae com entând pe Sfântul M axim  M ăr
turisitorul: „Ca om, [Hristos] lucra dum nezeiește, ca Dum nezeu, 
lucra om enește. Sau fiecare faptă era săvârșită dum nezeiește și 
om enește, căci din lucrarea om enească nu lipsea cea dum neze
iască, nici din cea dum nezeiască, cea om enească. N icio lucrare a 
Lui nu era pur om enească sau pur dum nezeiască. Prin aceasta 
tot ce era om enesc în  El era îndum nezeit și tot ce era dum nezeiesc 
era înom enit [...] . în  faptele Sale de putere dumnezeiască, Hristos 
pune o m ișcare a sufletului și a trupului Său om enesc și, în  m iș
cările acestora, e o putere om en ească"38.

A ceastă com uniune în tre lucrări nu im plică însă o transfor
m are a celor om enești în  lucrări dum nezeiești sau vice-versa. Fie
care lucrare în  H ristos își păstrează statutul ontologic: lucrarea

38 Pr. D. Stăniloae, Studii de teologie..., pp. 85-86.
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om enească nu este desființată în  com uniunea cu lucrarea dum 
nezeiască, nici lucrarea dum nezeiască nu devine om enească.

Im plicațiile negative ale afirmării unei singure lucrări naturale în 
H ristos: Părinții sinodali consideră că doctrina unei singure lu 
crări a m onoenergiștilor im plică fie anularea om enescului prin 
absorbția acestuia în  elem entul dum nezeiesc, fie anularea dum 
nezeiescului prin transform area acestuia în cele om enești. Deși 
textul dogm atic al Sinodului al VI-lea Ecum enic nu m enționează 
acest lucru în  m od explicit în  secțiunea despre cele două lucrări 
naturale în  Hristos, preocuparea m ajoră a Părinților sinodali este 
de ordin soteriologic: anularea lucrării om enești sau a celei dum 
nezeiești în  H ristos conduce la o înțelegere greșită a actului m ân
tuirii.

D atorită controverselor pe care expresia μιά θεανδρική 
ένεργεία („o singură lucrare teand rică") a Sfântului D ionisie 
A reopagitul le-a provocat pe parcursul dezbaterilor hristologice 
din secolul al VII-lea, horos-u\ dogm atic al Sinodului al V I-lea 
Ecum enic nu face nicio referire la o astfel de term inologie, deși 
sensul ortodox al form ulei fusese deja clarificat cu ceva decenii 
în  urm ă de Sfântul M axim  M ărturisitorul. Pentru a da autoritate 
patristică doctrinei unei singure lucrări în  H ristos, adepții m o- 
noenergism ului își revendicau ortodoxia învățăturii lor, printre 
altele, și de la Corpusul areopagitic (A patra epistolă către Gaius'), care 
face referire la expresia unei lucrări teandrice în  M ântuitorul Iisus 
H ristos. Trebuie totuși precizat că form ula utilizată de m onoe- 
nergiști pentru fundam entarea patristică a propriei lor doctrine 
nu era în  totalitate identică cu cea din textul Sfântului Dionisie: 
expresia „o nouă  lucrare teand rică" a Sfântului D ionisie a fost 
schim bată de către adepții m onoenergism ului în „o singură  lu
crare teand rică"39. Este m eritul Sfântului M axim  M ărturisitorul

39 Cf. C. Hovorun, Will, Action and Freedom..., pp. 112-113. Pentru interpretarea ma- 
ximiană a formulei dionisiene, vezi și studiul: Ysabel de Andia, „Pseudo-Dionysius 
the Areopagite and Maximus the Confessor", în: P. Allen, The Oxford Handbook o f
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de a fi redat sensul calcedonian al expresiei din Corpusul areopa- 
gitic, arătând că noțiunea nu presupune afirmarea contopirii celor 
două lucrări în  H ristos, căci ele nici nu devin una prin com u
niune, nici nu sunt transform ate într-o lucrare com pusă. Potrivit 
Sfântului M axim , expresia dionisiană arată m ai degrabă faptul 
că cele două lucrări își com unică reciproc atributele fără că 
vreuna dintre ele să-și piardă identitatea proprie40.

Concluzia Ekthesis-ului constantinopolitan recapitulează într-o 
singură frază lungă ceea ce a fost expus înainte, constituind, de 
fapt, Crezul părinților de la Sinodul al V l-lea Ecum enic. A nunțat 
de la început ca așezat între lim itele Calcedonului, care păzește 
totul „fără contopire" și „fără divizare", Crezul Sinodului al Vl-lea 
Ecum enic sintetizează și încununează eforturile hristologice ale 
celor trei Sinoade Ecum enice anterioare (Efes, Calcedon și Con- 
stantinopol II):

„Crezând că U nul din Sfânta Treim e este chiar și după întru
pare Dom nul nostru Iisus H ristos, adevăratul nostru Dum nezeu, 
afirmăm  că cele două naturi ale Sale strălucesc în unicul Său Ipos- 
tas, în care a arătat, de-a lungul întregii Sale locuiri iconom ice în 
lume, atât m inunile, cât și pătim irile, nu în  închipuire, ci în  ade
văr, deosebirea dintre naturi fiind cunoscută în  același unic Ipos- 
tas după faptul că fiecare natură voiește și lucrează cele proprii 
ale sale în  com uniune cu cealaltă; în  acord cu această învățătură, 
slăvim  două voințe și două lucrări naturale, îm preună-lucrătoare 
spre m ântuirea neam ului om enesc".

Maximus the Confessor, Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 177-193.
40 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Opuscula theologica et polemica ad Marinum (PG 91, 
100-104); traducerea în limba română: Scrieri, partea a Π-a: Scrisori și Epistole..., pp. 
232-234. Tot astfel interpretează Sfântul Maxim în sens ortodox și formularea „o sin
gură și înrudită lucrare ce se arată prin amândouă" (μία τε καί συγγενής δι’ άμφοΐν 
έπιδεδειγμένη ένέργεια) a Sfântului Chirii al Alexandriei.
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Ό ρ ο ς

Ή  ά γ ια  κα ί μεγάλη κα ί 
ο ικουμ ενική σύνοδος, ή κα 
τά θεού χάριν καί πανευσεβές 
θέσπισμα τού εύσεβεστάτου 
καί πιστότατου μεγάλου βα- 
σιλέω ς Κ ω νστα ντίνου συν- 
α χθεΐσ α  έν ταύτη τή 
θεοφ υλά κτω  κ α ί β α σ ιλίδι 
Κ ω ν σ τα ν τινουπ όλ ει νέα  
'Ρώμη έν τώ  σεκρέτω  τού 
θείου παλατιού τφ  επ ιλεγό
μενα) Τ ρούλ λ ω  ώ ρισε τά 
ύπ οτεταγμ ένα1·

Ό  τού θεού πατρός μονο
γενής υιός τε κα ί λ όγος, ό 
κατά  π άντα όμ οιος ήμ ΐν  
χω ρίς ά μ α ρτία ς γ ενόμ ενος 
άνθρω νος, Χ ρισ τός ό άλη- 
θινός θεός ήμώ ν, έν εύαγγε- 
λ ικα ΐς δία π ρυσ ίω ς έκήρυξε 
φωναΐς· εγώ  ειμι τό φως τοϋ  
κ ό σ μ ο ν  ό ακολουθώ ν έμοϊ ον  
μή περιστατήση έν τή σκοτία, 
άλλ' έ'ξει τό φώ ς τής ζωής. 
Κ αί πάλιν· εΙρήνην τήν έμήν  
άφίημι νμϊν, εϊρήνην τήν έμήν  
δίδω μί νμϊν. Ταύτη τ ο ιτ ή  θε- 
ολέκτψ τής ειρήνης διδασκα
λία θεοσόφως ό πραότατος 
ήμών βασιλεύς οδηγούμενος,

[Term inus]

Sanctu m  m agnu m  et u n i
versale concilium , quod per 
gratiam  D ei et p iam  san ctio 
nem  C onstantin i p iissim i et 
fidelissim i m agni im peratoris 
congregata est in hac a D eo 
conservanda regia C on stan 
tin i u rbe nova R om a in  se
cretario  d ivalis palatii, quod 
cogn om inatu r T rullus, defi
n iv it quae subter adnexa 
sunt1:

U nigen itu s D ei Patris 
F iliu s et V erbum  qui per 
om nia sim ilis nobis absque 
solo peccato factus est, hom o 
C hristus verus D eus noster, et 
per evangelicas voces fla
granter praedicavit: Ego sum  
lux mundi. Qui sequitur m e non 
am bu labit in tenebris, sed ha
bebit lum en vitae. E t iterum : 
Pacem  m eam  relinquo vobis, pa
cem  m eam  do vobis. H ac p ro
inde d ivin itu s ed ita  pacis 
doctrina D eo instruente, 
m ansuetissim us noster im pe
rator institutus, propugnator

1 Până aici, textul este preluat din ediția COD 2006, p. 195.
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Expunerea de credință1

Sfântul și m arele și ecum enicul Sinod, reunit, prin harul lui 

D um nezeu și prevederea plină de credință a preabinecredincio- 

sului și evlaviosului m are îm părat Constantin, în  acest oraș îm 
părătesc păzit de Dum nezeu, Constantinopol, noua Romă, în  sala 
num ită „Trullos" a Sfântului Palat, a hotărât urm ătoarele1 2:

Fiul Cel U nic N ăscut si C uvântul lui D um nezeu-Tatăl, Cel 

făcut om  asem enea nouă întru toate, afară de păcat, Hristos, A de

văratul nostru D um nezeu, a propovăduit lim pede în  cuvintele 
Evangheliei: „Eu sunt lum ina lumii. Cel care-M i urm ează M ie nu 
va um bla în  întuneric, ci va avea lum ina v ieții"3. Și iarăși: „Pacea 
M ea vă las vouă, pacea M ea v-o dau v ou ă"4.

C ălău zit de în v ăță tu ra  de D u m nezeu  in su fla tă  a p ăcii, cu 

în țe lep c iu n e  d iv in ă , p reab lân d u l no stru  îm p ăra t, ap ărăto r

1 Promulgată în cea de-a XVIU-a sesiune și ultima a Sinodului (16 septembrie 681).
2 Această frază introductivă a fost tradusă din COD 2006, p. 195.
3 loan 8,12.
4 Ioan 14,27.
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ό τής μέν ορθοδοξίας ύπ έρ- 
μαχος, τής δέ κα κοδοξία ς 
α ντίμ α χος, τήν κα θ ' ή μάς 
αγίαν τα ύτην κα ί ο ικουμ ε
ν ικήν συνα θ ροίσ α ς όμήγυ- 
ριν, τό τής έκκΛησίας άπαν 
ήνω σε σ ύγ κριμ α. Ό θ ε ν  ή 
καθ ' ήμάς αγία κα ί οικουμ ε
νική σύνοδος, τήν άπό τινω ν 
κα ί ώ δε χρόνω ν τής δυσσε- 
βείας πλάνην π όρρω θεν 
άπ ελάσ α σ α , κα ί τή τών 
αγίω ν κα ί έκκρίτω ν π α τέ
ρων άπ λανώ ς εύθεία  τρίβω  
κα τα κολ ουθ ή σα σ α , ταΐς 
ά γία ις κα ί ο ίκου μεν ικαΐς 
πέντε σ υνόδοις έν άπ ασιν 
εύσεβώ ς σ υνεφ ώ νησε· φα- 
μέν δή τών τριακοσίω ν δέκα 
κα ί οκτώ  έν Ν ίκα ια  συνελ- 
θόντω ν αγίω ν πατέρω ν 
κατά τού μανιώ δους Αρε ίου, 
κα ί τή μετ' α ύτήν έν Κ ω ν- 
στα ντινουπ όλει τών εκατόν 
π εντήκοντα  θεοφ όρω ν 
άνδρώ ν κατά  Μ α κεδονίου  
τού π νευμ α τομ ά χου κα ί 
Α π ολ λ ινα ρίου  τού δυσσε- 
βοϋς· ομοίω ς κα ί τή έν Έ- 
φ έσω  τό π ρότερον κατά  
Ν εστορίου τού ίουδαιόφ ρο- 
νος συναγηγερμένω ν διακο- 
σίω ν θεσπ εσίω ν άνδρώ ν, 
κα ί τή έν Χ α λ κ ηδόν ι τώ ν 
έξακοσίω ν τριά κοντα  θεο- 
π νεύστω ν π ατέρω ν κα τ'

qu idem  est rectae fidei, ex
pugnator vero pravae doc
trinae, hoc sanctum  universale 
nostru m  congregans co lle
gium , totius ecclesiae  adu 
navit com paginem . U nde hoc 
sanctu m  n o stru m  concilium  
im p ietatis errorem  qui nunc 
usque a quibusdam  tem pori
bus factus est, procul abiciens, 
sanctoru m  autem  ac p rob a
bilium  patrum  inoffense recto 
tram ite  iter consecutum , 
sanctis et universalibus quin
que synodis pie in  om nibus 
conson uit; trecentoru m , in- 
quim us, decem  et octo sancto
rum  patrum , qui in N icaeam  
convenerunt adversus A rium  
furiosum : et ei, quae a cento 
et qu inqu aginta a D eo insp i
ratis viris p ost hanc apud 
C onstan tin op olim  adversum  
M acedonium  im pugnatorem  
sp iritus, et A p ollinarem  im 
pium : sim iliter et ei quae in  
Epheso prius adversum  N es- 
torium  Iudaicae intelligentiae, 
congregata est d u centoru m  
venerabilium  virorum : atque 
ei quae in C halcedone sexcen
torum  trig inta D eo in sp ira
torum  patru m  adversum
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al dreptei credințe5, luptător îm potriva relei-credințe6, reunind 
această sfântă și ecum enică adunare a noastră, a adunat laolaltă 
trupul întregii Biserici.

Prin urm are, sfântul și ecum enicul nostru Sinod, alungând 
rătăcirea relei-credințe7, apărută cu ceva timp în urm ă și prezentă 
și acum, și urm ând fără abatere calea dreaptă a Părinților sfinți 
și confirm ați, a corespuns în tru  toate cu bună-credință cu cele 
cinci sfinte și ecum enice Sinoade. Adică îm preună cu cei 318 sfinți 
Părinți reuniți la N iceea îm potriva lui Arie, cel asem enea cu ne
bunii; cu Sinodul de după acesta, ținut în Constantinopol, al celor 
150 de bărbați purtători de Dum nezeu, îm potriva lui M acedonie, 
luptătorul îm potriva D uhului Sfânt, și a rău-credinciosului Apo- 
linarie; de asem enea, cu prim ul Sinod de la Efes, al celor 200 de 
bărbați sfințiți adunați îm potriva lui Nestorie, cel cu gând iudaic; 
și cu cel de la Calcedon, al celor 630 de Părinți inspirați de Dumnezeu,

6 Κακοδοξία, cu sensul de credință greșită.
5 Ορθοδοξία.
7 Δυσσεβεία, ας, ή. Părinții sinodali folosesc adeseori termenul εύσεβής -  „binecre- 
dincios, binecinstitor, cucernic", tradus de multe ori în limbile modeme cu sensul de 
„evlavios, pios" (lat. pius) pentru a-1 opune celor rău-credincioși (gr. δυσσεβής) sau 
necredincioși, neevlavioși (gr. ασεβής), adică ereticilor.
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Ευτυχούς κ α ί Δ ιοσκόρου 
τώ ν θεοστυγώ ν· προς ταύ- 
ταίς κ α ί τή τελ ευτα ία  το ύ 
τω ν πέμπ τη ά για  συνόδω , 
τή ενταύθα συναθροισθείση 
κατά  Θ εοδώ ρου τού Μ ο- 
ψουεστίας, Ώ ριγένους, Δ ιδύ
μου τε κα ί Εύαγρίου, κα ί 
τών συγγραμμάτω ν Θ εοδω - 
ρήτου τών κατά τώ ν δώ δεκα 
κεφ αλαίω ν τού άοιδίμου Κ υ
ρίλλου, κ α ί τής λεγ ομ ένης 
Τβα επ ιστολής προς Μ άρην 
γ εγ ρά φ θ α ι τον Π έρσην. 
Α κα ινοτόμ ητα  μέν έν π ά σι 
τά τής εύσεβείας άνανεω σα- 
μένη θεσπ ίσματα, τά βέ
βηλα δε τής δυσ σ εβείας 
έκδιώ ξασα δόγματα, κ α ί τό 
παρά τώ ν τρια κοσίω ν δέκα  
κ α ί οκτώ  πατέρω ν έκτεθέν, 
κ α ί αύθις παρά τώ ν εκατόν 
π εντήκοντα  θεοφ ρόνω ς βε- 
βαιωθέν, όπερ κα ί α ίλ ο ιπ α ί 
ά γία ί σ ύνοδοι έπ ' άναιρέσει 
πάσης ψ υχοφ θ όρου α ίρέ- 
σεω ς ά σ π α σ ίω ς έδέξαντο 
κα ί έπ εκύρω σαν σύμβολον, 
κα ί ή κα θ ' ή μάς ά για  κα ί 
ο ικουμ ενική  θ εοπ νεύστω ς 
έπεσφ ράγισε σύνοδος.

Π ισ τεύομ εν εις ένα 
Θ εό ν ...2

Eutychem  et D ioscorum  D eo 
odibiles: super has et u ltim ae 
harum  quintae sanctae syno
do, quae hic congregata est 
adversum  T heod oru m  M op- 
suestenu m , O rigen em , D i- 
dym um  et Evagrium , et 
scripta Theodoreti adversum  
duodecim  capitu la laudabilis 
C yrilli, et ep isto lam  quae 
dicitur Ibae ad M arim  Persam  
scriptam , im m u tilatas qu i
dem  in om nibus pietatis reno
vans sanctiones, profanas 
vero im pietatis expellens doc
trinas: et id quod est a tre
centis decem  et octo patribus 
editum , et dehinc a centum  et 
quinquaginta D eo instruente 
confirm atum  est, quod et ce
terae sanctae synodi ad extin- 
guendam  om nem  pestiferam  
haeresim  alacriter su scep e
runt et confirm averunt sym 
bolu m , et h oc nostrum  
sanctu m  et u n iversale D eo 
insp iratu m  consignav it con
cilium .

C redim us in unum  
D eu m ...2

2 Urmează Crezul niceean și cel constantinopolitan.
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împotriva lui Eutihie și Dioscur, cei urâți de Dumnezeu; în plus, cu 
cel de-al cincilea sfânt Sinod, ultim ul dintre ele, care s-a reunit 
aici îm potriva lui Teodor de M opsuestia, Origen, Didim  și Eva- 
grie și îm potriva scrierilor lui Teodorei contra celor douăsprezece 
capitole ale vestitului Chirii și îm potriva scrisorii către M aris Per
sanul, atribuită lui Ibas. Reafirm ând dogm ele bunei-credințe fără 
nicio inovație și respingând învățăturile profane ale relei-credințe, 
acest sfânt și ecum enic Sinod al nostru, insuflat de Dum nezeu, 
pecetluiește Sim bolul [de credință] alcătuit de cei 318 Părinți, în 
tărit iarăși cu înțelepciune divină de cei 150 și pe care celelalte 
sfinte Sinoade l-au prim it cu bucurie și l-au pecetluit spre nim i
cirea a toată erezia distrugătoare de suflet.

