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Abstract 
The extra-biblical term homoousios, used to express the 

relationship between the Christ’s nature and the Father’s divine 
nature, was used in the 3rd century by the Gnostics and by some 
of the Church writers, by the heretic Paul of Samosata; it was 
probably also used by the upholders of the Modal Monarchianism 
(or at least the usage was ascribed to them in the 4th century). In 
the 4th century it was considered to best represent the Orthodox 
point of view, being introduced into the Creed of the first Church 
ecumenical council. However, after half a century of serious 
disputes on it, even if it was imposed at the 2nd ecumenical 
council, it was skillfully avoided as a reference to the Holy Spirit.  

                                                
1 „Al treilea cetăţean: 
E întrebarea dacă 
Nu eşti eretic mai rău ca păgânul? 
Al patrulea cetăţean: 
Ce crezi tu? Spune: ‚homousion’ 
Ori ‚homoiusion’. 
Adam: 
Eu nu-nţeleg. 
Lucifer: 
Nu zi nimic, mai bine e aşa.  
Al patrulea cetăţean: 
Eretic e, căci, uite, se-ndoieşte.” 
(Madach Imre, Tragedia omului)  
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Introducere 
Termenul grecesc homoousios = de o fiinţă, consubstanţial; este 

compus din adjectivul homos, -e, -on =  identic, comun; şi substantivul 
ousia = fiinţă, substanţă.2 Termen nebiblic, folosit pentru a exprima 
raportul dintre natura lui Hristos şi natura divină (a Tatălui), în 
secolul al III-lea al erei creştine a fost folosit atât de heterodocşii 
gnostici, cât şi de unii teologi ai Bisericii, mai mult sau mai puţin 
controversaţi, de ereticul Pavel de Samosata, cel mai important 
reprezentant al monarhianismului dinamic şi probabil că a fost utilizat 
şi de susţinătorii monarhianismului modalist (sau cel puţin l-i s-a 
atribuit în secolul IV folosirea lui), iar în secolul al IV-lea avea să 
fie considerat iniţial termenul care reprezintă cel mai bine 
concepţia ortodoxă, fiind introdus în crezul primului conciliu 
ecumenic al Bisericii, dar după zeci de ani de aprigi controverse 
asupra lui, chiar dacă se impune, la al doilea conciliu ecumenic, 
într-o situaţie similară, cu referire la Duhul Sfânt, este ocolit cu 
multă dibăcie. 

 
 
1. Termenul homoousios şi gnosticismul 
Se pare că gnosticii au fost primii care au folosit termenul 

homoousios cu referire la divinitatea lui Hristos.3 Pentru gnostici 
                                                
2 A. Bailly, Dictionnaire grec-francais, Hachette, p. 1378 ; Ion Bria, Dicţionar de 
teologie ortodoxă, Bucureşti, Editura I.B.M.B.O.R., 1994, p. 189; Constantin 
Voicu, Problema „homoousios” la sfântul Atanasie cel Mare, în „Mitropolia Olteniei 
nr.1-2/1963”, p. 3. 
3 Reinhold Seeburg, The History of Doctrines, vol. 1, Grand Rapids, Michigan, 
Baker Book House, 1977, p. 101.  
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Hristos nu este altceva decât unul din eonii Pleromei. Pleroma sau 
Plinătatea  include totalitatea ipostazelor divine emanate din 
Dumnezeul  Suprem, Nenăscut şi de o transcendenţă totală. 
Aceste divinităţi sunt numite eoni. Pleroma (Plinătatea) este opusă 
spaţiului haotic de “dedesubt”, numit Kenoma (Golul, Vidul). Un 
exemplu în acest sens ar putea fi Pleroma valentiniană care de 
obicei cuprinde un număr de 30 de eoni  formând o Ogdoadă (Cei 
Opt), o Decadă (Cei Zece), şi o Dodecadă (Cei Doisprezece).4 
Apostolul Pavel se opune învăţăturilor gnostice identificând 
întreaga substanţă divină în natura lui Hristos: „Căci în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii.” (Hoti en auto 
katoikei pan to pleroma tes theotetos somatikos) (Epistola apostolului Pavel către 
coloseni 2, 9).5 În acelaşi timp apostolul Pavel vorbeşte despre 
plinătatea dumnezeirii ca locuind „trupeşte” în persoana lui 
Hristos, combătând astfel docetismul (de la cuvântul grecesc dokeo 
= a părea, a presupune, a fi aparent, a crede)6. Docetismul consideră 
suferinţele şi moartea pe cruce a lui Hristos ca fiind iluzorii, la fel 
cum o iluzie este considerat şi trupul Său fizic.7 Totuşi în cadrul 
gnosticismului, docetismul a cunoscut mai multe variante, ca de 
altfel întreaga mitologie gnostică.8 