Credem într-U nul D umnezeu...8

Urmează Crezul niceean și cel constantinopolitan.
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Ή  α γ ία  κα ί οικουμ ενική 
σύνοδος ε ΐπ εν

Ή ρ κ ει μεν ούν εις εντελή 
τής ορθοδόξου πίστεω ς έπί- 
γνω σίν τε κα ί βεβαίω σιν τό 
ευσεβές καί ορθόδοξον τού
το τής θείας χάριτος σύμβο- 
λ ο ν  άλλ' έπεί ούκ έπαύσατο 
άρχήθεν τής κακίας ό έφευ- 
ρέτης, σ υνεργόν τον όφιν 
εύράμενος καί δι' αύτοϋ τον 
ίοβόλον τή ά νθ ρω π εία  
φ ύσει προσαγόμ ενος θάνα
τον, ούτω  κα ί νϋν όργανα 
προς τήν οίκείαν αύτοϋ βού- 
λ ησ ιν  εύρηκώ ς έπ ιτήδεια , 
Θ εόδω ρόν φ αμεν τον γενό- 
μενον τής Φ αράν επ ίσκο
πον, Σ έργιον, Π ύρρον, 
Π αύλον, Π έτρον, τούς γ εν ο
μένους προέδρους τής βασι- 
λίδος ταύτης πόλεω ς, έτι δε 
κ α ίΌ ν ώ ρ ιο ν  τον γενόμ ενον 
πάπ αν τής π ρεσβυτέρα ς 
'Ρώ μης, Κ όρον τον Α λ εξά ν
δρειάς έπ ισκοπ ήσαντα, Μ α 
κάριόν τε τον Α ντιόχεια ς, 
προσεχώ ς γ ενόμ ενον  π ρό
εδρον κα ί Σ τέφ ανον τον 
τούτου μαθητήν, ούκ ήρ- 
γησε δι' αύτώ ν τω  τής 
έκκλησίας π λ η ρώ μ α τι τής 
πλάνης έπεγείρειν τά σκάν
δαλα, ένός θελήμ ατος κα ί 
μιάς ένεργείας έπ ί τώ ν δύο 
φ ύσεω ν τού ένός τής άγιας

Sanctu m  et u niversale 
concilium  dixit:

Sufficiebat quidem  ad per
fectam  orth od oxae fidei 
cognitionem  atque confirm a
tionem  pium  atque orth o
doxum  hoc d ivinae gratiae 
sym bolum . Sed quoniam  non 
destitit ab exordio adinventor 
m alitiae cooperatorem  sibi 
serpentem  inveniens, et per 
eum  venenosam  hu m anae 
naturae deferens m ortem , ita 
et nu nc organa ad propriam  
sui volu ntatem  apta reppe- 
riens, T heodoru m  dicim us 
qui fuerat ep iscopus Pharan, 
Sergium , P yrrhu m , Paulum , 
Petrum , qui fueru nt hu iu s 
regiae urbis antistites, insuper 
et H onoriu m  qui fu it papa 
antiquae R om ae, et C yrum  
qui A lexandriae tenuit episco
patum , M acarium  quoque qui 
nuper fuerat A ntiochiae prae
sul, et Stephanu m  eius d is
cipulum , non cessavit per eos 
p len itu d in i ecclesiae  erroris 
scandala suscitare, unius vo
luntatis et unius operationis in 
duabus naturis unius de sancta
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Sfântul și ecum enicul Sinod a spus:
Pentru deplina cunoaștere și întărire a dreptei credințe, acest 

evlavios și dreptcredincios Sim bol [de credință] al harului dum 
nezeiesc era suficient. Dar, pentru că, dintru început, părintele 
răutății nu a contenit să găsească un com plice în  șarpe și să 
arunce prin el asupra firii om enești săgeata otrăvită a m orții, tot 
așa și acum  a găsit unelte potrivite pentru propria dorință, adică 
pe Teodor, care a fost episcop de Far an, pe Sergiu, Pir, Paul, 
Petru, care au fost întâistătători ai acestui oraș îm părătesc, de ase
m enea pe H onorius, papă al vechii Rom e, pe Cirus, care a păsto
rit în A lexandria, M acarie, care a fost de curând întâistătător al 
A ntiohiei, și Ștefan, ucenicul lui, fără să înceteze să stârnească, 
prin ei, tulburări ale rătăcirii în  întreaga Biserică, sem ănând prin 
cuvinte noi în poporul binecredincios erezia unei singure voințe 
și a unei singure lucrări9 în  cele două naturi10 ale U nuia din Sfânta

9 Lit. „energie".
10 Firi.
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τριά δος Χ ρισ τού τού α λ ηθ ι
νού θεού ήμώ ν τώ  όρθοδόξω  
λαώ  καινοφ ώ νω ς ένσπείρας 
τήν α ϊρεσ ιν , τή Ά πολλενα- 
ρίου, Σεβήρου κ α ίΘ εμ ισ τίο υ  
τών δυσσεβώ ν φ ρενοβλα βεϊ 
κακοδοξία  συνάδουσαν, κα ί 
τό τέλ ειον  τής ένα νθ ρω π ή- 
σεω ς τού αύτού ενός κυρίου 
Ιησού Χ ρισ τού  τού Θ εού 
ήμ ώ ν ά νελεΐν  διά  τίνος δο- 
λερά ς έπ ινοίας σ π ουδά σ α - 
σαν, άθέλητον έντεύθεν καί 
ά νενέργητον τήν νοερώ ς 
έψ υχω μ ένην αύτού σά ρκα  
δυσφ ήμ ω ς είσάγουσαν.

Έ ξήγ ειρε τοίνυν Χ ρισ τός 
ό θεός ήμώ ν τον πιστόν βα
σιλέα, τον νέον Δαυίδ, άνδρα  
κατά τήν εαυτόν καρδίαν  
εύρηκώ ς· δς ονκ  έδωκε, κατά 
τό γεγραμμ ένον, ύπνον τοίς 
όφ θαλ μοίς αυτού, καί τοίς  
βλεφ άρου; αυτού νυσταγμόν, 
έως ότου  διά  τής καθ ' ή μάς 
θεοσ υλ λ έκτου τα ύτης κα ί 
ιεράς όμ ηγύρεω ς τό τής 
ορθοδοξίας εύρε τέλειον κή
ρυγμα· κατά γ ά ρ τήν θεόλε- 
κτον φ ω νήν, όπ ου εάν είσί 
δύο ή τρεϊς επί τώ έμω όνό- 
ματι. συνημμένοι, έκεί εϊμι εν 
μέσω αύτών.

trin itate, C hristi veri D ei 
nostri, orthodoxae p lebi no- 
v isone d issem in and o hae- 
resim , consentaneam  insanae 
ac m alitiosae sectae im p io
rum  A pollinaris, Severi atque 
T hem istii; quae et p erfectio 
nem  hu m anitatis unius eius- 
dem que D om ini Iesu  C hristi 
D ei nostri, m olita est per 
qu andam  dolosam  ad in ven
tionem  p erim ere, per hoc 
in volu n tariam  et inopera- 
tricem  carnem  eius, quae 
in te llectu aliter anim ata est, 
insaniter introducens.

E xcitav it ig itu r C hristus 
D eus noster fidelissim um  im 
p eratorem , novum  D avid, 
virum  secundum  cor suum  
inveniens, qui non dedit, iuxta 
quod scrip tu m  est, som num  
oculis suis et palpebris suis 
dorm itationem , donec per hunc 
nostru m  a D eo congregatum  
sacrum que conventum  ipsam  
rectae fidei reperit perfectam  
praed icationem ; secu nd um  
enim  a D om ino editam  v o 
cem , ubi duo vel tres fu erin t  
congregati in nom ine m eo, ibi 
sum in medio eorum.
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Treim e, H ristos adevăratul nostru D um nezeu, [erezie] în  acord 
cu învățătura falsă, nebunească, a rău-credincioșilor A polinarie, 
Sever și Them istius, intenționând să distrugă, printr-o cugetare 
vicleană, deplinătatea înom enirii A celuiași U nic D om n Iisus 
Hristos, D um nezeul nostru, ajungând, prin urm are, în m od blas- 
fem ator la concluzia că trupul11 însuflețit cu rațiune este lipsit de
voință si de lucrare.» »

L-a ridicat, așadar, Hristos, D um nezeul nostru, pe credincio
sul îm părat, noul David, aflând bărbat după inim a Sa11 12; care nu a 
dat, după cum este scris, som n ochilor săi și genelor sale dorm i
tare13 până când nu a găsit desăvârșita propovăduire a dreptei 
credințe prin această sfântă adunare a noastră, reunită de Dumnezeu; 
deoarece, potrivit cuvintelor rostite de D um nezeu, „unde sunt 
doi sau trei adunați întru num ele M eu, acolo sunt și Eu în  m ijlo
cul lo r"14.

11 Lit. „came". Vezi notele de la Simbolul de credință niceean.
12 Cf. Faptele 13, 22.
13 Cf. Psalmul 131,4.
14 Matei 18, 20.
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Ή τ ις  π α ρούσα  α γία  κ α ί 
οικουμ ενική  σ ύνοδος πισ- 
τώς  δεξαμενή κ α ί ύπ τία ις 
χερσίν ά σ π ασαμ ένη τήν τε 
τού άγιωτάτου καί μακαριω- 
τάτου πάπ α τής π ρεσ β υτέ
ρας 'Ρώ μης Α γά θω νος 
γ ενομ ένην αναφ ορά ν προς 
τον εύσεβέστατον καί πιστό- 
τατον ήμών βασιλέα Κων
σταντίνον, τήν άποβαλομένην 
ό νομ α σ τί τούς κηρύξα ντας 
καί διδάξαντας, ώς προδεδή- 
λ ω τα ι, έν θέλημα κα ί μίαν 
ένέργειαν επ ί τής ένσάρκου 
ο ικονομ ία ς Χ ρισ τού τού 
αληθινού θεού ήμώ ν· ω σ α ύ 
τως δέ π ρ οσ ηκ α μ ένη  κα ί τήν 
έκ τής ύπό τον αύτόν άγιώ - 
τατον πάπαν ίεράς συνόδου 
τών έκατόν είκοσι πέντε θε
οφ ιλώ ν έπ ισκόπ ω ν έτέραν 
σ υνοδικήν ά ναφ ορά ν προς 
τήν αύτού θεόσοφ ον γ α λ η - 
νότητα , ώς άτε σ υμ φ ω νού- 
σας τή τε άγια έν Χ άλκηδόνι 
συνόδω καί τώ τόμω τού παν- 
ιέρου κα ί μακαρκυτάτου 
πάπα τής αύτής π ρεσ β υτέ
ρας 'Ρώμης Δ έοντος, τώ  στα- 
λ έν τί προς Φ λα βια νόν τον 
έν άγίοις, όν κ α ί „στήλην 
ορθ οδοξία ς" ή τοιαύτη σ ύν
οδος ά π ε κ ά λ εσ εν  έτι μήν 
κα ί ταΐς συνοδικα ις έπ ιστο- 
λαΐς τα ΐς γ ρά φ είσ α ις παρά

Quae praesens sancta et 
universalis synodus fideliter 
suscipiens et expansis manibus 
am plectens, tam  su g gestio 
nem  quae a sanctissim o ac 
beatissim o A gathone papa 
antiquae R om ae facta  est ad 
C onstan tin u m  piissim u m  
atque fidelissim u m  nostrum  
im peratorem , quae nom ina- 
tim  abiecit eos, qui docuerunt 
vel praed icaveru nt, sicut su
periu s d ictum  est, unam  
volu ntatem  et u nam  op era
tionem  in in carn ation is d is
pensatione D om ini nostri Iesu 
C hristi veri D ei nostri; adae
que am plexa est et alteram  
synodalem  suggestionem , 
quae m issa est a sacro concilio 
quod est sub eodem  sanctissi
m o papa centum  viginti 
qu inque D eo am abilium  
episcoporu m , ad eius D eo 
in structam  tranquillitatem , 
u tp ote  conson ante sancto 
C h alced on ensi concilio  et 
tom o sanctissim i ac beatissim i 
papae eiu sd em  antiquae R o
m ae Leonis, qui d irectu s est 
ad sanctum  Flavianum , quem  
et „colu m n am  rectae fid ei" 
hu iu sm od i synodus ap p ella
vit; adhaec et synodicis 
epistolis, quae scriptae sunt a
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A cest sfânt și ecum enic Sinod, acum  în desfășurare, acceptă 
cu credință și întâm pină cu brațele deschise com unicarea prea- 
sfințitului și preafericitului A gaton, papă al vechii Rom e, către 
preabinecinstitoru l și preacredinciosul îm păratu l nostru  C on
stantin, și îi  exclu d e după nu m e pe cei care au p red icat și în 
vățat, după cum s-a arătat în  m od lăm urit m ai înainte, o voință 
și o lucrare în iconom ia întrupării lui H ristos, adevăratul nostru 
D um nezeu; în același fel, prim ește și com unicarea sinodală tri
m isă serenității sale de D um nezeu lum inate15 de către Sinodul 
celor 125 de episcopi iubiți de D um nezeu, adunați sub același 
preasfințit papă, ca fiind în  acord cu sfântul Sinod de la Calcedon 
și cu Tom ul preasfântului și preafericitului Leon, papă al aceleiași 
vechi Rom e, care a fost trim is lui Flavian, cel îm preună cu sfinții, 
pe care acest Sinod l-a num it „stâlp al dreptei credințe"; de ase
m enea, [prim ește] și ep istolele sinodale scrise de preafericitu l

15 împăratul.
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του μακαρίου Κ υρίλ λου 
κατά  Ν εστορίου τού δυσσε- 
βοϋς κα ί προς τούς τής ανα
τολής έπισκόπους.

Ε π ομ ένη  τε ταΐς τε άγίαις 
καί οίκουμενικαΐς πέντε συν- 
όδοις, κα ί τοίς ά γ ίοις κα ί 
έκκρίτοις πατράσι, κα ί συμ- 
φ ώ νω ς όρίζουσα όμολογεΐν 
τον κύριον  Ίησοϋν Χ ριστόν 
τον α ληθ ινόν θεόν ή μ ώ ν, 
τον ένα τής ά γ ια ς , ό μ ο ο υ -  
σ ίου  κα ί ζω αρχικής τριάδος 
τέλειον  έν θ εότητι κ α ί τέ
λειον  τον αύτόν έν ά νθρω - 
ποτητι· θεόν α ληθώ ς κα ί 
ά νθ ρω π ον αληθώ ς τον 
αύτόν έκ ψυχής λογικής καί 
σώ μ α τος· όμ οούσ ιον  τώ  
π ατρί κατά τήν θεότητα καί 
όμ οούσ ιον  ήμ ΐν  τον αύτόν 
κα τά  τήν άνθρω π ότητα · 
κατά  π άντα δμ οιον  ήμΐν 
χω ρίς ά μ α ρτία ς· τον προ 
α ιώ νω ν μεν έκ τού πατρός 
γ εννη θ έντα  κα τά  τήν θεό
τητα, έπ ' έσχάτω ν δέ τών 
ή μερώ ν τον αύτόν δι' ή μάς 
καί διά τήν ήμετέραν σω τη
ρίαν έκ πνεύματος άγιου καί 
Μ α ρία ς τής π α ρθένου, τής 
κυρίω ς κ α ί κα τά  άλήθεια ν 
Θεοτόκου, κατά τήν άνθρω 
πότητα· ένα καί τον αύτόν Χρισ
τόν, υιόν, κύριον, μονογενή,

beato  C yrillo  adversum  
im piu m  N estoriu m  et ad 
orientales episcopos.

A ssecuti quoque sancta 
qu inqu e u n iversalia  concilia  
et sanctos atque probabiles 
patres, conson anterqu e defi
n ien s confitetur, D om inu m  
n o stru m  Iesu m  C hristum  
verum  D eum  nostrum , unum  
de sancta et consubstantiali et 
v itae orig inem  praebente 
trinitate, perfectum  in deitate 
et perfectu m  eundem  in 
hu m anitate, D eum  vere et 
hom in em  vere, eundem  ex 
anim a rationali et corpore; 
consubstantialem  Patri secun
dum  deitatem , et consubstan
tialem  n obis secu nd um  
hu m anitatem , per om nia si
m ilem  nobis absque peccato, 
ante saecula quidem  ex Patre 
genitum  secundum  deitatem , 
in u ltim is diebus autem  eun
dem  prop ter nos et prop ter 
nostram  salu tem  de Spiritu  
sancto  et M aria  V irgine p ro
prie et veraciter D ei genetrice 
secu nd um  hu m anitatem , 
u num  eundem qu e C hristum  
Filium  D ei u n igen itu m  in
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C hirii îm potriva rău-credinciosulu i N estorie și [trim ise] către 
episcopii răsăriteni16.

U rm ând, așadar17, celor cinci sfinte si ecum enice Sinoade si ' » ' » »Λ
Părinților sfinți și vestiți și hotărând într-un glas, [Sinodul] Π m ăr
turisește pe D om nul nostru Iisus H ristos, adevăratul nostru 
D um nezeu, U nul din Sfânta, deofiintă si de viată făcătoarea
Treim e, desăvârșit în  dum nezeire si A celași desăvârșit în  om eni- ’ » » » »
tate; A celași D um nezeu adevărat si om  adevărat, din suflet ratio-
nai și trup; deoființă cu Tatăl după dum nezeire și A celași
deoființă cu noi după om enitate, întru toate asem enea nouă afară
de păcat18; născut m ai înainte de veci din Tatăl după dum nezeire,
A celași [născut] în  vrem urile din urm ă pentru noi și pentru a
noastră m ântuire de la D uhul Sfânt si din Fecioara M aria -  în  »
m od propriu și după adevăr N ăscătoare de D um nezeu -  după 
om enitate; pe Unul și A celași Hristos, Fiu, Dom n, Unicul Născut,

16 Este vorba despre Scrisoarea a doua către Nestorie și Scrisoarea de împăcare trimisă în 
433 către loan al Antiohiei receptate de Sinodul de la Calcedon.
17 Paragraful este o reluare cu mici diferențe a hotărârii Sinodului al IV-lea Ecumenic, 
de la Calcedon. Vezi notele de la acest text.
18 Cf. Evrei 4,15.
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έν δύο φ ύσεσιν άσυγχύτω ς, 
άτρέπ τω ς, ά χω ρίστω ς, άδπ 
α ιρέτω ς γ ν ω ρ ιζ ό μ εν ο ν  
ούδαμοϋ τής τώ ν φ ύσεω ν 
δια φ ορά ς ά νηρημ ένης δ ώ  
τήν ένω σιν, σ ω ζομ ένη ς δε 
μάλλον ίδιότητος έκατέρας 
φ ύσεω ς, κα ί εις έν πρόσω - 
πον κ α ί μίαν ύπ όστα σιν  
σ υντρεχούσ ης· ούκ εις δύο 
πρόσω πα μεριζόμενον ή δι- 
α ιρούμ ενον, ά λ λ ' ένα κα ί 
τον αύτόν υιόν  μονογενή, 
θεόν Λόγον, κύριον  ’Ιησούν 
Χ ριστόν, κα θ ά π ερ άνω θεν 
ο ί προφ ήται π ερί αύτοϋ, καί 
αύτός ή μάς ’Ιησ ούς ό Χ ρισ 
τός έξεπαίδευσε, κα ί τό τών 
άγιω ν π ατέρω ν ήμ ΐν  παρα- 
δέδω κε σύμβολον.

Κ αί δύο φ υσικάς θελήσεις 
ή τοι θελήματα έν αύτω , καί 
δύο φ υσ ικά ς ένεργείας άδι- 
α ιρέτω ς, άτρέπ τω ς, άμερίσ- 
τω ς, ά σ υγχύτω ς κατά  τήν 
τώ ν άγιω ν π ατέρω ν διδα σ 
κα λία ν ω σ α ύ τω ς  κηρύττο- 
μεν. Κ α ί δύο μέν φ υσικά  
θελήμ α τα  ούχ  ύπ ενα ντία , 
μή γ ένοιτο , κα θ ώ ς οί α σ ε 
βείς  έφ ησαν α ιρετικοί, άλλ' 
έπόμενον τό άνθρώπινον 
αύτοϋ θέλημα καί μή άντιπίπ- 
τον ή άντιπαλαΐον, μάλλον 
μέν ούν καί ύπ οτα σ σ όμ ενον

d uabus n atu ris inconfuse, 
inconvertib iliter, in sep arab i
liter, indivise cognoscendum , 
nu squ am  extin cta  haru m  
naturarum  differentia propter 
unitionem , salvataque m agis 
p rop rietate  u triu squ e n a 
turae, et in unam  personam  et 
in  u nam  subsistentiam  con
currente, n on  in duas p er
sonas p artitum  vel d ivisum , 
sed unum  eundem qu e u n i
genitum  Filium  D eum  Ver
bum  D om inu m  Iesum  
C hristu m , iu xta quod olim  
prop hetae de eo et ipse nos 
D om inus Iesus C hristus eru 
divit, et sanctoru m  patrum  
nobis tradidit sym bolum .

Et duas natu rales v o lu n 
tates in eo, et duas n aturales 
operationes in d iv ise, in con
vertibiliter, inseparabiliter, in
confuse secundum  sanctorum  
patrum  doctrinam  adaeque 
praedicamus; et duas naturales 
volu ntates non contrarias, 
absit, iuxta quod im pii asseru
erunt haeretici, sed sequentem 
eius humanam voluntatem, et 
non resistentem vel reluctantem, 
sed potius subiectam divinae
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cunoscut în  două firi, fără contopire, fără schim bare, fără sepa
rare, fără divizare, deosebirea dintre firi nefiind în  niciun fel des
ființată din cauza unirii, ci m ai degrabă păstrându-se și 
reunindu-se19 specificul fiecărei firi într-o singură persoană și într-un 
singur ipostas; nu îm părțit sau divizat în  două persoane, ci Unul 
și A celași Fiu, U nicul N ăscut, D um nezeu-C uvântul, D om nul 
Iisus H ristos, așa cum  au învățat dintru început prorocii despre 
El, precum  însuși Iisus H ristos ne-a învățat și precum  Sim bolul 
sfinților Părinți ne-a transm is.

Și propovăduim  la fel, după învățătura sfinților Părinți, două 
voiri sau voințe naturale în El și două lucrări naturale [unite] fără 
divizare, fără schim bare, fără îm părțire20, fără contopire. Iar cele 
două voințe naturale nu sunt contrare una alteia, așa cum au spus 
necredincioșii eretici -  să nu fie! - ,  ci voința Sa um ană urm ând, 
și nu rezistând sau luptându-se, ci m ai degrabă supunându-se

19 Concurgând. Vezi notele de la Sinodul al IV-lea Ecumenic.
20 Άμερίστως. în Liturghia Sfântului loan Gură de Aur: Μελίζεται καί διαμερίζεται 
ό Αμνός τού Θεού.
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τώ  θείω  αυτού κ α ί πανσθε- 
νεΐθ ελ ή μ α τι· έδ ειγ ά ρ  τό τής 
σαρκός θέλημα κ ινηθ ήνα ι, 
υποταγή να ι δέ τώ  θελήματι 
τώ  θεϊκώ , κατά  τον π άνσο
φον Α θανάσιον. Ώ σ π ερ  γάρ 
ή αύτού σάρξ σάρξ τού θεού 
λ όγου λ έγ ετα ι κ α ί έστιν, 
ούτω ς κ α ί τό φ υσικόν τής 
σαρκός αύτού θέλημα ίδιον 
τού θεού λόγου λέγ ετα ι καί 
έστι, καθά φ ησιν αυτός· ότι. 
καταβέβηκα έκ τοϋ ούρανοϋ, 
ονχ  ϊνα πόαν τό θέλημα τό 
έμόν, αλλά τό θέλημα τοϋ  
π έμψ αντός με πατρός· ίδιον 
λέγω ν θέλημα αύτού τό τής 
σαρκός, έ π ε ίκ α ίή  σάρξ ιδία 
αύτού γέγονεν· δν γ ά ρ τρό
πον ή π αναγία  κα ί άμω μος 
έφ υχω μένη αύτού σάρξ θε- 
ω θ εΐσ α  ούκ  ά νηρέθη, άλλ ' 
έν τώ ίδίω αύτής όρω  τε καί 
λ όγ ω  διέμ εινεν , ούτω ς καί 
τό ά νθ ρώ π ινον  αύτού θέ
λημ α  θεω θέν ούκ άνηρέθη, 
σ έσ ω σ τα ι δέ μάλλον, κατά 
τον θεολόγον Γρηγόρίον λέ- 
γοντα · ,,τό  γ ά ρ έκείνου θέ- 
λειν  τού κα τά  τον σω τήρα 
νοουμένου ούδέ ύπ εναντίον 
θεώ, θεω θέν όλ ον ".

eius atque om n ip oten ti v o 
luntati. O portebat enim  cam is 
volu ntatem  m overi, subiici 
vero volu ntati d ivinae, iuxta 
sapientissim um  A thanasium , 
sicut enim  eius caro, caro D ei 
V erbi d icitur et est, ita et 
naturalis carnis eius voluntas 
p rop ria  D ei V erbi d icitur et 
est, sicut ipse ait: Quia descendi 
de caelo, non ut fac ia m  volu n 
tatem  m eam , sed voluntatem  
eius qui m isit m e Patris, suam  
propriam  dicens voluntatem , 
quae erat carnis eius. Q u em 
adm odu m  enim  sanctissim a 
atque im m acu lata  anim ata 
eius caro deificata non est 
perem pta, sed in proprio sui 
statu et ratione perm ansit, ita 
et hum ana eius voluntas dei
ficata, non est perem pta, 
salvata est autem  m agis 
secu nd um  deiloquu m  G re- 
gorium  dicentem : „N am  illius 
velle, quod in  salvatore in tel
legitur, non est contrarium  
D eo deifica tum  totu m ".
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voinței Sale dum nezeiești și atotputernice. Căci trebuia ca voința 
trupească21 să fie m ișcată și supusă voinței divine, după [cuvân
tul] preaînțeleptul[ui] Atanasie22. Căci, precum  despre trupul Său 
se spune23 și este trupul lui Dumnezeu-Cuvântul, tot astfel și despre 
voința naturală a trupului Său se spune și este proprie lui Dum 
nezeu-Cuvântul, după cum El însuși spune: „Pentru că M-am coborât 

din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Tatălui Care M-a trim is"24. Nu
mește a Sa voia trupului Său pentru că și trupul a devenit al Său.

Căci, în  același m od în  care preasfântul și nepătatul Său trup 
însuflețit, îndum nezeindu-Se25, nu a fost nim icit26, ci a răm as în 
propria definiție și rațiune27, tot astfel și voința Sa om enească, 
[fiind] îndum nezeită, nu a fost nim icită, ci m ai degrabă salvată, 
după cum  spune G rigorie Teologul: „Căci voința A celuia înțeles 
ca M ântuitor nu este contrară lui Dum nezeu, fiind îndum nezeită 
în  totalitate"28.

21 Lit. „voința cărnii" -  σαρκός θέλημα. A se vedea și continuarea textului.
22 Citatul se pare că este dintr-un comentariu pierdut al Sfântului Atanasie cel Mare 
asupra cuvintelor scripturistice: „Acum sufletul Meu e tulburat" (loan 12, 27); cf. PG 
25, XXVII, 9.
23 Este numit.
24 loan 6, 38.
25 Este pentru prima dată când se face referire la îndumnezeire într-o hotărâre a unui 
Sinod Ecumenic.
26 Desființat, suprimat.
27 Pentru a explica unirea ipostatică și comunicarea, schimbul de proprietăți între 
cele două firi în Ipostasul compus al lui Hristos, Sfântul Maxim ajunge să distingă 
între rațiunea firii (λόγος φύσεως) și modul de manifestare a existenței (τρόπος 
ύπάρξεως). După el, firea, natura, este capabilă să se schimbe după tropos, fără a suferi 
o alterare după logos. Astfel, natura omenească a lui Hristos este îndumnezeită după 
tropos-ul existenței, dar nu după /ogos-ul/rațiunea firii, care este fix(ă), imuabil(ă).
28 Sfântul Grigorie Teologul, Cuvântarea 30 (a lV-a teologică), 12 (PG 36,117). Părin
tele Stăniloae traduce astfel acest text: „Căci ele poartă întipărirea omului, înțeles una 
cu Mântuitorul -  căci voia Lui nu era contrară lui Dumnezeu, ea venindu-I întreagă 
de la Dumnezeu". In: Cele cinci cuvântări teologice ale celui între sfinți Părintelui nostru 
Grigorie de Nazianz, traducere, introducere și note de Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. 
Anastasia, București, 1993, p. 81.
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Δύο δέ φ υσικάς ένεργείας 
άδιαιρέτω ς, άτρέπ τω ς, άμε- 
ρίστω ς, άσυγχύτω ς έν α ύτω  
τώ  κυρίω  ήμ ώ ν ’Ιησού 
Χ ριστώ  τώ  άΛηθινώ θεώ  
ήμώ ν δοξά ζομ εν, τουτέσ τι 
θείαν ενέργειαν κα ί άνθρω - 
πίνην ένέργειαν, κατά  τον 
θεηγόρον Λ έοντα  τρα νέσ- 
τατα φ ά σ κον τα - ,,ένεργ εΐ 
γ ά ρ έκατέρα  μορφή μετά 
τής θατέρου κοινω νίας όπερ 
ίδιον έσχηκε, τού μεν Λόγου 
κα τεργ α ζομ ένου τούτο, 
όπερ έστί τού Λόγου, τού δέ 
σώ ματος έκτεΛούντος, άπερ 
έστί τού σ ώ μ α τος". ,,Ο ύ γάρ 
δήπ ου μίαν δώ σομ εν φ υ
σικήν τήν ένέργειαν θεού 
κα ί π οιήμ α τος, ϊνα  μήτε τό 
π οιηθέν εις τήν θείαν άνα- 
γ ά γ ω μ εν ούσίαν, μήτε μήν 
τής θείας φ ύσεω ς τό έξαίρε- 
τον εις τον τοΐς γ εννη τοΐς 
π ρέπ οντα  κα τα γάγω μ εν 
τ ό π ο ν "· ενός γ ά ρ κα ί τού 
αύτοϋ τά τε θαύματα κα ί τά 
πάθη γινώ σκομεν κατ' άΛΛο 
καί άΛΛο τών έξ ών έστι φ ύ
σεων κα ί έν αΐς τό είναι έχει, 
ώς ό θεσπ έσιος έφησε Κ ύ- 
ριΛλος.

Π άντοθ εν γοϋν τό άσύγ- 
χυτόν τε καί αδιαίρετον φυ- 
Λ άττοντες, συντόμ ω  φωνή 
τό παν έξα γγ έΛ λ ομ εν  ένα

Duas vero naturales opera
tiones indivise, inconvertibiliter, 
inconfuse, inseparabiliter in 
eodem  D om ino nostro  Iesu 
C hristo  vero D eo nostro  
asserim u s, hoc est d ivinam  
op erationem  et hum anam  
operationem , secundum  divi
noru m  p raed icatorem  L eo
nem , apertissim e asserentem : 
„A git enim  u traque form a 
cum  alterius com m u nione 
quod prop rium  est, Verbo 
scilicet operan te quod Verbi 
est et carne exsequente quod 
carnis est". N ec enim  in quo
quam  u nam  dabim us n atu 
ralem  operationem  D ei et 
creaturae, u t nequ e quod 
creatum  est in  d ivinam  ed u 
cam us essentiam , neque quod 
exim iu m  est d iv inae naturae 
ad com petentem  creaturae lo
cum  deiiciam us. U nius enim  
eiu sd em qu e tam  m iracula, 
quam que passiones cognosci
m us secundum  aliud et aliud 
earum  ex quibus est n a tu 
rarum  et in quibus habet esse, 
sicut adm irabilis inquit 
Cyrillus.

U nd iqu e ig itur in co n fu 
sum  atque indivisum  conser
vantes, brev i voce cuncta 
proferim us: u num  sanctae
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N oi slăvim  două lucrări naturale [unite] fără divizare, fără 
schim bare, fără îm părțire, fără contopire în A celași D om n al nos
tru Iisus Hristos, adevăratul nostru D um nezeu, adică o lucrare 
divină și o lucrare om enească, după cum  afirmă lăm urit de D um 
nezeu cuvântătorul Leon: „Căci fiecare chip29 lucrează în  com u
niune cu celălalt ceea ce-i este propriu, C uvântul lucrând cele 
proprii Cuvântului, iar trupul30 săvârșind ce este al tru pu lu i"31. 
Fiindcă, desigur, nu vom  adm ite o singură lucrare naturală a lui 
D um nezeu și a făpturii32, pentru ca nu cum va să ridicăm  făptura 
în  ființa divină, nici să reducem  ce este caracteristic firii divine la 
ceea ce este potrivit făpturii. D eoarece cunoaștem  că [atât] m inu
nile, [cât] și pătimirile sunt ale Unuia și Aceluiași33, conform uneia
sau alteia din firile din care este alcătuit si în  care Isi are exis- » ,
tența34, așa cum a spus dum nezeiescul Chirii.

A șadar, păzind întru  totul „fără contopire" și „fără divi
zare"35, m ărturisim  totul în  puține cuvinte: crezând că U nul din

29 Gr. μορφή, lat. forma. Vezi nota de la Tomus Leonis ad Flavianum.
30 Σώμα.
31 Leon, Tomus ad Flavianum.
32 O singură voință sau lucrare a lui Hristos ar conduce către ideea monofizită a unei 
firi sau naturi compuse.
33 Cf. „Introducere" și note la Scrisoarea a doua a lui Chirii către Nestorie.
34 Pentru expresiile „din (έκ) două firi" și „în (έν) două firi", a se vedea „Introducerea" 
la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Hristos este deodată „din două firi" și „în două firi" și 
„două firi", spunea împotriva monofizismului Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cf. Epis
tola 15 către Cosma, în voi. Scrieri și Epistole hristologice și duhovnicești, trad., introd. și 
note Pr. D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortoodoxă, București, 
2012, p. 141.
35 Voințele și lucrările sunt două, după cum două sunt firile sau naturile în unicul 
Ipostas al lui Hristos. La fel ca naturile, ele nu sunt nici separate, pentru că prin ele 
se manifestă același unic Ipostas divino-uman al lui Hristos, dar nici nu se confundă 
prin contopire.
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τής ά γ ια ς  τρ ιά δος κα ί μετά 
σά ρκω σιν  τον κύριον  ήμώ ν 
Ίησοϋν Χ ρισ τόν τον α λ η 
θινόν θεόν ήμ ώ ν είναι πισ- 
τεύοντες φ αμέν τάς δύο 
αύτοϋ φ ύσεις εν τή μκχ 
αύτοϋ δια λ α μ π ούσα ς ύπ ο- 
στάσει, εν ή τά τε θαύματα 
κα ί τα π α θήμ α τα  δ ι' όλης 
αύτοϋ τής οικονομικής α να
στροφής ού κατά φαντασίαν, 
άλλ' αληθώς έπεδείξατο, τής 
φ υσικής έν αύτή τή μια ύπο- 
στάσεί διαφοράς γνω ριζομέ- 
νης τώ  μετά τής θατέρου 
κοινω νία ς έκατέραν φ ύσιν 
ά δια ιρέτω ς κ α ί ά συγχύτω ς 
θέλειν τε κ α ί ένεργείν τά  
ίδια- κα θ ' ον δή λόγον καί 
δύο φ υσικά θελήματα τε καί 
ένεργείας δοξά ζομ εν προς 
σ ω τηρία ν τού α νθρω π ίνου 
γένους καταλλήλω ς συντρέ- 
χοντα.

Τούτω ν τοίνυν μετά 
πάσης π α ντα χόθεν α κ ρί
βειας τε κα ί έμμελείας παρ' 
ήμώ ν δια τυπ ω θ έντω ν, όρί- 
ζομεν έτέραν πίστιν μηδενί 
έξεΐναι π ροφ έρειν, ή γοϋν 
συγγρά φ ειν  ή σ υν τιθ ένα ι ή 
φ ρονεΐν  ή δίδασκε ιν ετέ
ρους· τούς δε τολ μ ώ ντα ς ή 
σ υ ν τιθ ένα ι πίστιν έτέραν ή 
π ροκομ ίζειν  ή δίδά σκειν  ή

T rin itatis, et p ost in carn a
tionem  D om inu m  nostrum  
Iesum  Christum  verum  Deum  
nostrum  esse credentes, asse
rim us duas eius esse naturas 
in una eius rad iantes subsis
tentia, in qua tam  m iracula 
qu am qu e p assion es per om 
nem  sui d ispensativam  con
versationem , non per 
ph antasiam , sed veraciter 
dem onstravit, ob naturalem  
d ifferentiam  in  eadem  una 
su bsistentia  cognoscendam , 
dum  cum  alteriu s com m u 
nione utraque natura indivise 
et in confuse prop ria vellet 
atque operaretur; iuxta quam  
rationem  et duas n aturales 
voluntates et operationes con
fitem ur, ad salu tem  hum ani 
generis conven ienter in  eo 
concurrentes.

H is igitur cum  om ni u ndi
que cautela atque diligentia a 
n obis form atis, definim us 
aliam  fidem  n u lli licere p ro
ferre aut conscribere, com po- 
nereve aut sapere, vel etiam  
aliter docere. Qui vero prae
sumpserint fidem alteram com
ponere vel proferre vel docere
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Sfânta Treim e este chiar și după întrupare D om nul nostru Iisus 
Hristos, adevăratul nostru D um nezeu, afirm ăm  că cele două na
turi ale Sale stră lu cesc în  u nicu l Său Ip ostas, în  care a arătat, 
de-a lungul întregii Sale locuiri iconom ice în  lum e, atât m inunile, 
cât și pătim irile, nu în  închipuire, ci în  adevăr, deosebirea dintre 
naturi fiind cunoscută în  același unic Ipostas după faptul că fie
care natură voiește și lucrează36 cele proprii ale sale în  com uniune 
cu cealaltă; în acord cu această învățătură, slăvim  două voințe și 
două lucrări naturale, îm preună-lucrătoare spre m ântuirea nea
m ului om enesc.