                                                
4 Ioan-Petru Culianu, Arborele gnozei, Bucureşti, Nemira, 1998, p. 117. 
5 Aland, B.; Aland, K., Karavidopoulos, J.; Martini, C., M.; & Metzger, B., M., 
The Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994, p. 689. 
6 Millard J. Erickson, Teologie creştină, vol. 2, Oradea, Cartea Creştină, 1998, p. 
288; James Montgomery Boice, Fundamente ale credinţei creştine, Oradea, Editura 
Institutului Biblic “Emanuel”, 2000, p. 266; G. Vlăduţescu, Ereziile evului mediu 
creştin, Bucureşti, 1974, p. 44.  
7 Culianu, Arborele gnozei, pag.9; George Waddington, A History of the Church 
from the Earliest Ages to the Reformation, vol. 1, London, Baldwin and Cradock, p. 
144. 
8 Culianu, Arborele gnozei, p. 193; Gnozele dualiste ale occidentului, Bucureşti, 
Nemira, 1995, p. 163. 
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În general gnosticii nu puteau admite că Hristos ar fi putut 
avea vreo legătură cu zămislirea trupească instituită de Demiurg.9 
Uneori zămislirea este considerată opera diavolului10. De 
asemenea considerau că suferinţele şi moartea lui Hristos nu 
puteau să fie reale deoarece pentru ei era de neconceput ca Spiritul 
Viu să se dea în acest fel Răului şi Materiei, care de cele mai multe 
ori era considerată rea. Hristos este considerat homoousios cu 
Pleroma, neputând fi în acelaşi timp consubstanţial cu materia. 

Alţi gnostici considerau că Isus Hristos a avut un trup 
material, de cele mai multe ori în această situaţie făcându-se 
diferenţa între umanul Isus, fiul lui Iosif şi al Mariei, şi divinul 
Hristos, care conform concepţiei lui Cerint a coborât asupra lui 
Isus la botezul său şi s-a înălţat la cer înainte de crucificare11, iar 
un alt exemplu îl găsim în scrierea gnostică Pistis Sophia, unde 
Maria povesteşte că pe când Isus era copil, într-o zi, când se afla 
cu Iosif la vie, un alt copil asemănător s-a apropiat de el şi cei doi 
s-au îmbrăţişat (precum Mila şi Adevărul din Psalmul 84:1112) şi au 
format o singură persoană. Mila este considerat Duhul venit de 
sus, Isus-ul spiritual; Adevărul fiind identificat cu Isus-ul psihic şi 
hylic (material), fiul Mariei13. Însă de regulă atunci când lui Isus 
Hristos îi este atribuit de către gnostici un trup fizic, divinul Isus 
(sau Hristos) părăseşte acest trup înainte de crucificare, El fiind 
descris de multe scrieri gnostice stând lângă cruce şi bătându-şi joc 

                                                
9 Jean Magne, Logica dogmelor – O enigmă mereu actuală: creştinism, iudaism, 
gnosticism, Bucureşti, Polimark, 1995, p. 217. 
10 Magne, Logica dogmelor, p. 218. 
11 Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase,  vol. 2, Bucureşti, Editura 
ştiinţifică, 1991, p. 344. 
12 Sfânta Scriptură, I.B.M.B.O.R., 1982. 
13 Magne, Logica dogmelor, p. 221. 



Termenul homoousios între erezie şi ortodoxie 

 

89 

de cei care credeau că îl răstignesc, sau chiar dansând14. Basilide 
merge mai departe susţinând că nu Isus a fost răstignit, ci Simon 
din Cirena15. 

Un alt domeniu al consubstanţialităţii cu divinitatea 
existentă în gnosticism se referă la categoria umană a 
„pneumaticilor”.16 Gnosticii împărţeau umanitatea în trei categorii: 
“pneumaticii” (au o natură perfectă şi nestricăcioasă, 
consubstanţială fiinţelor pleromatice, divinităţilor), “psyhicii” (o 
clasă de mijloc, fiind consideraţi între aceştia drepţii Vechiului 
Testament şi credincioşii de rând) şi “hylicii” (materialii, aceştia 
sunt pierduţi prin natura lor).17 Astfel, în gândirea gnostică Hristos 
nu venise să moară pentru păcatele oamenilor, ci pentru a le aduce 
o revelaţie, gnoza (gnosis = cunoaştere; termenul fiind de regulă 
folosit de gnostici cu un sens absolut, definind o cunoaştere 
imediată şi completă), cunoaşterea de sine, aducându-le aminte de 
originea lor divină18. Întâlnim aici mitul „salvatorului salvat”, care 

                                                
14 Elaine Pagels, Evangheliile gnostice, Bucureşti, Herald, 1999, p. 126-129; 
Culianu, Arborele gnozei, p. 195-196; Gnozele dualiste ale occidentului, p. 164. 
15 Culianu, Arborele gnozei, p. 196; Gnozele dualiste ale occidentului, p. 164.  
16 John Behr, Formarea teologiei creştine - Drumul spre Niceea, vol. 1, Bucureşti, Ed. 
Sophia, 2004, p. 249. 
17 Dan Seracu, Enciclopedia fenomenelor paranormale şi ştiinţelor oculte, vol. 3, Aldo-
Press, 1996, p. 23; Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. 2, p. 342; 
Magne, Logica dogmelor, p. 43; Clement Alexandrinul, Gnoza şi gnosticii, 
Bucureşti, Paideia, 1999, p. 18, 145-146; Earle E. Cairns, Creştinismul de-a lungul 
secolelor, Oradea, Cartea Creştină, 1997, p. 93; Ioan Rămureanu, Istoria 
bisericească universală, vol. 1, Bucureşti, Editura I.B.M.B.O.R., 2004,  p. 76; 
Robert Statlender, “Gnoză şi hermetism”, în Marie-Medeleine Davy (editor), 
Enciclopedia doctrinelor mistice, vol. 1, Timişoara, Amacord, 1997, p. 264; Louis 
Berkhof, The History of Christian Doctrines, Grand Rapids, Michigan, Baker Book 
House, 1976, p. 48. 
18 Pagels, Evangheliile gnostice, p. 14-15, 129, 153, 183-210; Simone Petrement, 
Eseu asupra dualismului la Platon, la gnostici şi la maniheeni, Symposion, 1996, p. 
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se pare că stă la baza doctrinelor gnostice. Ceea ce se doreşte să se 
salveze este de fapt dumnezeu însuşi. Omul este miza dramei, 
pentru că omul poartă în el o părticică din sufletul divin, totuşi 
dumnezeul gnosticului nu este interesat de om, ci de sufletul care 
se găseşte în om (în mod special în cei „pneumatici”), deoarece 
acesta este de origine divină. În toată mitologia gnostică putem 
descoperi efortul lui Dumnezeu de a se salva pe sine însuşi. De 
fapt, atunci când oamenii cred că sunt mântuiţi de dumnezeu, 
acest dumnezeu încearcă să se mântuiască pe sine19.  