Așadar, acestea fiind stabilite de noi cu cea m ai m are exacti- 
tate și grijă, hotărâm  că nu îi este îngăduit nim ănui să în toc
m ească, să scrie sau să com pună o altă [m ărturisire de] credință, 
să cugete sau să-i învețe pe alții. Cei care îndrăznesc să com pună 
o altă [m ărturisire de] credință, să prezinte sau să învețe sau să

36 Ediția COD 2006 adaugă în acest loc cuvintele: άδιαιρέτως καί άσυγχύτως („fără 
divizare și fără contopire").
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π α ραδιδόνα ι έτερον σύμβο- 
λον τοϊς έθέλουσεν έπιστρέ- 
φ ειν εις έπ ίγνω σιν τής 
α λήθεια ς έξ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  ή 
έξ Ιο υ δα ϊσ μ ο ύ  ή γούν έξ 
α ίρέσ εω ς οίας ούν ή κα ινο- 
φ ω νίαν, ή το ι λέξεω ς εφ εύ
ρεσήν προς α νατροπ ήν 
είσάγειν τών ν υνί παρ' ήμών 
διορισ θ έντω ν· τούτους, εί 
μεν έπ ίσκοπ οι εΐεν ή κληρι
κοί, ά λλ οτρίους είναι τούς 
επ ισ κόπ ους τής έπ ισκοπ ής 
καί τούς κληρικούς τού κλή
ρου· εί δε μονάζοντες εϊεν ή 
λαϊκοί, ά να θ εμ α τίζεσ θ α ι 
αύτούς.

vel tradere aliud sym bolum  
volen tibu s converti ad agni
tionem  veritatis ex gentilitate 
vel ex Iu daism o aut ex qu a
lib et haeresi: aut qui n o v i
tatem  vocis vel d ictionis 
adinventionem  ad subversio
nem  eorum  quae nunc a nobis 
determ inata sunt introducere; 
hos si quidem  episcopi fuerint 
aut clerici, alienos esse, 
ep iscopos quidem  ab ep isco
patu, clericos vero a clero; sin 
autem  m onachi fuerint, vel 
laici, etiam  anathem atizari 
eos.
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transm ită un Sim bol [de credință] diferit celor care doresc să vină 
din păgânism '", iudaism  sau de la orice altă erezie la cunoașterea 
adevărului, sau să introducă expresii noi, sau să inventeze cu
vinte pentru a răsturna cele stabilite acum  de noi -  aceștia, dacă 
sunt episcopi sau clerici, să fie îndepărtați, episcopii din episco
pat, iar clericii din cler, iar dacă sunt m onahi sau laici, să fie ana- 
tem atizați.

37 Lit. „elenism".
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INTRODUCERE

„Nu mă închin materiei, ci mă în
chin Creatorului materiei, Creatorului 
Care S-a făcut pentru mine materie și a 
primit să locuiască în materie și a săvârșit 
prin materie mântuirea mea."1

Cel de-al șaptelea Sinod Ecum enic al Bisericii O rtodoxe s-a 
reunit în  anul 787 la N iceea, din inițiativa îm părătesei Irina1 2. Prin

1 Sfântul Ioan Damaschinul, Contra iconoclaștilor, I , 16; în: Cele trei tratate contra ico
noclaștilor, trad., intr. și note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de 
Misiune Ortodoxă, București, 2016, p. 65.
2 Dintre cele mai importante lucrări dedicate Sinodului al VII-lea Ecumenic, amintim: 
Emmanuela Fogliadini, L'invenzione deU'immagine sacra: la legittimazione ecclesiale 
dell'icona al secondo concilio di Nicea, Jaka Book, Milano, 2015; Johannes Bernhard 
Uphus, Der Horos des Zweiten Konzils von Nizăa 787: Interpretation and Kommentar auf 
der Grundlage der Konzilsakten mit besonderer Berucksichtigung der Bilderfrage, Scho- 
ningh, Paderbom/Munchen/Wien/Ziirich, 2004; Nicolae Chifăr, Das VII. Okumenische 
Konzil von Nikaia: Das letzte Konzil der ungeteilten Kirche, Oikonomia 32, Erlangen, 1993; 
Antonino Marino, Storia della legislazione sui culto delle immagini dall'iniziofino al trionfo 
dell'ortodossia, tesi dottorale, Pontificium Institutum Orientale/F acul tas Juris Canonici 
Oreintalis, Roma, 1991; Franșois Boespflug și Nicolas Lossky, Nicee I I 787-1987: douze 
siecles d'images religieuses, Cerf, Paris, 1987; *** Il convegno Niceno II (787) e il culto delle 
immagini, Sicania, Messina, 1987; Daniel J. Sahas, Icon and Logos: Sources in Eight-Cen
tury Iconoclasm, University of Toronto Press, Toronto/Buffalo/London, 1986; Leonide 
OtJSPENSKY, La theologie de I'icdne dans I'eglise orthodoxe, Cerf, Paris, 1980; Gervais Du- 
meige, Nicee II, Histoire des conciles cecumeniques, 4, Editions de TOrante, Paris, 1977; 
Stephen Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign o f Constantine V: With Particular
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horos-ul dogm atic prom ulgat în  cadrul acestui Sinod, Sfinții Pă
rinți adunati la N iceea au condam nat erezia iconoclastă si au le-1 1  1 
gitim at cultul sfintelor icoane, care era deja practicat în  Biserică 
încă din prim ele secole. întreaga controversă asupra icoanelor a 
dat naștere în spațiul creștin unor dezbateri teologice de am 
ploare, care au durat mai bine de un secol* 3. Referindu-se la con
troversa asupra cultului sfintelor icoane, teologul rus G eorges 
Florovsky afirma faptul că disputa iconoclastă „a fost, fără îndo
ială, unul dintre conflictele m ajore din istoria Bisericii creștine. 
Nu a fost num ai un conflict bizantin; A pusul a fost de asem enea 
im plicat în  dispută [...]. Toate nivelurile vieții au fost afectate de 
acest conflict, toate segm entele societății au fost im plicate în 
această dispută. Lupta a fost violentă, puternică și disperată. Cos
tul victoriei a fost enorm  [...]"4.

Attention to the Oriental Sources, Secretariat du corpus SCO, Leuven, 1977; Stephen 
Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign o f Leo III: With Particular Attention to the 
Oriental Sources, Secretariat du corpus SCO, Leuven, 1973; Christoph Schonborn, 
L'icone du Christ: fondements theologiques, elabores entre le Ier et le lie Concile de Nicee 
(325-787), Ed. Universitaires, Fribourg, 1976; Andre Grabar, L'iconoclasme byzantin: 
dossier archeologique, College de France, Paris, 1957; Bronwen Neil, „The Western Reac
tion to the Council of Nicaea II", în: Journal o f Theological Studies, vol. 51, nr. 2/2000, 
pp. 533-552; John Lynch, „The Reception of an Ecumenical Council: Nicaea II a Case 
in Point", în: The Jurist, vol. 48, nr. 2/1988, pp. 454-482; John Moorhead, „Iconoclasm, 
the Croos and the Imperial Image", în: Byzantion, vol. 55/1985, pp. 65-179; Theodor 
Sideris, „The Theological Arguments of the Iconoclasts during the Iconoclastic Con
troversy", în: Byzantine Studies o f the Catholic University o f America, vol. 6/1979, pp. 
178-192. In teologia românească s-au publicat, în 2017, trei volume care reunesc cele 
mai importante studii despre icoane scrise în ultimele decenii: *** învățătura despre 
sfintele icoane reflectată în teologia ortodoxă românească: studii și articole, vol. Ι+ΙΙ+ΠΙ, Ed. 
Basilica, București, 2017. O bibliografie selectivă cu privire la Sinodul al VII-Iea Ecu
menic este inclusă la finalul acestei introduceri.
3 Cf. J. Meyendorff, „Vision de l'invisible: la querelle des images", în: Le Christ dans 
la theologie byzantine, Bibliotheque cecumenique, 2, Cerf, Paris, 1969, p. 235.
4 Georges Florovsky, „The Iconoclastic Controversy", în: Christianity and Culture. Vo
lume II in the Collected Works o f Georges Florovsky, Nordland Publishing Company, 
Belemont/Massachusetts, 1974, p. 101. Acest articol al lui Florovsky a apărut inițial 
sub titlul „Origen, Eusebius, and the Iconoclastic Controversy", în: Church History, 
vol. 19, nr. 2/1950, pp. 77-96.
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I. Conflictul iconoclast

Iconoclasm ul înainte de Sinodul al VII-lea Ecum enic

în  ceea ce privește cauzele declanșării conflictului iconoclast, 

părerile istoricilor sunt îm părțite: în  tim p ce unii preferă să vadă 

disputa iconoclastă ca urm are a influențelor exterioare (islam ice 

și iudaice) asupra creștinism ului5, alții nu ezită să se raporteze la 

iconoclasm  ca la ultim a răbufnire a origenism ului6 sau ca la apo

geul unor controverse anterioare secolului al VIII-lea legate de 

cultul icoanelor7. G erhart B. Ladner consideră iconoclasm ul ca 

fiind m om entul de vârf al cezaropapism ului bizantin, prin nega

rea icoanei M ântuitorului Iisus H ristos autorizându-se doar re

prezentările legate de cultul îm păratului8. M ajoritatea teologilor 

și istoricilor creștini sunt totuși de părere că problem a hristolo- 
gică a stat de la început la baza iconoclasm ului: reprezentarea lui

5 Vezi Panayotis A. Yannopoulos, „Le deuxieme concile de Nicee (786-787) ou le sep- 
tieme concile oecumenique", în: G. Alberigo (ed.), Les conciles oecumeniques: 1. Histoire, 
p. 137.
6 G. Florovsky, „The Iconoclastic...", p. 110, vorbește despre disputele iconoclaste 
ca despre un nou act al controverselor origeniste.
7 In monografia sa despre Sinodul al VII-lea Ecumenic, Gervais Dumeige dedică o 
bună parte din textul lucrării micilor controverse cu privire la cultul icoanelor ce au 
apărut în primele secole creștine; cf. G. Dumeige, Nicee II..., pp. 17-57. A se vedea și 
Irven M. Resnick, „Idols and Images: Early Definitions and Controversies", în: So- 
bornost, vol. 7, nr. 2/1985, pp. 35-51; I. Rămureanu, „Cinstirea sfintelor icoane în pri
mele trei secole", în: Studii Teologice, voi. 23, nr. 9-10/1971, pp. 621-671; Ernst 
Kitzinger, „The Cult of Images in the Age before Iconoclasm", în: Dumbarton Oaks 
Paper, voi. 8/1954, pp. 83-105; Norman H. Baynes, „The Icons before Iconoclasm", în: 
Harvard Theological Review, voi. 44, nr. 2/1951, pp. 93-106.
8 Gerhart B. Ladner, „Origin and Significance of the Byzantine Iconoclastic Contro
versy", în: Medieval Studies, vol. 2/1940, pp. 127-149; Această teză este rediscutată de ' 
Leslie W. Bernard, „The Emperor Cult and the Origins of the Iconoclastic Contro
versy", în: Byzantion, vol. 43/1973, pp. 13-29.
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H ristos în  icoană a fost apărată sau contestată, în  prim ul rând, cu 
argum ente de ordin hristologic9.

Disputele teologice cu privire la cultul icoanelor au izbucnit 
în Im periul Bizantin în  tim pul lui Leon al III-lea Isaurul (717-741), 
când iconoclasm ul este im pus ca religie de stat în  urm a a două 
decrete im periale em ise în  anul 726 și 730. Cu toate că s-au opus 
viziunii iconoclaste a îm păratului Leon, reacțiile critice ale pa
triarhului G herm an al Constantinopolului (715-730) și ale papei 
G rigorie al II-lea (715-731) nu au reușit însă să oprească procesul 
consolidării opoziției acestuia față de cultul reprezentării lui 
H ristos. Politica de îm potrivire continuată de urm ătorul papă, 
G rigorie al III-lea (731-741), dar și refuzul acestuia de a-1 m ai re
cunoaște ca îm părat pe Leon au avut consecințe drastice pentru 
scaunul de la Rom a: în  733, Leon scoate de sub jurisdicția papei 
zona Balcanilor și sudul Italiei și le anexează patriarhiei de Con- 
stantinopol. Acest gest al îm păratului bizantin și prom ovarea teo
logiei iconoclaste de către curtea de la C onstantinopol vor 
polariza și m ai m ult cele două părți ale im periului, astfel încât 
Rom a va începe treptat să caute sprijin politic și protecție din par
tea regelui francilor. D e-a lungul acestor prim e decade ale de
clanșării conflictului iconoclast, personalitatea principală care a 
fundam entat hristologic legitim itatea cultului sfintelor icoane în 
fața atacurilor iconoclaștilor a fost Sfântul Ioan Damaschinul (676-749)10 11. 
Scrierile acestuia11 au devenit un reper im portant pentru toate ar
gum entările teologice ulterioare în  favoarea cinstirii icoanelor.

’ Cf. Pr. Dumitru Stăniloae, „Simbolul ca anticipare și temei al posibilității icoanei", 
în: învățătura despre sfintele icoane..., I, pp. 52-53.
10 Una dintre cele mai importante lucrări dedicate personalității și teologiei Sfântul loan 
Damaschinul este cea a teologului și istoricului englez Andrew Louth, St. John Damascene: 
Tradition and Originality in Byzantine Theology, Oxford University Press, Oxford, 2002 (lu
crare tradusă și în limba română de loan Ică sr. și loan Ică jr. sub titlul: loan Damaschinul: 
tradiție și originalitate în teologia bizantină, Ed. Deisis, Sibiu, 2010).
11 A se vedea: Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate... (originalul grecesc al 
acestor tratate se găsește în PG 44,1232-1420).
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D upă m oartea îm păratului Leon al ΙΠ-lea, succesorul legitim  
al acestuia pe scaunul im perial de la Constantinopol va fi fiul său, 
Constantin al V-lea (741-775). După cum  afirm ă P.A. Yannopou
los, prin  îm păratu l C onstantin  al V -lea iconoclasm ul cunoaște 
prim ele sale elaborări teologice și dogm atice, de care fusese lipsit 
sub dom nia lui Leon al III-lea12. Im ediat după m oartea patriar
hului iconofil A nastasie al C onstantinopolului (730-754), la ini
țiativa și cu sprijinul lui C onstantin  al V -lea are loc în  754, la 
Hiereia, cel m ai im portant sinod îm potriva cultului icoanelor, ho
tărârea dogm atică a acestuia fiind considerată de istoricii b iseri
cești ca „sum m a  gândirii icon oclaste"13. Teologia iconoclastă a 
sinodului de la Hiereia, la care au participat aproxim ativ 340 de 
episcopi, denunță cultul icoanelor ca o erezie hristologică, afir
m ând că oricine zugrăvește sau se închină chipului lui H ristos 
din icoană îm brățișează, de fapt, fie nestorianism ul, fie m onofi- 
zitism ul14. Pe de o parte, iconom ahii îi acuzau pe susținătorii cul
tului icoanelor că prom ovează nestorianism ul: reprezentarea 
chipului M ântuitorului în icoană nu ar putea fi decât o redare a 
firii um ane a lui Hristos, separată de firea divină, care nu poate 
fi circum scrisă. Pe de altă parte, iconofililor sau iconodulilor le 
era im putat m onofizism ul, în  sensul că reprezentarea lui Hristos 
în icoană am estecă cele două firi și reduce la nivel uman, prin cir
cum scriere, ceea ce este de necircum scris în H ristos, adică firea 
Sa d u m n ezeiască . P o triv it teo lo g ie i s in o d u lu i de la H iereia ,

12 P.A. Yannopoulos, „Le deuxieme concile...", p. 139.
13 Sebastian Nazâru și Ilie Toader, „Hotărârea sinodală de la Hiereia (754) -  summa 
gândirii iconoclaste: prezentare și traducere", în: învățătura despre sfintele icoane..., II, 
pp. 321-358. Articolul include la final și traducerea în limba română a texului hotărârii 
dogmatice din 754 după ediția Mansi, 13, 205A-356D (vezi pp. 342-358). Textul în 
limba română al horos-ului din 754 poate fi găsit și în: Ioan I. IcĂ. JR., Teodor Studitul. 
în apărarea sfintelor icoane: dosarul unei rezistențe teologice, Ed. Deisis, Sibiu, 2017, pp. 
143-165. Menționăm că textul hotărârii de la Hiereia a fost păstrat în actele celui de-al 
VII-lea Sinod Ecumenic.
14 Cf. Mansi, 13, 252AB-260AB; S. Nazâru și I. Toader, „Hotărârea...", pp. 346-347.
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singura icoană adevărată a lui Hristos nu poate fi decât Euharistia15. 
D eciziile sinodului iconoclast din 754 nu au fost acceptate nici de 
patriarhii Teodor al Ierusalim ului, Teodor al A ntiohiei, Cosm a al 
A lexandriei, nici de papa Ștefan al III-lea al Rom ei, cu toții criti
când atât principiile teologice prom ovate la H iereia, cât și afir
m ația sinodalilor că îm păratul de la Constantinopol, în  virtutea 
egalității sale cu A postolii, nu are nevoie de un sinod pentru a 
decide în  problem e legate de credință. Astfel, un sinod convocat 
în  767, la Lateran, de către papa Ștefan al III-lea va respinge ho
tărârile de la H iereia și se va pronunța în  favoarea cultului sfin
telor icoane.

Puterea im perială de la Constantinopol va deveni favorabilă 
partidei iconofile abia după m oartea îm păratului Leon al IV-lea 
(775-780), fiul lui Constantin al V-lea, odată cu venirea pe tronul 
bizantin a urm așului acestuia, Constantin al VI-lea (780-797). Dat 
fiind faptul că îm păratul Constantin al VI-lea era m inor, condu
cerea im perială a revenit, de fapt, în  m âinile m am ei sale, îm pă
răteasa Irina (752-802), care a susținut cauzele apărătorilor 
cultului sfintelor icoane. îm părăteasa Irina nu num ai că va im 

pune pe scaunul patriarhal de la Constantinopol un ierarh ico- 
nofil, pe Tarasie (784-806), care anatem atizează în  784 deciziile 
sinodului de la Hiereia, dar va convoca si un Sinod Ecum enic în 
anul 787, m enit să restaureze ortodoxia cinstirii sfintelor icoane.

Concilium  N iceanum  II - 787

D upă o încercare eșuată de a fi organizate în  Constantinopol 
în  luna august a anului 786, lucrările Sinodului al VII-lea Ecum e
nic s-au deschis oficial la N iceea, la data de 24 septem brie 787, și 
_______________
15 Cf. Mansi, 13,261DE, 264ABC; S. Nazâru și I. Toader, „Hotărârea...", pp. 347-348. 
Pentru teza iconoclastă că Euharistia este adevărata icoană a lui Hristos, a se vedea 
Stephen Gero, „The Eucharistic Doctrine of the Byzantine Iconoclasts and Its Sour
ces", în: Byzantinische Zeitschrift, vol. 1/1975, pp. 4-22.
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s-au încheiat pe 13 octom brie în  același an16. La N iceea II, după 
cum a mai fost num it cel de-al VH-lea Sinod Ecumenic, pentru a-1 
deosebi de N iceea I (325), au participat aproxim ativ 340 de epis
copi, printre care și patriarhii A lexandriei și A ntiohiei17.

Lucrările Sinodului, care au fost prezidate de către patriarhul 
Tarasie al Constantinopolului, s-au desfășurat pe parcursul a opt 
sesiuni. Papa A drian I (772-795) nu a participant personal la Si
nodul din 787, fiind reprezentat de către doi legați.

Sesiunea I  (24 septem brie): debutează prin cuvântul patriar
hului Tarasie, care face referire la tentativa eșuată de convocare 
a Sinodului în anul precedent; se citește Scrisoarea oficială (Sacra) 
adresată sinodalilor de către îm părații C onstantin și Irina; sunt 
readm iși în  Biserică o serie de opt episcopi iconom ahi în  urm a 
unei m ărturisiri de credință.