 
2. Origen şi termenul homoousios 
Origen (185-254 d.H.), succesorul lui Clement la 

conducerea şcolii teologice din Alexandria, a fost un geniu al 
teologiei patristice şi în acelaşi timp un iubitor al filozofiei greceşti. 
El a scris foarte mult. Deşi conform lui Epifaniu ar fi scris 6000 
de lucrări, nu se cunosc decât aproximativ 800 din titlurile acestor 
lucrări, menţionate într-un catalog scris de Ieronim, iar dintre 
acestea foarte puţine s-au păstrat până în zilele noastre20.   

Cu toate acestea, datorită amestecului de filozofie şi 
teologie biblică, caracteristic doctrinelor sale, gândirea sa este plină 
de concepţii greşite şi nu de puţine ori contradictorii, care au fost 
de multe ori izvorul unor controverse pasionate, astfel, printre alţii 
el a fost atacat de Metodiu de Olimp, apoi în secolul al IV-lea de 
Epifanie şi condamnat în anul 400 d.H. de un sinod în frunte cu 
Teofil din Alexandria, ajungând mai apoi ca învăţăturile lui Origen 
                                                                                                             
117, 329; Statlender, “Gnoză şi hermetism”, în Enciclopedia doctrinelor mistice, 
vol. 1, p. 248.  
19 Petrement, Eseu asupra dualismului la Platon, la gnostici şi la maniheeni, p. 308; 
Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. 2, p. 359-360. 
20 Alexa Popovici, Scrieri teologice anteniceene, Arad, Multimedia Internaţional, 
1997, p.132-133; Ioan G. Coman, Patrologie, vol. 2, Bucureşti, Editura 
I.B.M.B.O.R., 1985, p. 313-314.  
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să fie anatemizate la Sinodul V ecumenic de la Constantinopol din 
anul 553 d.H.21. 

Cu toate că a fost un teolog foarte controversat, gândirea 
lui avea să influenţeze teologia (în special pe cea din Răsărit) pe 
termen lung, ducând la apariţia mai multor curente teologice. 

Doctrina trinitară a lui Origen este expusă cel mai complet 
în tratatul De principiis (Despre principii). Unul din scopurile doctrinei 
trinitare a lui Origen este combaterea monarhianismului modalist22. 
Totuşi referitor la relaţia dintre Tatăl şi Fiul, Origen, ca de obicei, 
susţine două puncte de vedere contradictorii.  

Pe de o parte, Origen susţine divinitatea şi eternitatea 
Fiului, considerându-L egal cu Tatăl. Fiul se naşte veşnic din Tatăl, 
astfel el spune că nu a existat un timp când Fiul nu era (De 
principiis I, 2, 9), formulă care va fi reluată de Atanasie în timpul 
controverselor din secolul al IV-lea. A presupune că a fost un 
timp când Fiul nu a existat, spune Origen, ar fi o mare eroare, 
deoarece ar duce la presupunerea că a fost un timp în care Tatăl 
nu a existat ca Tată. De asemenea, Origen afirmă unitatea de 
substanţă dintre Tatăl şi Fiul. El spune că Fiul este de o fiinţă cu 
Tatăl (homoousios to Patri), expresie care a fost apoi adoptată de 
Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325 d.H.. În ce priveşte 

                                                
21 John Meyendorff, Hristos în gândirea creştină răsăriteană, Bucureşti, Editura 
I.B.M.B.O.R., 1997, p. 49-61; Coman, Patrologie, vol. 2, p. 331. 
22 Monarhianismul modalist, de fapt singurul care de la origine a primit numele de 
monarhianism, nu nega divinitatea lui Hristos (cum făcea monarhianismul dinamic, 
care va fi discutat mai jos), ci o identifica cu Dumnezeu Tatăl considerând că 
în divinitate există o singură entitate personală. Deoarece această identificare 
presupunea ca Tatăl suferise în Hristos, această doctrina este numită si 
patripasianism. Uneori această doctrină mai este numită şi sabelianism, denumire 
care provine de la cel mai de seamă reprezentant al său, Sabeliu. Pe lângă 
Sabeliu, cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai acestei erezii au fost Noet din 
Smirna şi Praxeas. 



Ciprian Bălăban 

 

92 

naşterea Fiului din Tatăl, Origen respinge ideea că aceasta ar fi o 
emanaţie. O asemenea concepţie ar tinde să transforme 
individualitatea Fiului într-o însuşire a substanţei divine. Origen 
respinge această concepţie, deoarece ea implică ideea că divinitatea 
ar poseda o natură corporală. El afirmă că: “Aşa cum un act de 
voinţă purcede din înţelegere şi nu este tăiat, separat sau divizat 
din ea, tot aşa, după un asemenea chip, trebuie crezut că Tatăl a 
născut pe Fiul.” (De principiis I, 2, 6)23 

Pe de altă parte, încercând să sublinieze distincţia dintre 
Tatăl şi Fiul împotriva monarhianismului modalist care se 
răspândise destul de mult în vremea sa, susţine subordinaţionismul 
în cadrul Trinităţii. Astfel pe Tatăl Îl consideră “Dumnezeu în 
Sine” (autotheos), în timp ce Fiul este “chipul bunătăţii Tatălui”. (De 
principiis I, 2, 13) Astfel Tatăl este considerat transcendent într-un 
mod absolut, pe când Fiul şi Duhul Sfânt, având o transcendenţă 
limitată, sunt intermediari între Tatăl şi creaturi. El consideră că 
puterea Tatălui este mai mare decât cea a Fiului şi a Duhului Sfânt, 
iar puterea Fiului este mai mare decât cea a Duhului Sfânt24. Se 
pare că în unele situaţii Origen a avut reţineri faţă de termenul 
homoousios, probabil datorită faptului că era folosit de gnosticii 
valentinieni, sau poate pentru că în acea vreme hypostasis era 
aproape sinonim cu ousia.25 În tratatul său Despre rugăciune, el învaţă 
că: „Dacă am înţeles ce este rugăciunea poate ne vom da seama că 
nu trebuie să se adreseze nici unei făpturi, nici măcar lui Hristos ci 
numai lui Dumnezeu şi Tatăl universului Căruia I S-a rugat şi 
Mântuitorul Hristos, Care ne învaţă şi pe noi cum să ne rugăm.”26 
                                                
23 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 346-347. 
24 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 346-347; Şi Cuvântul trup S-a făcut, p. 27-28; J. N. 
D. Kelly, Early Christian Doctrines, London, A & C Black, 1989, p. 131-132. 
25 Culianu, Arborele gnozei, p. 40; Behr, Formarea teologiei creştine, vol. 1, p. 249-
250. 
26 Origen, Despre rugăciune XV, Bucureşti, Herald, p.62. 
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Cu toate acestea, se pare că Origen şi-a schimbat această 
concepţie, deoarece în alte lucrări ale sale pot fi întâlnite rugăciuni 
adresate Logosului, sau lui Hristos27. 

În confruntarea sa cu monarhianismul modalist, mai exact în 
dialogul pe care l-a avut cu episcopul Heraclide, încercând să 
evidenţieze deosebirea dintre Tatăl şi Fiul, Origen a ajuns să 
susţină o poziţie extremă, afirmând că sunt “doi Dumnezei”, deşi 
ei sunt una “în putere”28.  

 
3. Dionisie al Alexandriei şi Dionisie al Romei 
Dionisie “cel Mare”, episcopul Alexandriei (248-264 d.H.), 

a fost unul dintre cei mai proeminenţi discipoli ai lui Origen.  
Identificând o gândire sabeliană printre episcopii din 

Pentapole, el protestează împotriva identificării lui Hristos cu 
Tatăl. În această luare de poziţie, pentru a evidenţia deosebirea 
dintre Tatăl şi Fiul, se pare că a făcut unele exagerări, sau a folosit 
unii termeni în mod incorect, lăsând să se înţeleagă că a fost o 
vreme în care Fiul nu a existat şi că Fiul nu este de aceeaşi 
substanţă cu Tatăl. Pentru a stabili deosebirea dintre Tatăl şi Fiul, 
el a citat cuvintele lui Hristos: “Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl 
Meu este vierul” (Ioan 15:1), arătând că relaţia lor este 
asemănătoare cu cea dintre un vier şi viţă, sau dintre o barcă şi 
constructorul ei. 