Sesiunea a Il-a  (26 septem brie): evenim entul principal al aces
tei sesiuni îl reprezintă citirea scrisorii papei A drian către îm pă
rații C onstantin și Irina. Textul scrisorii exprim ă bucuria papei 
pentru întrunirea acestui Sinod de reabilitare a cultului icoanelor 
și com pară pe Constantin și Irina cu artizanii im periali ai Sino
dului I Ecum enic: Constantin și Elena. Subliniind ortodoxia cul
tului icoanelor, textul face referire la pasaje din Sfânta Scriptură 
(Psalmul 95,25; 44 ,4) și din Tradiția bisericească (Fericitul Augustin, 
Sfântul loan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Ata- 
nasie cela Mare, Sfântul Chirii al Alexandriei, dar și alții).

Sesiunea a IlI-a  (28 septem brie): continuă cu citirea unor scri
sori sinodale trim ise de către Bisericile din Orient, ai căror repre
zentanți nu au putut să participe la lucrările Sinodului din cauza

16 Cf. Erich Lamberz și Johannes B. Uphus, „Concilium Niceanum Π -  787", în: G. Al- 
berigo (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio critica. I ..., p. 
298; L.D. Davis S.J., The First Seven..., pp. 308-309.
17 Pentru mai multe informații despre participanții la Sinodul al Vll-lea Ecumenic, a 
se vedea Jean Darrouzes, „Listes episcopales du synode de Nicee", în: Revue des 
etudes byzantines, voi. 33/1975, pp. 5-76.
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ocupației arabe; tot în  această sesiune este citită și scrisoarea si
nodală a patriarhului Ierusalimului, care condamnă sinodul de la 
Hiereia și face apologia cultului icoanelor. Se evidenția astfel uni
tatea de credință între marile scaune bisericești ale lumii creștine.» » »

Sesiunea a IV-a (1 octom brie): în  cadrul acestei sesiuni sunt 
prezentate de către sinodali argum ente scripturistice (Ieșirea 25, 
22; N um erii 7, 89; lezechiel 41 ,18 -20 ; Evrei 9, 25) și din tradiția Bi
sericii (portretul lui H ristos trim is regelui A bgar; Sfântul loan 
Gură de Aur; Sfântul G rigorie de Nyssa, Sfântul G rigorie Teolo
gul etc.) care legitim ează cultul icoanelor. Pentru a evidenția ca
racterul sacru al reprezentărilor iconice, sunt aduse în  discuție 
num eroasele m inuni care au fost realizate prin icoane de-a lungul 
istoriei creștine. Este em is și un decret dogm atic, care va sta la 
baza /zoros-ului final al Sinodului.

Sesiunea a V-a (4 octom brie): punctul central al acestei sesiuni 
îl reprezintă declararea sinodului de la H iereia ca fiind o adunare 
eretică; sinodalii de la N iceea continuă lectura textelor Sfinților 
Părinți care legitim ează reprezentările iconografice și aduc clari
ficări cu privire la sursele patristice invocate de sinodul din 754 
pentru a contesta cultul icoanei.

Sesiunea a Vl-a  (6 octom brie): este sesiunea cea m ai lungă a 
Sinodului. Lucrările acestei sesiuni au avut drept scop respinge
rea punctelor dogm atice avansate de către horos-ul sinodului de 
la Hiereia. Invalidarea dogm atică a sinodului din 754 este urm ată 
de anatem atizarea anatem atism elor sinodului iconom ah de la 
Hiereia.

Sesiunea a V il-a  (13 octom brie): în  cadrul acestei sesiuni este 
prezentată, sub form a unui horos dogm atic, învățătu ra despre 
icoane a Sfinților Părinți adunati la Sinodul de la N iceea si estei i i  ,
anatem atizat iconoclasm ul18. Tot în această sesiune, Sinodul re
cunoaște contribuția deosebită pe care patriarhul G herm an al

18 Cf. G. Dumeige, Nicee 11..., p. 136.
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C onstantinopolului și Sfântul loan  D am aschinul au avut-o în 
apărarea cultului sfintelor icoane.

Sesiunea fin a lă  (23 octom brie): ședința finală a Sinodului a avut 
un caracter festiv prin prezența îm părătesei Irina. în  actele Sino
dului, sesiunea finală este urm ată de o serie de 22 de canoane cu 
caracter adm inistrativ, m enite să reglem enteze problem ele b ise
ricești apărute în  perioada ce a urm at Sinodului Q uinisext19.

Papa Adrian I a confirm at hotărârile dogm atice ale Sinodului 
al VII-Iea Ecum enic abia șapte ani m ai târziu, din cauza com pli
cațiilor apărute în urm a refuzului regelui franc și a curții acestuia 
de a recepta deciziile de la N iceea II. Pe lângă tensiunile politice 
dintre Constantinopol și regele franc Carol, m otivația principală 
care a stat la baza acestei ne-receptării a deciziilor dogm atice ale 
Sinodului din 787 o reprezintă faptul că horos-ui Sinodului al VU-lea 
a ajuns în m âinile teologilor franci într-o traducere coruptă: tra
ducerea latină a textului lăsa im presia că Sinodul de la N iceea 
acorda aceeași form ă de închinare atât lui D um nezeu, cât și icoa
nelor sau Sfintei C ruci20.

Iconoclasm ul avea să reînvie în  R ăsărit în  deceniile u rm ă
toare, când pe scaunul im perial de la Constantinopol s-au succe
dat o serie de îm părați ostili cultului sfintelor icoane, Leon al

19 Pentru o prezentare detaliată a celor opt sesiuni, a se consulta: G. Dumeige, Nicee 
II..., pp. 102-140.
20 Cf. Jean-Claude Schmitt, „L'Occident, Nicee II et Ies images du Viile au XlIIe sie- 
cle", în: F. Boespfluc și N. Lossky (eds.), Nicee II 787-1987: douze siecles..., p. 275; B. 
Neil, „The Western Reaction...", pp. 535-536; L.D. Davis, S .J., The First Seven..., pp. 
271-279. Vezi și Paul Speck, Die Interpolationen in den Akten des Konzils von 787 und die 
Libri Carolini, Habelt, Bonn, 1998; Eleni Giannakopoulou, „Die Siebte Okumenische 
Synode, die Libri Carolini und Europa", în: Theologia: Epistemonikon periodikon ekdi- 
domenon Athenais, voi. 79, nr. 1/2008, pp. 99-118; W. Hartman, „Das Konzil von Frank
furt 794 und Nizăa 787", în: Annuarium historiae conciliorum, voi. 20/1988, pp. 307-324; 
S. Gero, „The Libri Carolini and the Image Controversy", în: Greek Orthodox Theolo
gical Review, vol. 18/1973, pp. 7-34. Luitpold Wallach, „The Greek and Latin Versions 
of II Nicaea and the Synodica of Hadrian I (JE 2448): A Diplomatic Study", în: Traditio, 
voi. 22/1966, pp. 103-125.
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V-lea A rm eanul (813-820) fiind cel m ai cunoscut dintre aceștia. 
Trium ful definitiv al cultului icoanelor se va im pune abia în  anul 
843, printr-un sinod ținut la Constantinopol din inițiativa îm pă
rătesei Teodora (+867) și a patriarhului M etodie (843-847). Cele 
m ai im portante contribuții teologice în  apărarea cultului sfintelor 
icoane în această perioadă aparțin Sfântului Teodor Studitul (759-826)21 
și patriarhului N ichifor I al Constantinopolului (806-815)22.

II. H oros-ul dogm atic al Sinodului al V II-lea Ecum enic

D efiniția dogm atică din 787 de la N iceea reprezintă form ula 
prin care Sfinții Părinți al celui de-al VII-lea Sinod Ecum enic au 
confirm at ortodoxia cultului sfintelor icoane, după o perioadă 
tulbure de controverse teologice și tensiuni politice care au m ar
cat profund lum ea creștină în  secolul al VUI-lea. înainte de a trece 
la o analiză a structurii și conținutului teologic al Eoros-ului dog
m atic din 787, două caracteristici generale ale acestui docum ent 
m erită subliniate. In prim ul rând, așa cum  rem arca și Gervais Du- 
m eige în tr-un articol publicat cu ocazia celei de-a 1200-a aniver
sări a Sinodului al V II-lea Ecum enic, „oricine citește definiția 
p rom u lgată  în  sesiu n ea a VH -a a celu i de-al II-lea  Sinod de la

21 Sfântul Teodor Studitul, Scrieri împotriva iconoclaștilor, trad., intr. și note de Pro-
tos. Policarp Pîrvuloiu, în voi.: Scrieri în apărarea Sfintelor Icoane, PSB 17 (serie nouă), 
Ed. Basilica, București, 2017; Theodore the Studite, Writings on iconoclasm, transi, by 
Thomas Cattoi, Newman Press, New York, 2015; Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hris- 
tos Prototip al icoanei Sale: tratatele contra iconomahilor, trad, de Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, 
Sibiu, 1994; Roman M.T. Cholij, Theodor the Stoudite: The Ordering o f Holiness, Oxford 
University Press, Oxford, 2002; Alice Gardner, Theodore o f Studium: His Life and Times, 
Franklin, New York, 1974. '
22 Sfântul Nichifor al Constantinopolului, Discours contre les iconoclasts, trad, par 
Marie-Jose Mondzain-Baudinet, Klincksieck, Paris, 1989; Paul Julius Alexander, The 
Patriarch Nicephorus o f Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image Worship In the By
zantine Empire, Calderon Press, Oxford, 2001; Cyril Mango (ed.), Nikephoros, Patriarch 
o f Constantinople: Short History, Dumbarton Oaks, Washington, 1990.

528



S ir.:cC  al VII-lea Ecumenic

Niceea, care se situează în linia celor șase mari Sinoade Ecumenice 
anterioare, nu poate să nu fie frapat de diferența de intensitate 
teologică între ceea ce exprim ă acest Sinod și ceea ce au definit 
Sinoadele precedente". In acest sens, D um eige este de părere că 
„Sinodul nu a insistat pe o form ulă teologică foarte explicită"23, 
com parativ cu decretele dogm atice cu autoritate universală din 
secolele anterioare. In al doilea rând, horos-ul dogm atic reprezintă 
doar un „rezum at selectiv" al bogatei teologii iconofile care a fost 
dezvoltată pe parcursul secolului al VIII-lea. Cu alte cuvinte, tex
tul form ulei dogm atice din 787, după cum  afirm ă A. N ichols, 
„alege să sublinieze num ai anum ite elem ente din întregul corp 
al gândirii iconofile și al teologiei patristice, lăsând alte aspecte 
în  um bră", cum ar fi cel al vindecărilor m iraculoase care au avut 
loc prin  icoane sau problem a noțiunii de περιγραφή (circum 
scriere)24.

La nivel de structură, hotărârea dogm atică em isă de către Si
nodul al VII-lea Ecum enic este alcătuită din sase secțiuni, care» » '
variază în  dim ensiuni:

1. Inițiativa convocării Sinodului: textul hotărârii dogm atice de
butează cu sublinierea faptului că Sinodul de la N iceea din 787 a 
fost convocat prin in ițiativă dum nezeiască și decret im perial. 
„Prin harul lui D um nezeu" și „din dispoziția binecredincioșilor 
și iubitorilor de D um nezeu" îm părați Constantin și Irina, Sinodul 
al VII-lea Ecum enic s-a reunit în  Niceea, în  Biserica Sfânta Sofia, 
urm ând tradiția Bisericii25.

2. M otivația convocării: Părinții de la N iceea precizează că Si
nodul s-a reu n it pentru  ca „d u m n ezeiasca  T rad iție  a B isericii

23 G. Dumeige, „L'image du Christ Verbe de Dieu: recherche sur l'horos du lie concile 
de Nicee et la tradition theologique", în: Annuarium historiae conciliorum, voi. 20, nr. 
1-2/1988, p. 258.
24 Aidan Nichols, „The Horos of Nicaea II: A Theological Re-Appropriation", în: An
nuarium historiae conciliorum, voi. 20, nr. 1-2/1988, pp. 171-172.
25 Referința la autoritatea imperială și voia divină continuă modelul celorlalte definiții 
dogmatice emise de Sinoadele Ecumenice anterioare.
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sobornicești (καθολικήν έκκλησίαν) să fie întărită printr-o ho
tărâre obștească" îm potriva celor care, „nelegiuiți" și „încrezători 
în propriile gânduri" (ταΐς ίδίαις φ ρεσί πειΌομένοις), „au ca
lom niat Sfânta Biserică" și pe Hristos, num ind „icoana Dom nului 
nostru și a sfinților Săi asem enea cu statuile idolilor drăcești". In 
această secțiune, este de rem arcat antiteza pe care textul o stabi
lește între învățăturile greșite ale celor care contestau cultul icoa
nelor, num ite „gânduri p rop rii", și Tradiția Bisericii, care are un 
caracter sobornicesc26. Cu toate că, după cum am am intit, Părinții 
sinodali evită să abordeze în horos-ul din 787 toate chestiunile dez
bătute legate de validitatea cultului icoanelor, argum entul că re
prezentarea iconică a lui H ristos are tem ei în  Tradiția Bisericii 
ocupă un loc central în  form ula dogm atică a Sinodului al VII-lea 
Ecumenic, așa cum reiese din primele paragrafe ale formulei dog
m atice. D upă cum  m enționează și Christoph Schonborn, „avem  
im presia că Părinții au vrut să evite toate problem ele disputate 
pentru a se concentra asupra afirm ației esențiale: cultul icoanelor 
este autorizat de T radiție"27.

3. Confirm area și întărirea hotărârilor dogm atice ale Sinoadelor 
Ecumenice anterioare·, se m enționează faptul că hotărârea dogm a
tică a Sinodului al V II-lea Ecum enic nu schim bă și nu adaugă 
nim ic învățătu rilor celor șase Sinoade Ecum enice precedente. 
Această secțiune include și textul Simbolului niceo-constantinopolitan.

26 Erezia, definită în formula dogmatică a Sinodului al VII-lea Ecumenic cu noțiunea 
de părere personală sau proprie, este considerată a fi o cădere din sobomicitatea Tru
pului lui Hristos, din comuniunea de adevăr a Bisericii: cf. G. Florovsky, „The 
Catholicity of the Church", în: E. Mascall, The Church o f God, S.P.C.K., London, 1934, 
pp. 53-74. Acest text al teologului rus a fost republicat în Collected Works o f Georges 
Florovsky, Voi. I, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Nordland Publishing 
Company, Belemont, Massachusetts, 1972, pp. 37-55. A se vedea și Pr. D. Stăniloae, 
„Coordonatele ecuihenismului din punct de vedere ortodox", în: Ortodoxia, voi. 19, 
nr. 4/1967, pp. 494-540; Pr. D. Stăniloae, „Natura sinodalității", în: Studii Teologice, 
voi. 29, nr. 9-10/1970, pp. 605-614; Pr. D. Stăniloae, „Temeiurile teologice ale ierarhiei 
și ale sinodalității", în: Studii Teologice, voi. 22, nr. 3-4/1970, pp. 165-178.
27 C. Schonborn, L'icdne du Christ..., p. 148.
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Se subliniază, astfel, continuitatea între învățătura Sinodului al 
VII-lea Ecum enic și dogm ele Sinoadelor Ecum enice anterioare.

4. Anatem atizarea ereticilor îm potriva cărora s-au pronunțat Si
noadele Ecum enice anterioare·, sunt m enționați A rie, M acedonie, 
N estorie, Eutihie, D ioscor, Sever, Petru, Origen, Evagrie, Didim , 
Serghie, H onoriu, Chir, Pir și M acarie.

5. Definiția dogmatică: principalele idei dogm atice prezente în 
horos-ul Sinodului al VII-lea Ecum enic sunt urm ătoarele:

a) „Intipărirea iconică prin zugrăvire (τής εικονικής άναζωγρα- 
φήσεως έκτύπωσις), care este în acord cu istoria propovăduirii evan
ghelice, spre încredințarea faptului că înomenirea lui Dumnezeu-Cuvdntul 
a fost adevărată, și nu închipuită, aducându-ne și nouă un folos asemănă
tor. Căci cele care se indică unele pe alteleț, icoana și cuvântul,] fă ră  îndo
ială au înțelesuri reciproce”.

Paragraful de m ai sus face trecerea către definiția dogm atică 
propriu-zisă a Sinodului din 787, evidențiind , în  prim ul rând, 
faptul că realizarea icoanelor, exprim ată în  text prin form ula „în- 
tipărirea iconică prin zugrăvire", este, de fapt, echivalentă cu nara
țiunea biblică sau „istoria (ιστορία) propovăduirii evanghelice"28. 
A ceastă echivalare dintre icoană și cuvânt devine și mai evidentă 
dacă luăm în calcul faptul că, pentru Nil de Ancyra (secolul al V-lea), 
cu a cărui operă Părinții Sinodului al VII-lea Ecum enic sunt fa
miliarizați, term enul ιστορία este folosit și cu sensul de „im agini" 
sau „reprezentări" ale Vechiului și N oului Testam ent care vin în 
ajutorul celor care nu pot citi29. M ai m ult decât atât, m arile sec
vențe narative redate în m ozaicurile bazilicilor din Rom a și Ra
vena secolului al V I-lea sunt ele însele denum ite în  literatura 
vrem ii cu term enul de historiai30. Paralela între zugrăvirea icoanei

28 A. Nichols, „The Horos of Nicaea II...", p. 174.
29 Cf. Hans Georg Thijmmel, „Neilos von Ankyra fiber die Bilder", în: Byzantinische 
Zeitschrift, voi. 71/1978, pp. 10-21.
30 Cf. Frits van der Meer, Early Christian Art, London, 1967, pp. 91-99; A. Nichols, 
„The Horos of Nicaea II..." , p. 175.
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și cuvântul scris al Sfintelor Scripturi sau propovăduire este pre
zentă și în  discuțiile ședinței a șasea a Sinodului al VII-lea Ecu
m enic: „Ceea ce ne arată istorisirea în scris ne arată și p ictu ra"31. 
Logica argum entării Părinților sinodali îm potriva celor care afir
m au că zugrăvirea iconică nu este legitim ă, pentru că nu poate

A

reda deplin  pe Fiul lui D um nezeu întrupat, este urm ătoarea: 
după cum s-a considerat absurd să fie refuzată așternerea în  scris 
a Evangheliei M ântuitorului Iisus H ristos pe m otiv că divinul cu
vintelor Sale nu poate fi exprim at, tot astfel nu se poate nega 
icoana lui H ristos pe baza argum entului că divinitatea Sa nu 
poate fi surprinsă prin im prim area chipului istoric al Acestuia. 
De vreme ce este justificată redarea în scris a cuvintelor Celui care 
a fost D um nezeu adevărat și om  adevărat, tot la fel de legitim ă 
este și zugrăvirea chipului Său în icoane. Icoana și cuvântul au 
un conținut identic: pe M ântuitorul Iisus H ristos32.