Unii creştini din Alexandria, intrigaţi de învăţăturile 
episcopului lor, au decis să scrie episcopului Dionisie al Romei 
(259-268 d.H.), pentru a-i cere părerea. Dionisie al Romei a 
convocat un sinod (în anul 262 d.H.), care a condamnat atât 

                                                
27 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 338, 347. 
28 Berkhof, The History of Christian Doctrines, pag.72; Kelly, Early Christian 
Doctrines, p. 129; Ilie Frăcea, Teologia lui Origen în lucrarea „Împotriva lui Celsus”, în 
„Studii Teologice nr.5-6/1981”, p. 409. 
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sabelianismul, cât şi părerile atribuite lui Dionisie al Alexandriei. El a 
trimis lui Dionisie al Alexandriei o scrisoare în care îi cere să-şi 
clarifice poziţia. Scrisoarea lui Dionisie al Romei respingea frontal 
ideea împărţirii monarhiei lui Dumnezeu în trei puteri şi ipostaze 
separate, sau în trei dumnezeiri. Această concepţie ar fi la fel de 
greşită, ca şi eroarea opusă, sabelianismul, deoarece susţinea 
triteismul, împărţind monada divină în trei ipostaze separate şi 
străine. El spune că Scripturile proclamă Trinitatea, dar nu trei 
Dumnezei.  

Dionisie al Alexandriei a răspuns cu o Combatere şi apologie 
în patru cărţi. În această lucrare el susţine că pârâşii săi au scos 
cuvintele lui din context, deoarece el a folosit şi alte expresii ca să 
arate că nu înţelege că a fost o vreme în care Tatăl să fi fost fără 
Fiul. Astfel el explică relaţia dintre Fiul şi Tatăl prin raportul dintre 
strălucire şi lumină. Lumina nu există fără strălucire. Deoarece este 
strălucirea luminii eterne, Fiul este absolut etern. Cât despre 
termenul homoousios, este dispus să-l accepte cu sensul explicat de 
episcopul Romei, spunând că nu l-a folosit deoarece nu l-a găsit în 
Scriptură29.  

 
 
 
4. Monarhianismul dinamic 
Denumirea de monarhianism dinamic este folosită de regulă 

pentru a defini încercarea de a explica unitatea divină prin doctrina 
conform căreia divinitatea lui Hristos era o putere impersonală, 
provenind din Dumnezeu. Cuvântul dinamic din numele acestui tip 
de monarhianism provine de la termenul grecesc dynamis, care 

                                                
29 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 401-413; Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 
1, Iaşi, Trinitas, 2000, p. 116. 
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înseamnă “putere, forţă”; el era folosit cu referire la puterea 
impersonală din Hristos30. 

Ireneu ne spune că această erezie îşi are originile în 
gândirea lui Cerint şi a ebioniţilor din Palestina (Elenchos I, 26)31. 

Cel mai vechi susţinător cunoscut al acestei teorii este 
Teodot Curelarul, de aceea monarhianiştii dinamici mai sunt uneori 
numiţi şi theodotieni, urmat de Artemon, apoi de Pavel de Samosata, 
care a fost cel mai însemnat reprezentant al acestei doctrine, 
continuat, se pare, de Lucian de Antiohia sau de Samosata32.  