în  același paragraf al textului /îoros-ului dogm atic, Părinții 
sinodali legitim ează cultul sfintelor icoane și prin raportarea la 
întruparea M ântuitorului Iisus H ristos: posibilitatea zugrăvirii 
chipului lui H ristos în  icoană își are fundam entul în taina înom e- 
nirii Fiului lui D um nezeu. N um ai pentru că Și-a asum at trup 
om enesc și a devenit om deplin, Fiul lui D um nezeu poate fi re
prezentat în icoană. în  acest sens, pentru Părinții participanti la 
lucrările Sinodului al V II-lea Ecum enic, orice icoană este o că
lăuză pentru credincioși, dând m ărturie despre realitatea istorică 
a întrupării Logosului dum nezeiesc și despre existența Sa con
cretă în  registrul tim pului și al spațiului. Pentru aceștia, a nega 
reprezentarea iconică a Fiului întrupat al lui Dum nezeu însem na,

31 Mansi 13,232C; D.J. Sahas, Icon and l/ogos..., p. 69; *** Attidel Concilio niceno secondo 
ecumenice settimo, tomo II, introduzione et traduzione di Pier Giorgio Di Domenico, 
Libreria editrice vaticana, 2004, p. 293.
32 Teologul rus Serghei Bulgakov definește Scripturile ca fiind „icoane verbale" (vezi 
Serghei Bulgakov, The Orthodox Church, traducere de Elizabeth S. Cram, The Cente
nary Press, London, 1935, p. 162).
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de fapt, a nega adevărul tainei întrupării. Vorbind despre argu
m entele aduse de iconoduli în  favoarea cultului sfintelor icoane, 
părintele Stăniloae face urm ătoarea afirm ație: „R eprezentanții 
O rtodoxiei au adus, în sprijinul icoanelor, o m ulțim e de argu
mente, dar toate aceste argum ente derivă din unul singur: din în
truparea C uvântului. A cesta este focarul lum inos care le dă 
putere celorlalte argum ente și în  jurul căruia se m ișcă toate"33. Ci- 
tându-1 pe bizantinistu l rus G eorge O strogosky, același teolog 
rom ân continuă:

„D acă Fiul lui D um nezeu S-a făcut om  desăvârșit, atunci 
poate fi zugrăvit ca orice om. N econtenit și neobosit se întorc la 
această idee toți apărătorii b izantini ai icoanelor. Și ideea aceasta 
era așa de evidentă, așa de incontestabilă, că dezacordul cu ea 
echivala în  ochii apărătorilor icoanelor din secolele al VIII-lea șiΛ
al IX-lea cu negarea realității întrupării înseși și, prin urmare, era 
considerată că ascunde în  ea am enințarea credinței în răscum pă
rarea și m ântuirea lum ii [ ...] . A ceastă luptă pentru restabilirea 
cultului icoanelor a fost în  același tim p o luptă pentru dogm a 
principală și centrală a învățăturii de credință creștină, care își 
găsește expresia în  cu lt"34.

D eja la finalul secolului al VII-lea, ancorarea și fundam enta
rea cultului icoanei în teologia în trupării M ântuitorului Iisus 
H risto s  fu se se ră  d e ja  o p e ra te  de C an o n u l 82 al S in o d u lu i

33 Pr. D. Stăniloae, „Simbolul ca anticipare...", pp. 52-53. Andrew Louth spune, de 
asemenea, că, pentru Biserică, întruparea Mântuitorului a reprezentat principala jus
tificare a cultului icoanelor (vezi A. Louth, Introducing Eastern Orthodox Theology, 
S.P.C.K, London, p. 113). Același adevăr teologic îl subliniază și Paul Evdokimov în 
lucrările sale dedicate icoanei: „Conștiința dogmatică afirmă adevărul icoanei în func
ție de întrupare" (c/. Paul Evdokimov, L'art de l'icone: theologie de la beaute, Desclee de 
Brouwer, Paris, 1972, p. 177; P. Evdokimov, L'orthodoxie, Delachaux et Niestle, Paris, 
1959, p. 218).
34 George Ostrogosky, „Soedinenie voprosa o sv. iconach s hristologicescoi dogma- 
ticoi v socineniach pravoslavnicii apologetov rannia perioda iconoborstva", în: Se
minarium Kondacovianum, Praga, 1927, pp. 35 apud Pr. D. Stăniloae, „Simbolul ca 
anticipare...", p. 53.
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Quinisext35 și dezvoltate de către Părinții Bisericii din perioada imediat 

anterioară Sinodului al VII-lea Ecum enic. Canonul 82 de la Sino
dul Q uinisext sau Trulan interzicea orice reprezentare sim bolică 
(miel, pește etc.) a M ântuitorului Iisus Hristos, care fusese în  uz 

începând cu perioada Bisericii primare, decizia luată la nivel ecu

m enic fiind m otivată astfel: orice reprezentare sim bolică a M ân

tuitorului Iisus H ristos prin elem ente preluate în  m are parte din 
Vechiul Testam ent nu reprezintă decât o prefigurare a A devăru
lui care se îm plinește odată cu în truparea M ântuitorului Iisus 

H ristos. Pentru că s-au îm plin it în  Persoana M ântuitorului, re

prezentările sim bolice trebuie înlocuite cu reprezentări reale ale 

A devărului pe Care acestea L-au prefigurat și Care a intrat în  is
torie în  m od concret. După cum  rem arcă teologul Leonid Ous- 
pensky, „textul canonului im plică o negare absolută a tuturor 

abstractizărilor și înțelegerilor m etafizice ale religiei. A devărul 

are propriul său chip. Pentru că adevărul nu este o idee sau o for
m ulă abstractă, ci este concret și viu, este o Persoană, Persoana 

C elui răstignit sub Ponțiu P ila t"36. Tocm ai acest chip istoric al

35 „In unele chipuri ale cinstitelor icoane, mielul se zugrăvește arătat cu degetul de 
Inaintemergătorul (Sfântul loan Botezătorul), care (miel) s-a înțeles ca chip al harului, 
înfățișându-ne nouă mai înainte prin Lege (prin Legea Vechiului Testament) pe ade
văratul Miel, pe Hristos Dumnezeul nostru. Cinstind, așadar, chipurile și umbrele 
vechi ca semne (simboluri) și închipuiri (prefigurări) ale adevărului, predanisite Bi
sericii, noi cinstim în primul rând harul și adevărul, primindu-1 pe el (pe ele) ca pli
nire a Legii. Drept aceea, pentru ca aceea ce este desăvârșit să se înfățișeze ochilor 
tuturor și prin meșteșugul culorilor, orânduim (hotărâm) ca de acum înainte Hristos 
Dumnezeul nostru, Mielul care a ridicat păcatul lumii, sji fie înfățișat (reprezentat) și 
în icoane după chipul Său cel omenesc în locul vechiululmiel, pentru ca, înțelegând 
prin aceasta măreția lui Dumnezeu-Cuvântul, să fim îndrumați și spre aducerea-a- 
minte de petrecerea Lui în trup, de patima Sa și moartea Sa mântuitoare, și de răs
cumpărarea (izbăvirea) lumii, care s-a făcut prin aceasta", în: Ioan N. Floca, Canoanele 
Bisericii Ortodoxe: Note și comentarii, ediția a IlI-a îmbunătățită, ediție îngrijită de Dr. 
Sorin Joantă, Ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 151.
36 L. Ouspensky, La theologie de l'icdne..., pp. 74-75.

534



Sinodul al VII-lea Ecumenic

A devărului trebuie arătat, conform  canonului și Părinților Bise
ricii din secolul al VIII-lea, prin icoane.

b) „Căci, cu cât m ai des vor f i  văzuți aceștia prin reprezentarea 
iconică, cu atât mai mult cei care privesc la acestea vor f i  ridicați să-și 
am intească și să dorească prototipurile și să  le dea sărutare și cinstita 
venerare  (τιμητικήν προσκύνησιν). Nu însă adevărata adorare 
(αληθινήν λατρείαν), care, după credința noastră, se cuvine numai 
dum nezeieștii firi, ci ca aceea adusă chipului cinstitei și de viață fă că 
toarei Cruci, Sfintelor Evanghelii și celorlalte obiecte de cult sfinte. [ . . .]  
Căci cinstirea [acordată] icoanei trece la prototip, iar cel care se închină 
icoanei se închină ipostasului zugrăvit în ea."

D upă paragraful care, urm ând învățăturii de D um nezeu in
suflate a Sfinților Părinți, legitim ează cultul sfintelor icoane, tex
tul definiției dogm atice a Sinodului al VII-lea Ecum enic aduce 
precizări im portante legate de cinstirea reprezentărilor sfinte și 
despre relația dintre această reprezentare și arhetip. A cest para
graf reprezintă centrul de greutate al întregii definiții dogm atice 
a Sinodului al VII-lea Ecum enic.

In prim ul rând, textul subliniază faptul că sfintele icoane îl 
fac pe închinător să își am intească de prototipul reprezentat ico
nic. A ceastă afirm ație cuprinde în  sine câteva elem ente esențiale 
ale teologiei iconodule a secolelor al VIII-lea și al IX-lea:

(i) Deși, după cum  vom  vedea în continuare, între icoană și 
arhetip nu există o relație de identitate, reprezentările sfinte nu 
sunt lipsite de orice relație cu prototipul sau cu cel înfățișat în ele. 
Cel care privește icoana este așezat, prin interm ediul acesteia, 
într-o relație personală cu cel reprezentat: prin icoană se cunoaște 
arhetipul, pentru că ea este m ijloc de ridicare cu gândul la Hristos 
și de îm părtășire sau com uniune cu A cesta37.

37 P. Evdokimov definește icoana ca un semn vizibil al prezenței strălucitoare a invi
zibilului; vezi P. Evdokimov, L'orthodoxie, p. 219. Tot în acest sens, P. Florensky re
marcă faptul că icoanele nu înlocuiesc persoanele reprezentate, ca existând în locul 
lor; din contră, icoanele sunt cele care trimit pe închinător către persoanele reprezentate,
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(ii) Icoana servește ca punte anam netică și gnoseologică între 
privitor și prototip, tocm ai pentru că ea nu este rodul im aginației 
sau al fanteziei, ci are o bază reală în  chipul istoric, real și obiectiv 
al unei existențe prototipice concrete. Cu toate că redă o existență 
care a existat concret, icoana, m ai ales cea care îl înfățișează pe 

Hristos, nu este un simplu portret38, pentru că aceasta „mărturisește 
nu numai despre faptul că a fost în  istorie un om pe care l-a chemat 
Iisus, ci și că acest om a fost întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul. 
[...]  Icoana m ărturisește că acest prototip istoric sui generis nu a 
existat num ai într-un m om ent istoric, ci viază pururea într-o exis
tență supra-istorică. [...]  Astfel, icoana trebuie să se deosebească 
de un portret, chiar dacă el ar reda realitatea istorică cât de ade
vărat. Ea trebuie să sugereze că prototipul ei este nu num ai un 
om  care a trăit în  istorie, ci D um nezeu, Care S-a făcut om și ră
m âne M ântuitor până la sfârșitul lu m ii"39.

(iii) Spre deosebire de sim bolul religios (miel, pește etc.), care 
nu redă chipul istoric al prototipului și lasă m intea privitorului 
la im aginația ei subiectivă, icoana „arată un chip m ai clar al lui 
D um nezeu decât sim bolul constituit din lu cru ri"40. în  plus, în

concentrează atenția acestora către arhetipuri. Icoanele funcționează, în opinia ace
luiași teolog, ca ferestre către Dumnezeu și sfinți. Ele deschid simțurile duhovnicești 
ale omului către realitatea care există dincolo de lumea cotidiană; vezi Pavel Floren
sky, Iconostasis, traducere de Donald Sheehan și Olga Andrejev, St. Vladimir's Semi
nary Press, Crestwood, New York, 1996, p. 63.
38 Pentru teologii Bisericii, icoana este opusă oricărei imagini naturaliste, pentru că 
ea pătrunde dincolo de ceea ce este sesizabil imediat, redând conținutul spiritual, în
dumnezeit; cf. P. Evdokimov, L'artde l'icdne..., pp. 180-181.
39 Pr. D. Stăniloae, „Iisus Hristos ca prototip ăl icoanei sale", în: învățătura despre sfintele 
icoane..., I, p. 181. Vorbind despre icoană și simbol>Andrew Louth consideră că existența 
acestora se bazează pe dubla dimensiune a creației (spirituală și materială) și pe posibi
litatea realității fizice de a fi mediu de revelare și prezență a spiritualului. Cu toate că 
scopul creației și al omului de a fi medii de manifestare a divinului a fost slăbit prin că
derea în păcat, îh întruparea Fiului lui Dumnezeu creația și omul își redobândesc vocația 
lor iconică {cf. A. Louth, Introducing Eastern..., pp. 101-103).
40 Pr. D. Stăniloae, „Iisus Hristos ca prototip...", p. 167.
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tim p ce sim bolurile pentru aceeași realitate dum nezeiască pot fi 
m ultiple, icoana, care redă chipul unei existențe dum nezeiești in
trate în  istorie, cum  este cazul M ântuitorului Iisus H ristos, este 
unică.

în  al doilea rând, textul dogm atic validează cultul liturgic al
sfintelor icoane și operează o distincție necesară între închinarea
adusă acestora de către cred in cioși si în ch in area  adusă lui » »
D um nezeu. în  tim p ce icoanelor, ca și sem nului Sfintei Cruci sau 
Sfintelor Evanghelii, credincioșii le aduc o închinare relativă, ființei 
dum nezeiești, adică Celui reprezentat, i se cuvine adevărata ado
rare. Prin stabilirea acestei distincții la nivelul închinării, Părinții 
sinodali intenționează să arate că între icoană și Cel reprezentat 
în  ea nu există o identitate absolută. Dacă prin evidențierea func
țiilor anam netice și gnoseologice ale icoanei se avea în vedere mai 
degrabă faptul că icoana și prototipul nu sunt lipsite de orice re
lație, prin distincția între închinarea relativă adusă icoanei și ado
rarea adevărată cuvenită lui D um nezeu se punctează tocm ai că 
altceva este zugrăvirea iconică, și altceva este Cel al cărui chip 
este înfățișat. D in acest m otiv, teologii iconoduli, spre deosebire 
de oponenții lor, considerau că Euharistia nu poate fi considerată 
icoană: Euharistia este identică cu prototipul Hristos.

în  al treilea rând, textul revine asupra relației existente între 
icoană și prototip, aducând două precizări extrem  de im portante:

(i) Cinstirea acordată icoanei trece la prototip: această expre
sie, care este preluată din tratatul de pnevm atologie al Sfântului 
Vasile cel M are41, evidențiază faptul că cinstirea icoanei, deși este 
o cinstire relativă, nu poate fi separată de închinarea celui care 
este în fățișat în icoană, fie H ristos sau orice alt sfânt al Bisericii. 
Com entând asupra acestei relații la nivel de închinare, părintele 
S tăn iloae afirm ă că, atunci „când se privește icoana, sufletu l

41 Sfântul Vasile cel Mare, Liber de Spiritu sancto 18,45 (PG 32,149); în limba română: 
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri. Partea a IlI-a: Despre Sfântul Duh, PSB12 (serie veche), 
traduceri de Pr. C. Comițescu și Pr. T. Bodogae, EIBMBOR, București,1988, p. 60.
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credinciosului vizează pe Hristos și Lui I se închină, deși El nu este 
una cu icoana Lui. Icoana și prototipul se cuprind cu m intea si
m ultan, fără a fi totuși confu ndate". Teologul rom ân dezvoltă 
această idee spunând: „Și, dând icoanei ceea ce se num ește închi
nare relativă, ea coincide cu închinarea ce se adresează lui Hristos 
ca adorare. Atitudinea în  fața icoanei este o m isterioasă dualitate 
în unitate. A ceasta pentru că pe de o parte credinciosul se adre
sează prototipului, pe de altă parte face aceasta prin icoan ă"42. 
M isterioasa dualitate în unitate ce are loc în  actul închinării aduse 
prin icoană prototipului arată că Cel reprezentat și reprezentarea 
în sine se cuprind reciproc sau se întrepătrund fără vreo confuzie.

(ii) Cel care se închină icoanei se închină ipostasului zugrăvit 
în  ea: în  fața reproșurilor iconodulilor care negau posibilitatea 
icoanei, pe baza principiului că firile D um nezeului în trupat nu 
pot fi redate în  icoană, această afirm ație, considerată a fi punctul 
culm inant al definiției dogm atice din 787, clarifică faptul că 
icoana nu înfățișează fir ile  M ântuitorului, ci Ipostasul sau Persoana 
A cestuia, în  care subzistă atât firea om enească, dar și cea divină. 
D upă cum  avea să evidențieze și Sfântul Teodor Studitul, „la 
orice lucru reprezentat iconic se reprezintă iconic nu natura, ci 
ipostasul lui (ούχ ή  φύσις άλλ η ύποστασις είκονίζετση)"43. Ple
când de la această afirm ație a Sinodului, părintele Stăniloae ex
plică și m ai clar, pe baza teologiei patristice a secolelor VIII-IX, 
relația dintre chipul iconic și ipostasul zugrăvit în  icoană, spu
nând că icoana este sau redă ipostasul/prototipul prin asem ănare 
sau instituire, însă nu prin fire:

„Icoana este o asem ănare a ipostasului. Dar nu este o asem ă
nare a firilor. Tocm ai întrucât este o redare prin artă. Icoana este 
o asem ănare a ipostasului, dar nu a firilor, căci este făcută din alt 
m aterial. Dacă s-ar constitui în acest caz firea sau firile s-ar rotunji

42 Pr. D. Stăniloae, „Iisus Hristos ca prototip...", pp. 188-189.
43 Sfântul Teodor Studitul, Anthirrethicus, III (PG 99,405); în limba română: Antire- 
ticul, III, în: Ioan I. IcĂ JR., Teodor Studitul. în apărarea sfintelor icoane..., p. 273.
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în  icoană într-o nouă existență concretă, icoana n-ar m ai fi o ase
m ănare a aceluiași ipostas, ci un ipostas deosebit, cum  se în tâm 
plă prin  naștere. Icoana de artă nu este propriu-zis un ipostas 
deosebit, căci nu este în sine nim ic, ci o redare a unui ipostas. 
Tocm ai pentru că nu are o ființă proprie asem enea celei a iposta- 
sului reprezentat, ci este asem ănarea unui ipostas, ea reprezintă 
un ipostas, nu este un ipostas în  sine. Icoana reprezintă ipostasul, 
dar nu-1 reproduce în  firea lui, pentru că nu se poate pipăi firea 
ipostasului în  icoană. D acă ar fi așa, icoana n-ar m ai fi icoană, ci 
prototip. Sau, pipăindu-se firea, s-ar pipăi în  icoană ca într-un alt 
ipostas. In acest caz, de asemenea, icoana nu ar m ai fi. icoană. Toc
m ai prin faptul că este icoană, nu este însuși ipostasul reprezentat 
sau altul, tocm ai prin faptul că reprezintă num ai un ipostas, este 
icoană. D ar ipostasul reprezentat își are firea în  existența sa pro
totipică, nu în icoană. A ceasta o spune și icoana: redând iposta
sul, ea spune în  același tim p că ipostasul nu este cu firea lui în 
icoană, nu este ca realitate vie în  icoană, ci ca deosebit de e a "44.

6. Anatematismcr. D efiniția dogm atică a Sinodului al VII-lea 
Ecum enic se încheie, ca și /îoros-urile Sinoadelor Ecum enice an
terioare, cu o anatem atism ă: cei care resping cultul Sfintei Evan
ghelii, al Sfintei Cruci, al sfintelor icoane, al sfintelor moaște, dacă 
sunt episcopi sau clerici, să fie depuși din treaptă, iar dacă sunt 
m onahi sau laici, să fie opriți de la îm părtășanie.

44 Pr. D. Stăniloae, „Iisus Hristos ca prototip...", pp. 168-169.
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Ό ρ ο ς  τής ά γ ια ς  μεγάλης  
κα ί οικουμ ενική ς έν Ν ί

κα ια  συνόδου τό δεύτερον

Ή  αγία μεγάλη καί οικου
μενική σύνοδος, ή κατά  
θεού χάριν κ α ί θέσπ ισμα 
τώ ν ευσεβώ ν κα ί φ ιλ ο χ ρ ισ
τώ ν  ήμ ώ ν βασιλέω ν Κ ω ν 
σ τα ντίνου  κα ί Ε ιρήνης τής 
αύτοϋ μητρός σ υνα θ ροισ - 
θείσα τό δεύτερον έν τή Ν ι- 
καέω ν λ α μ π ρά  μ η τρο π ό λ εl 
τής Βίθυνώ ν έπαρχίας, έν τή 
άγια  τού θεού έκκλησία  τή 
έπονομαζομένη Σοφία, άκο- 
λ ου θ ήσ α σ α  τή π α ρα δόσ εί 
τής κα θ ολ ικής έκκλησίας, 
ώ ρισε τα ύπ οτεταγμένα.

Ό  τό φ ω ς τής αύτού έπι- 
γνώ σεω ς ήμΐν χαρισάμενος, 
κ α ί τού σκότους τής είδω- 
λ ική ς μανίας ή μάς λυτρω - 
σά μ ενος, Χ ρισ τός ό θεός 
ήμώ ν, ν υμ φ ευσ ά μ ενος τήν 
αγίαν αύτού κα θολικήν έκ- 
κλ ησ ία ν μή έχουσαν σπ ίλ ον  
ή ρυτίδα, τα ύτην έπ ηγγεί- 
λα το δ ια φ υλ ά ττεσ θ α ρ τοις 
τε άγίοις αύτού μαθηταις 
δ ιεβ εβ α ω ύ το  λ έ γ ω ν  μεθ' 
υμών είμι πάσας τάς ημέρας  
έως τής συντέλ εια ς τοϋ  
αίώνος· ταύτην δε τήν επ α γ
γ ε λ ία ν  ού μ όνον  α ύ το ΐς

Term inus sanctae m agnae ac 
universalis synodi secundo  

in N icaea collectae

Sancta m agna ac u n iv er
salis synodus quae per D ei 
gratiam  et sanctionem  p io 
rum  et Christi am icorum  im 
peratoru m  nostrorum
C onstantin i et Irenae m atris 
eius congregata est secu nd o 
in  N icaenoru m  clara m e
tropoli B ithyn en siu m  p ro
vinciae in sancta D ei ecclesia, 
quae cogn om inatu r Sophia, 
sectata traditionem  catholicae 
ecclesiae, d efin iv it in feriu s 
ordinata.

Q ui lucem  agnitionis suae 
n obis d on avit et a tenebris 
idoloru m  in san iae nos re
dem it, C hristus scilicet D eus 
noster, d isponsata sibi sancta 
sua catholica  ecclesia  non  
habente m aculam  aut rugam , 
hanc se conservatu rum  p ro
m isit; sanctisqu e d iscipu lis 
suis asseverabat d icens: Vo- 
biscum  sum  om nibus diebus  
usque ad consum m ationem  
saecu li. Porro han c rep ro
m issionem  n on  solum  illis
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H otărâre1

Sfântul și m arele și ecum enicul Sinod, care prin harul lui 
D um nezeu și din dispoziția binecredincioșilor și iubitorilor de 
H ristos îm părații noștri Constantin și m am a sa, Irina, s-a reunit 
pentru a doua oară în  Niceea, vestita m etropolă a provinciei Bi- 
tinia, în  sfânta biserică a lui D um nezeu num ită „Sofia", urm ând 
tradiției Bisericii sobornicești1 2, a hotărât urm ătoarele:

Cel care ne-a dăruit lum ina cunoașterii Sale si ne-a răscum -» J
părat din întunericul rătăcirii idolatre, H ristos, D um nezeul nos
tru, luând de m ireasă pe sfânta Sa Biserică sobornicească, 
„neavând pată sau zbârcitură"3, a făgăduit că o va păzi și i-a în 
credințat pe ucenici spunând: „Eu sunt cu voi în  toate zilele până 
la sfârșitul veacului"4. Această făgăduință nu a făcut-o însă num ai

1 Adoptată în cadrul sesiunii a VlI-a a Sinodului (13 octombrie 787) și proclamată în 
mod solemn în cadrul sesiunii a VIII-a de la Constantinopol, în prezența împăratului 
Constantin al VI-lea și a mamei sale, Irina, regentă.
2 Lit. „catolică".
3 Efeseni 5, 27.
4 Matei 28, 20.
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έχα ρίσα το, άλλα, κ α ί ήμ ιν  
τοις δ ι' α υ τώ ν  π ιστεύσα σ ιν  
εις τό όνομα αύτού.

Τής ούν δω ρεά ς ταύτης 
ά λ ογ ή σ α ντές τινες, ώ ς ύπό 
τού άπατεώ νος εχθρού άνα- 
π τερούμ ενοι έξέστησαν τού 
ορθού Λόγου, κα ί τή παρα- 
δόσεί τής καθολικής εκκλη
σίας ά ντιτα ξά μ ενοι, προς 
τήν σ υνεσ ιν  τής αλήθειας 
δ ιή μ α ρ τ ο ν  κα ί ώς φ ησιν ό 
π α ροιμ ια κός λ όγος, τούς  
άξονας τού Ιδιον γ εω ρ γ ώ ν  
π επ λ ά νηντα ί καί σννήξαν  
χερσίν ακαρπίαν- ότι των 
ιερών αναθημ άτω ν τήν θεο- 
πρεπή εύκοσμ ία ν δια βά λ- 
λειν  τετολ μ ήκα σ ιν , ιερείς 
μεν λεγόμενοι, μή όντες δέ· 
περί ώ ν ό θεός διά  τού προ
φ ήτου βοά· Π οιμένες πολλοί 
δίέφ θειρα ν τον αμπ ελ ώ να  
μον, έμ όλ ννα ν τήν μερίδα  
μ ο ν  άνιέροις γάρ έπακολου- 
θήσαντες ά νδρά σ ς ταίς ίδί- 
αις φ ρεσ ί π ειθομ ένοις, 
κατηγόρησαν τής άρμοσθεί- 
σης Χ ρισ τώ  τώ  θεώ  ήμώ ν 
άγιας αύτού εκκλησ ία ς κα ί 
άνά μέσον άγίον καί βεβήλ ον  
ον  δίέστειΛ αν, τήν εικόνα 
τού κυρίου κα ί τώ ν άγιω ν 
αύτού ομοίω ς τοΐς ξοάνοις 
τώ ν σ α τα νικώ ν ειδώ λω ν 
όνομάσαντες.

donavit, sed et nobis qui per 
eos credidim us in nom ine ip 
sius. Ergo donum  hoc quidam  
non cogitantes, a versuto in i
m ico volatici qu odam m odo 
facti, a recta  ratione ceci
derunt; traditioni etiam  catho
licae ecclesiae  resu ltantes 
in tellectu  veritatis frustrati 
sunt; et, ut ait proverbialis 
serm o, in axe agricolationis suae 
erraverunt et collegerunt m a
nibus sterilitatem , quia sacro 
rum  m onu m en toru m  D eo 
decibili ornam ento detrahere 
p raesum pserunt, cum  sacer
dotes quidem  dicerentur, non 
essent autem ; de quibus D eus 
per prop hetam  clam at: P as
tores m ulti corruperunt vineam  
m eam , contam inaverunt por
tionem  m eam . Sceleratos quip
pe secu ti v iros sensibus suis 
pellectos, calu m niati sunt 
sanctam  C hristi D ei nostri 
ecclesiam , quae ipsi est des
ponsata, et inter sanctum  et 
profanum  non d istinxerunt, 
im aginem  D om in i et sancto
rum  eius sim iliter ut statu as 
d iabolicoru m  idoloru m  n o 
m inantes.
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lor, ci și nouă, care, prin ei, am  crezut în  num ele Lui5. Unii, neso
cotind acest dar, de parcă ar fi fost stârniți de vrăjm așul cel vi
clean, s-au îndepărtat de jud ecata cea dreaptă, așezându-se 
îm potriva tradiției Bisericii sobornicești, și s-au abătut de la în țe
legerea adevărului; după cum  spune proverbul, „nu au brăzdat 
bine câm pul lor și m âinile lor/au cules lipsa de rod "; pentru că 
au îndrăznit să ponegrească podoaba bineplăcută lui D um nezeu 
a sfintelor lăcașuri, fiind preoți după num e, fără să fie cu adevă
rat. D espre care D um nezeu strigă prin profeți: „M ulțim e de păs
tori au călcat via M ea; călcat-au cu picioarele partea M ea"6. Căci, 
urm ând unor bărbați nelegiuiți, încrezători în propriile gânduri, 
au calom niat Sfânta Biserică, pe care H ristos D um nezeu a luat-o 
Sieși ca m ireasă, și „nu fac deosebire în tre ceea ce este sfânt și 
ceea ce nu este sfân t"7, num ind icoana D om nului nostru și a sfin
ților Săi asem enea cu statuile idolilor drăcești.

5 Cf. loan 17, 20.
6 Ieremia 1 2 ,10.
7 Iezechiel 22, 26.
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Διό μή φ έρω ν όράν υπό 
τής τοιαύτης Λύμης διαφ θει- 
ρόμ ενον τό υπ ήκοον ό δεσ 
πότης θεός, ή μ ά ς τούς 
άπανταχή τής ίερω σύνης 
αρχηγούς τή αύτού εύδοκία 
συνεκάΛ εσε, θείω  ζήλω  καί 
επινεύσει Κω νσταντίνου καί 
Ε ιρήνης τω ν π ιστότατω ν 
ήμώ ν βασιλέω ν, όπ ω ς ή 
ένθεος παράδοσίς τής καθο
λ ική ς έκκλησίας κοινή 
φ ήφω  απολαβή τό κύρος.

Μ ετά πάσης τοίνυν ακρί
βειας έρευνήσ α ντές τε κα ί 
δια σ κεψ ά μ ενοι, κα ί τω 
σκοπ ώ  τής α λ ήθ εια ς άκο- 
λ ουθ ήσ α ντες, ούδέν  άφ αι- 
ροϋμεν, ούδέν προστίθεμεν, 
α λλά π άντα τά  τής κα θ ο
λικής έκκλησίας αμ είω τα  
δ ια φ υ λ ά ττο μ εν  κα ί επ όμ ε
ν ο ι τα ΐς άγία ις ο ίκουμ ενι- 
καΐς εξ συνόδοις, πρώ τα μζν" 
τή έν τή λ α μ π ρά  Ν ικαεω ν 
μ η τροπ όλει σ υνα θ ροισ θ εί- 
ση, έτι γε μήν κα ί τή μετ' 
αύτήν έν τή θεοφ υλάκτω  
κα ί βασιλίδι πόλει-

Π ισ τεύομ εν εις ένα 
θ εό ν ...1

P ropter quod D om inu s 
D eus, non feren s in tu eri ab 
hu iu sm od i peste corrum pi 
subditos suos, nos sacerdotii 
principes beneplacito  suo u n
dique convocavit divino zelo 
ferventes et nutu  C onstantini 
et Iren ae fidelium  im p era
toru m  nostroru m  adductos; 
quatenus deifica catholicae 
ecclesiae  trad itio  com m u ni 
decreto  recip iat firm itatem . 
Ig itu r cum  om ni d iligentia  
p erscru tan tes et d iscu tientes 
et in tentionem  veritatis sec
tantes, n ih il adim im us, n ih il 
addim us, sed om nia quae ca
tholicae sunt ecclesiae im m u
tilata servam us; et sequentes 
sancta sex u niversalia  con 
cilia, in  prim is quod in  sp len
dida N icaena m etropoli 
convenit, adhuc etiam  et 
quod post in  d iv in itu s con 
servanda regia urbe collectum  
est.

„C red im us in  u num  
D e u m ..."1

1 Urmează Simbolul de credință niceo-constantinopolitan.
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D in această cauză, D om nul D um nezeu, prin bunăvoința Sa, 
nesuportând ca ceea ce este supus Lui să fie vătăm at de o asem e
nea năpastă5, ne-a chem at de pretutindeni pe noi, cei care suntem  
în tâistătătorii preoțim ii, cu râvnă divină și aprobarea lui C on
stantin  și a Irinei, preacredincioșii noștri îm părați, pentru  ca
dum nezeiasca Tradiție a B isericii sobornicești să fie în tărită » »
printr-o hotărâre obștească.

Așadar, după ce am  cercetat și am  exam inat cu toată exacti
tatea8 9, având ca scop adevărul, nu înlăturăm  nim ic, nu adăugăm  
nim ic, ci păzim  neschim bate toate cele ale Bisericii sobornicești. 
Și urm ăm  cele șase sfinte Sinoade ecum enice, m ai întâi pe cel reu
nit în  strălucita m etropolă a Niceei, pe urm ă și pe cel care a urm at 
acestuia în  orașul îm părătesc păzit de Dum nezeu.

Credem într-U nul D um nezeu...10

8 Impuritate, ceva ce dăunează, infecție, ciumă.
9 Acrivie, precizie.
10 Urmează Simbolul de credință niceo-constantinopolitan.
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Β δελ υσ σ όμ εθ α  δε κα ι 
άναθεματίζομεν Ά ρειον καί 
τούς α ύτφ  σ ύμ φ ρονα ς κ α ί 
κοίνω νούς τής μανιώ δους 
αύτού κα κοδοξία ς Μ α κεδο
νίαν τε κα ί τούς π ερί αύτόν 
καλώ ς όνομασθέντας πνευ- 
ματομάχους· όμ ολογούμ εν 
δε κα ί την δέσπ οινα ν ήμώ ν 
τήν αγία ν Μ α ρία ν κυρίω ς 
καί αληθώ ς Θεοτόκον, ώς τε- 
κούσαν σ α ρκί τον ένα τής 
αγίας τριά δος Χ ρισ τόν τον 
θεόν ή μ ώ ν, κα θά  κα ί ή εν 
Έ φ έσω  τό πρότερον έδογμά- 
τίσε σύνοδος, κα ί τον ασεβή 
Ν εστόριον  κα ί τούς ά μφ ' 
αύτόν, ώς προσω πικήν δυά
δα είσάγοντας, τής εκκλη
σίας εξώ θησε. Σύν τούτοις 
δε καί τάς δύο φ ύσεις όμολο- 
γοϋμεν τού σαρκω θέντος δι' 
ή μάς εκ τής άχράντου Θ εο
τόκου κα ί αειπ άρθενου Μ α 
ρίας, τέλειον αύτόν θεόν καί 
τέλειον  ά νθρω π ον γενώσ- 
κοντες, ώ ς κα ί ή έν Χ α λκη- 
δόνι σύνοδος έξεφ ώ νησεν, 
Εύτυχή κα ί Δ ιόσκορον δυσ- 
φ ημ ήσ α ντα ς τής θείας 
αύλής έξελάσασα· συνυπ ο- 
βάλλοντες αύτοΐς Σεβήρον, 
Π έτρον κα ί τήν π ολυβλάσ- 
φ ημον αύτώ ν ά λ ληλόπ λο- 
κον σειράν, μεθ' ώ ν κα ί τά

A bom in am u r autem  et 
anathem atizam u s A rium  et 
consentaneos et com m u nica
tores vesanae opinion is eius; 
M aced onium que et eos qui 
iuxta ipsum  ben e pn eu m a- 
tom achi nom inati sunt. C on
fitem ur autem  et dom inam  
nostram  sanctam  M ariam  
proprie ac veraciter D ei ge
netricem , qu oniam  p eperit 
carne unu m  ex sancta T ri
n itate, C hristum  v id elicet 
D eum  nostrum , secund um  
quod et Ephesenum  prius 
dogm atizavit concilium  quod 
infirm um  N estoriu m  cum  
collegis suis, tanquam  perso
nalem  d u alitatem  in trod u 
cen te m ,.a b  ecclesia  pepulit. 
C um  his autem  et duas n a 
turas confitem ur eius qui 
incarnatus est propter nos ex 
intem erata D ei genetrice sem 
per V irgine M aria, perfectum  
eum  D eum  et p erfectu m  h o 
m inem  cognoscentes, qu em 
adm odum  et C halcedonensis 
synodus prom u lgavit, Euty- 
chetem  et D ioscoru m  diffa
m atos a divino atrio abigens; 
conferentes cum  illis p ariter 
Severum , Petrum  et eoru m  
m u ltifarie  b lasp hem antem  
alterutris perplexionibus res- 
tim contextam ; cum  quibus et
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îl renegăm  și anatem atizăm  pe A rie și pe cei care gândesc ca 
el și îi îm părtășesc judecata greșită și nebunească; pe M acedonie 
și pe cei dim preună cu el, num iți pe bună dreptate luptători îm 
potriva D uhului Sfânt; [noi] m ărturisim  și că Stăpâna noastră, 
Sfânta M aria, este în  m od propriu și după adevăr N ăscătoare de 
D um nezeu, pentru  că a născut în  trup11 pe U nul din Sfânta 
Treim e, pe H ristos, D um nezeul nostru, după cum  a învățat pri
m ul Sinod de la Efes și i-a alungat din Biserică pe necredinciosul 
N estorie și pe cei dim preună cu el, pentru  că introduceau o 
doime de persoane. îm preună cu acestea, m ărturisim  și cele două 
firi11 12 ale Celui în trupat pentru noi din Preacurata N ăscătoare de 
Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cunoscându-L ca Dumnezeu 
desăvârșit și om desăvârșit, după cum  a proclam at și Sinodul din 
Calcedon, alungându-i din curtea dum nezeiască pe blasfem atorii 
Eutihie și D ioscur. îi alungăm  îm preună cu aceștia și pe Sever, 
Petru și ceata lor m ult blasfem atoare și am estecată, îm preună cu

11 Lit. „came". Vezi notele de la Simbolul de credință niceean.
12 Naturi.
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Ώριγένους, Εύαγρίου τε καί Δι
δύμου μυθεύματα άναθεμα- 
τίζομεν, ώς καί ή έν 
Κωνσταντινουπόλει συγκρο- 
τηθ εΐσ α  πέμπ τη σύνοδος. 
ΕΙτά τε κ α ί δύο θελήματα 
κα ί ένεργείας κατά τήν των 
φ ύσ εω ν ιδιότητα  επ ί Χ ρ ισ 
τού κη ρύττομ εν, κα θ ' ον 
τρόπον κα ί ή έν Κ ω νσταντι- 
νουπ όλ ει έκτη σύνοδος έξε- 
βόησεν, ά π οκη ρύξα σ α  
Σ έργιον, Ό νώ ριον , Κ όρον, 
Π ύρρον, Μ α κά ριον, τούς 
α θ έλ η τους τής εύσεβείας, 
κα ί τούς τούτω ν όμόφρονας. 
Κ α ί συνελόντες φ α μ έ ν  πά
σας τάς έκκλησια στικάς 
έγγράφως καί άγράφως τεθεσ- 
πισμένας ήμΐν παραδόσεις 
άκαινοτομήτως φυλάττομεν. 
Ώ ν  μία έσ τί κα ί ή τής εικο
νικής ά ναζω γ ρα φ ήσ εω ς 
έκτύπ ω σις, ώ ς τή ιστορία  
τού εύα γγελικοϋ κη ρύγ μ α 
τος συνάδουσα, προς πίστω- 
σιν  τής ά ληθ ινής κα ί ού 
κατά  φ α ντα σ ία ν τού θεού 
λόγου ένανθρω π ήσεω ς, καί 
εις όμοίαν λυσιτέλειαν ήμΐν 
χρησιμεύουσα- τά γάρ άλλή- 
λω ν δηλ ω τικά  ά ναμ φ ιβό- 
λ ω ς κ α ί τάς άλλήλω ν 
έχουσιν έμφάσεις.

O rigenis et Evagrii ac D idym i 
fabu las anathem atizam u s, 
sicuti et C onstantinopoli con
gregatum  quintum  concilium  
egisse d ignoscitu r. D einde 
quoque et duas voluntates et 
operationes secund um  n atu 
rarum  proprietatem in Christo 
p raed icam us; qu em ad m o
dum  et C onstantinopoli sexta 
synodus exclam avit, abiiciens 
Sergium , H onorium , Cyrum , 
P yrrhu m , M acariu m  et eos 
qui sine volu ntate  sunt p ie
tatis, atque istis sim ilia  sen
tien tes. Et u t com pendiose 
fateam u r, om nes ecclesias
ticas sive scripto , sive sine 
scripto sancitas nobis traditio
nes illibate servam us; quarum  
una est etiam  im aginalis p ic
turae form atio, quae historiae 
evangelicae praed ication is 
concin it, ad certitu d in em  
verae et non secundum  ph an
tasiam  D ei V erbi in h u m a
nation is effectae, et ad 
sim ilem  nobis u tilitatem  com 
m ode proficiens. Q uae n am 
que se m utuo indicant, 
in d u bitan ter etiam  m utuas 
habent significationes.
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care anatem atizăm  și născocirile lu i O rigen, Evagrie și D idim , 
după cum  a procedat Sinodul al cincilea, cel în trunit la Constan- 
tinopol. A poi, propovăduim  în  H ristos două voințe și două lu
crări13, în  acord cu proprietățile firilor, după cum  și Sinodul al 
șaselea, cel din Constantinopol, a proclamat, respingându-i în  mod 
public pe Serghie, H onorius, Chir, Pir, M acarie, nepăsători față 
de buna-credință, precum  și pe cei care cugetă asem enea lor. Și, 
pe scurt14, spunem  că păzim  neschim bate toate tradițiile b iseri
cești scrise sau nescrise încredințate nouă, între care se află și în- 
tipărirea iconică prin  zu grăvire15, care este în  acord cu istoria 
propovăduirii evanghelice, spre încredințarea faptului că înom e- 
nirea lui D um nezeu-Cuvântul a fost adevărată, și nu închipuită16,
aducându-ne si nouă un folos asemănător. Căci cele care se indică »
unele pe altele17[, icoana și cuvântul], fără îndoială au și înțelesuri 
reciproce18.

13 Lit. „energii".
14 Rezumând.
15 Έντυπόω -  „a întipări". La Sfântul loan Damaschinul, έκτύπωμα are sensul de 
„întipăritură", „imprimare" a unui model personal. Cel înfățișat/figurat/întruchipat 
în ea este τό είκονιζόμενον.
16 Reprezentarea iconică a Ipostasului lui Hristos este o mărturie a realității înomenirii 
Logosului.
17 Αλλήλων -  „reciproc, mutual". In teologia patristică, se remarcă utilizarea sa ală
turi de περιχωρέω. Sfinții Grigorie Teologul, Maxim Mărturisitorul și loan Damas
chinul îl folosesc atunci când vorbesc fie de perihoreza firilor în unicul Ipostas al lui 
Hristos, fie de perihoreza trinitară, pentru a evidenția reciprocitatea acțiunii periho- 
retice.
18 Ceea ce spune cuvântul, arată icoana.
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Τούτω ν ούτω ς έχόντω ν, 
τής βασιλικής ώ σπ ερ ερχό
μενοι τρίβον, έπακολουθούντες 
τή τε θεηγόρω διδασκαλία των 
άγιων πατέρων ή μών, καί τή 
π α ρα δόσ ει τής κα θολικής 
εκκλησίας, τού γά ρ έν αύτή 
ο ίκήσ α ντος αγίου π νεύμ α 
τος είναι τα ύτην γ ινώ σ κο- 
μεν, όρίζομ εν σύν άκριβείμ  
πάση κα ί έμ μελεία  παρα- 
πλησίω ς τω  τύπω  τού τιμίου 
κα ί ζω οποιού σταυρού άνα- 
τ ίθ εσ θ α ι τάς σεπ τάς καί 
αγίας εικόνας, τάς εκ χρω 
μάτων καί ψηφιδος καί έτέ- 
ρας ύλης έπητηδείως έχούσης 
έν ταΐς άγία ις τού θεού 
έκκλησίαις, έν ίεροΐς σκεύ- 
εσι κα ί έσθήσεσι, τοίχοις τε 
κα ί σ ανίσιν , ο ϊκοίς τε κα ί 
όδοίς· τής τε τού κυρίου καί 
θεού κα ί σω τήρος ή μών 
’Ιησού Χ ρισ τού  είκόνος, καί 
τής ά χρά ντου δεσπ οίνης 
ή μών τής άγιας Θεοτόκου, 
τίμιω ν τε άγγέλω ν, κα ί πάν
τω ν ά γιω ν κ α ί όσιω ν 
άνδρώ ν. Ό σ ω  γά ρ συνεχώ ς 
διά εικονικής άνατυπ ώ σεω ς 
όρώ ντα ι, τοσ ούτον κα ί οι 
ταύτας θεώ μενοι διανίσταν- 
ταί προς τήν τών πρωτοτύπων 
μνήμην τε καίέπιπόθησιν, καί 
ταύταις άσπασμόν κα ί τιμη-

H is itaqu e se habentibu s, 
regiae quasi continu ati se
m itae, sequentesque divinitus 
in sp iratu m  sanctoru m  p a
trum  nostrorum  m agisterium  
et catholicae trad ition em  
ecclesiae -  nam  Spiritus sancti 
hanc esse novim u s, qui n i
m irum  in  ipsa in h ab ita t - ,  
definim us in om ni certitudine 
ac d iligentia, sicut figuram  
p retiosae ac v iv ificae crucis, 
ita venerabiles et sanctas im a
gines proponendas, tam  quae 
de coloribus et tessellis, quam  
quae ex alia m ateria  con
gruenter in sanctis D ei eccle
siis et sacris vasis et vestibus 
et in  parietibu s et tabulis, 
dom ibus et viis; tam  videlicet 
im aginem  D om ini D ei et Sal
vatoris nostri Iesu  C hristi, 
quam  in tem eratae dom inae 
nostrae sanctae dei genetricis, 
honorabilium que angelorum , 
et om nium  sanctoru m  sim ul 
et alm orum  virorum . Q uanto 
enim  frequ entiu s per im a
ginalem formationem videntur, 
tanto qui has contemplantur, 
alacrius eriguntur ad p rim i
tivorum  earum  m em oriam  et 
desiderium , et his osculum  et
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A stfel stând lucrurile, m ergând ca pe o cale îm părătească și
urm ând învățăturii de D um nezeu insuflate a Sfinților nostri Pă- » » »
rinți, precum  și Tradiției B isericii sobornicești, deoarece recu
noaștem  că aceasta este a Sfântului Duh, Care sălășluiește în  ea, 
hotărâm  cu toată exactitatea și grija ca, asem enea m odelului19 cin
stitei si de viată făcătoarei Cruci, tot asa să fie înălțate cinstitele 
și sfintele icoane, fie din culori sau din m ozaic sau din orice alt 
m aterial potrivit, în  sfintele lui D um nezeu biserici, pe sfintele 
vase și pe veșminte, pe ziduri și pe lemn, în  case și lângă drumuri; 
[și anum e] icoana D om nului și D um nezeului și M ântuitorului 
nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfintei N ăs
cătoare de D um nezeu, a cinstiților îngeri și a tuturor sfinților și 
cuviosilor bărbați.» J

Căci, cu cât m ai des vor fi văzuți aceștia prin reprezentarea20 
iconică, cu atât m ai m ult cei care privesc la acestea vor fi ridicați 
să-și am intească și să dorească prototipurile și să le dea sărutare

19 Τύπος.
20 tntipărirea/imprimarea în icoană.
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τη<ήν π ρ ο σ κ ύ ν η σ ή  άπ ονέ- 
μειν- ού μήν τήν κατά  πίστιν 
ήμώ ν αληθινήν λατρείαν, ή 
π ρέπ ει μόνη τη θεία φ ύσει, 
άλλ' όν τρόπον τφ  τύπω  τού 
τίμ ιου κ α ί ζω οπ οιού στα υ
ρού κ α ί τοΐς άγίοις εύαγγε- 
λ ίοις κα ί τοΐς λοεποΐς ίεροΐς 
ά ναθ ήμ ασ ι· κα ί θ υμ ια μ ά 
τω ν κ α ί φ ώ τω ν π ροσ α γ ω 
γ ήν προς τήν τούτω ν τιμήν 
π οιεΐσ θα ι, κα θώ ς κα ί τοΐς 
άρχαίοις εύσεβώς είθισται· ή 
γ ά ρ τής είκόνος τιμή επ ί τό 
πρωτότυπον διαβαίνει, καί ό 
προσκυνών τήν εικόνα προσ- 
κυνεΐ έν αύτή τού έγγραφο- 
μένου τήν ύπ όστασιν.

Ο ϋτω  γ ά ρ  κ ρα τύν ετα ι ή 
τώ ν αγίω ν π ατέρω ν ήμώ ν 
διδασκαλία , εϊτουν παράδο- 
σις τής κα θ ολ ικής έκκλη- 
σίας, τής άπό π εράτω ν εις 
πέρατα δεξαμένης τό εύαγ- 
γ έ λ ιο ν  ούτω  τφ  έν Χ ρισ τφ  
λα λήσ α ντι Π αύλω  κα ί πάση 
τή θεία άπ οστολική όμηγύ- 
ρει κα ί πατρική ά γ ιότη τι 
έξα κολουθούμ εν, κρα τούν 
τες τάς π α ραδόσ εις ας πα- 
ρ ε ιλ ή φ α μ εν  ούτω  τούς 
έπινικίους τή εκκλησία προ- 
φητικώς κατεπάδομεν ύμ
νους· χαϊρε σφόδρα, Θύγατερ 
Σιών, κήρυσσε, θνγατερΊερου- 
σαλήμ' τέρπον καί ενφ ραίνου

h onorariam  adorationem  tri
buendam. Non tamen veram 
latriam, quae secundum fidem  
est, quaeque solam divinam 
naturam decet, inpartiendam; ita 
u t istis, sicuti figurae p re
tiosae ac v iv ificae crucis et 
sanctis evangeliis et reliqu is 
sanctis m onu m entis, in cen 
sorum  et lum inum  ad harum  
honorem  efficiend um  exh i
beatu r, qu em ad m od u m  et 
antiquis p iae consu etud inis 
erat. Im aginis enim  honor ad 
prim itivum  transit, e t qui 
adorat im aginem , adorat in ea 
depicti subsistentiam .

Sic enim  robu r obtin et 
sanctorum  patrum  nostrorum  
doctrina, id  est trad itio  
sanctae catho licae ecclesiae, 
quae a finibus usque ad fines 
terrae su scep it evangelium . 
Sic Paulum , qui in  C hristo lo
cutus est, et om nem  divinum  
aposto licum  coetum , et p a 
triam  sanctitatem  exsequ i
m ur, tenentes trad ition es 
quas accep im u s. Sic triu m 
phales ecclesiae  prop hetice  
canim us hym nos: Gaude satis 
f il ia  Sion, praedica, f il ia  H ieru 
salem , iucundare et laetare ex
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și cinstita venerare21. N u însă adevărata adorare, care, după cre
dința noastră, se cuvine num ai dum nezeieștii firi22, ci ca aceea 
adusă chipului cinstitei și de viață făcătoarei C ruci, Sfintelor 
Evanghelii și celorlalte obiecte de cult sfinte; pentru cinstirea lor 
se vor aduce tăm âieri și se vor aprinde lum ini, după binecinsti- 
torul obicei al celor de dem ult. Căci cinstirea [acordată] icoanei 
trece la prototip23, iar cel care se închină icoanei se închină ipos- 
tasului zugrăvit în  ea24.

A stfel este în tărită  învățătura Sfinților nostri Părinți, adică 
Tradiția Bisericii sobornicești, care a prim it Evanghelia de la o 
m argine la alta [a păm ântului]. A stfel urm ăm  lui Pavel, care a 
grăit în  Hristos, întregii cete dum nezeiești a A postolilor și sfințe
niei Părinților, ținând tradițiile pe care le-am  prim it25. A stfel cân
tăm Bisericii în chip profetic imnuri de biruință: „Bucură-te foarte, fiică
a Sionului, vestește, fiica Ierusalimului! Bucură-te si veseleste-te din ' » ' » »

21 Τιμητικήν προσκύνησιν. Este vorba despre o venerare relativă, care urcă către 
ipostasul reprezentat în icoană.
22 Aici Sinodul subliniază diferența dintre adorare (λατρεία), care se cuvine numai 
lui Dumnezeu, și venerare (προσκύνησις), care se poate aduce celor în care sălășlu
iește Dumnezeu.
23 Cf. Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, 18, 45 (PG 32, 149); în lb. rom.: 
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a IlI-a, PSB 12 (serie veche), trad., introd., 
note și indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu, Pr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, 
București, 1988, p. 60.
24 Și argumentul inversat: cine necinstește icoana necinstește pe prototipul ei. Există 
o singură închinare adusă icoanei și prototipului ei datorită unicității ipostasului re
prezentat în icoană. In același timp, aici se afirmă în mod clar că nu ne închinăm na
turii icoanei, ci ipostasului reprezentat în ea. Icoana nu este consubstanțială 
prototipului ei.
25 Cf. 2 Tesaloniceni 2,15.

555



Sinodul al VII-Iea Ecumenic

έξ όλης τής καρδίας σ ο ν  πε- 
ριεϊλε κύριος έκ σοϋ τά α δι
κήματα των α ντικειμ ένω ν  
σοι, λελύτρω ταί σε έκ χ ειρ ός  
εχθρών σον- κύριος βασιλεύς  
έν μέσω  σ ο ν  ούκ όψ ει κακά  
ούκέτι κα ί ειρήνη επ ί σοί εις 
τον α ιώ να χρόνον.

Τούς ούν τολμ ώ ντας έτέ- 
ρω ς φ ρονεΐν  ή διδάσκεεν ή 
κα τά  τούς εναγείς α ιρετι
κούς τάς  εκ κλ η σ ια σ τικ ός 
παραδόσεις άθετεΐν κα ί και
ν οτομ ία ν  τινά  έπ ινοεΐν , ή 
ά π οβ ά λ λ εσ θ α ί τ ι έκ τώ ν 
α να τεθ ειμ ένω ν τή έκκλη- 
σία, εύαγγέλιον ή τύπον τού 
σταυρού ή εικονικήν άναζω - 
γράφ ησιν ή άγιον λείψ ανον 
μάρτυρος· ή έπ ινοεΐν  σκο- 
λιώ ς κα ί πανούργως προς τό 
ά νατρέψ αι τι τών ένθέσμων 
παραδόσεω ν τής καθολικής 
έκκλησίας· έτι γε μήν ώς 
κοινοΐς χρήσ θ α ι τοΐς ίεροΐς 
κειμ ηλ ίοις ή τοΐς εύα γ έσ ι 
μ οναστηρίοις· έπ ισκόπ ους 
μέν όντας ή κληρικούς, κα- 
θ α ιρεΐσ θ α ι π ροστά σσομ εν, 
μ ονάζοντας δε ή λαϊκούς, 
τής κοινω νίας άφ ορίζεσθαι.

toto corde tuo. A bstulit D ominus 
a te iniustitias adversantium  tibi; 
redem it te de m anu inim icorum  
tuorum , D om inus rex in m edio  
tui; non videbis m ala ultra, et 
pax in te in tem pus aeternum .

Eos ergo qui au dent aliter 
sapere aut docere, aut secun
dum  scelestos haereticos ec
clesiasticas traditiones spernere, 
et novitatem  quam libet exco
gitare, vel proiicere aliquid ex 
his quae su n t ecclesiae  d e
putata, sive evangelium , sive 
figu ram  crucis, sive im agi
nalem  picturam , sive sanctas 
reliqu ias m artyris; au t exco
gitare prave et astu te su b
vertend i qu idqu am  ex 
leg itim is trad ition ibu s eccle
siae catholicae; vel etiam  
quasi com m u nibu s u ti sacris 
vasis aut venerab ilibu s m o
nasteriis; si qu idem  ep iscop i 
aut clerici fuerint, deponi 
praecip im u s, m onachos au
tem  vel laicos a com m unione 
segregari.
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toată inim a! Căci D om nul a în lăturat de la tine nedreptățile vrăj
m așilor tăi, ai fost izbăvită din m âna dușm anilor tăi. Dom nul îm 
părat este în  m ijlocul tău, nu vei m ai vedea nicio nenorocire"26 și 
pacea va fi cu tine pentru totdeauna.

A șadar, cei care îndrăznesc să cugete sau să învețe altfel, sau, 
urm ând blestem aților eretici, tăgăduiesc tradițiile bisericești și se 
gândesc la vreun fel de inovație, sau resping ceva din cele așezate 
de Biserică, fie că este vorba despre Evanghelie, fie chip al Crucii, 
fie zugrăvire iconică, fie sfinte m oaște ale m ucenicilor, sau cugetă 
strâm b și fățarnic spre răsturnarea vreuneia dintre tradițiile le
giuite ale Bisericii sobornicești, sau folosesc în  chip lum esc sfin
tele vase și cinstitele m ănăstiri -  hotărâm  ca aceștia, dacă sunt 
episcopi sau clerici, să fie caterisiți, iar dacă sunt m onahi sau laici, 
să fie îndepărtați de la îm părtășanie27.

26 Sofonie 3,14-15.
27 Să se afurisească.
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„Hotărârile de credință ale Sinoadelor Ecum enice sunt, 
după Sfintele Scripturi, textele cu cea mai m are autoritate în 
Biserica Ortodoxă.

Acest volum prezintă pentru prima dată în lim ba română 
ansam blul de h o tă râ r i d o g m a tic e  ale celor șapte S in oade  
E cu m en ice  ale Bisericii Ortodoxe, însoțite de textul sursă grec 
și latin în oglindă. Notele textelor, precum și introducerile 
is to rico -d o g m a tice  la fiecare  S inod , d oresc facilita rea  
înțelegerii textului și familiarizarea cititorului cu istoria și 
con tex tu l d og m atic  al form u lării ho tărârilor. Pe lângă 
hotărârile de credință propriu-zise, sunt prezentate în acest 
volum S crisori p a tr is t ic e  cu a u tor ita te  d o g m a tică  prim ite și 
aprobate de unele dintre aceste Sinoade, cum ar fi: S crisoarea  
a  dou a  a S fân tu lu i Chirii c ă tr e  N estorie  (430), S crisoarea  a 
treia  a S fân tu lu i Chirii c ă tr e  N estorie  cu A natem atism ele 
(430), S crisoarea  d e  îm p ă ca re  trim isă în 433 de Sfântul Chirii 
al Alexandriei către Ioanal A ntiohiei, Tom ul lui L eon  a l R om ei 
că tr e  Flavian a l C on stan tin opo lu lu i (449). De asem enea, s-a 
inclus S crisoa rea  s in od a lă  a  ep iscop ilo r  reun iți la C onstan-  
t in o p o l  în 382 , care co n țin e  re ferin țe  p rețio ase  despre 
hotărârea de credință a Sinodului al II-lea Ecum enic, ale cărui 
acte sau procese verbale nu s-au păstrat până astăzi.

Dorim ca această lucrare să constituie un m ijloc util și un 
îndem n pentru cei care doresc să aprofundeze tezaurul 
învățăturii de credință form ulate, păstrate, transm ise și 
propovăduite de Biserica O rtodoxă pentru m ântuirea și 
sfințirea om ului și a întregii lumi.”

Pr. Sorin Selaru
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