 
 
4.1. Teodot Curelarul şi Artemon 
Teodot Curelarul, sau Bancherul, nu se ştie sigur dacă 

ambele nume se referă la aceeaşi persoană sau dacă Teodot 
Bancherul este un ucenic de al lui Teodot Curelarul, originar din 
Bizanţ, pe la anul 190 d.H. a mers la Roma unde fiind întrebat 
despre atitudinea sa în faţa persecuţiilor a declarat că nu l-a 
tăgăduit pe Dumnezeu, ci doar pe un simplu om, înţelegând că 
Isus este doar om, nu şi Dumnezeu. 

Influenţat se pare de învăţăturile lui Cerint, ale ebioniţilor 
şi ale alogoilor, el îl considera pe Isus un simplu om, care a trăit ca 
toţi oamenii, însă fiind foarte evlavios. La botezul său, de la râul 
Iordan, Hristos-Duhul s-a coborât asupra lui sub formă de 
porumbel. Astfel el a primit putere (dynamis) divină, dar nici acum 
el nu poate fi numit Dumnezeu. Acest tip de hristologie este 

                                                
30 Kelly, Early Christian Doctrines, p. 115-116. 
31 C. I. Gonzales, Cristologia, p.178; vezi şi Culianu, Arborele gnozei, pag.32; 
Erickson, Teologie creştină, vol. 2, p. 267. 
32 Rămureanu, Istoria bisericească universală, vol. 1, p. 80; Teodoret episcopul 
Cirului, Istoria bisericească, P.S.B. 44, Bucureşti, Editura I.B.M.B.O.R., 1995 p. 
29-30. 
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cunoscută şi sub denumirea de adopţianism. Hristologia adopţianistă 
afirmă că Dumnezeu, sau Logosul, sau Duhul a adoptat un individ 
complet uman, prin aceasta el devenind Hristos, în el locuind într-
un anume fel divinitatea. 33 

Deşi a fost excomunicat de către episcopul Victor al 
Romei, Teodot a reuşit să atragă destul de mulţi adepţi încât a 
format o şcoală în care îşi susţinea teologia sa antitrinitară. La 
conducerea acestei şcoli a fost urmat apoi de Asclepiodot şi de 
Teodot cel Tânăr, care împărtăşeau aceleaşi idei eretice. 

Artemon a fost continuatorul lui Teodot, încercând să 
sprijine această teorie cu argumente Scripturale, susţinând şi 
existenţa unei tradiţii mai vechi, despre care spunea că a fost 
părăsită de contemporanii săi34.  

Se pare că Artemon a participat la sinodul al III-lea de la 
Antiohia (anul 266 sau 269 d.H.), în calitate de reprezentant şi 
părinte al ereziei lui Pavel din Samosata, care va fi discutat în 
continuare35. 

 
 
 
4.2. Pavel de Samosata 
Pavel de Samosata a fost reprezentantul cel mai de seamă 

al monarhianismului dinamic36, el fiind continuatorul învăţăturilor lui 
Artemon37. 

                                                
33 Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 1, p. 113; Waddington, A History of the Church, 
vol. 1, p. 159-160; Berkhof, The History of Christian Doctrines, p. 77-78; Kelly, 
Early Christian Doctrines, p. 116-117.  
34 Waddington, A history of the Church, vol. 1, p. 159-160. 
35 Teodoret episcopul Cirului, Istoria bisericeasca, p. 29. (vezi notele de subsol). 
36 Rămureanu, Istoria, vol.1, pag.80; Waddington, A history of the Church, vol. 1, 
p. 160-161; Berkhof, The History of Christian Doctrines, p.78. 
37 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 473-474. 
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El a fost procurator al reginei Zenobia a Palmirei, care-şi 
întindea stăpânirea şi asupra Siriei. Pe la anul 260 d.H. el este ales 
episcop al Antiohiei, deţinând simultan cele două funcţii, atât cea 
de episcop, cât şi cea de procurator.  

Se pare că era o persoană arogantă, orgolioasă şi distantă. 
El era învinuit de imoralitate şi abuz de putere. Era acuzat chiar că 
nu a îngăduit cântări de laudă spre slava lui Hristos, în schimb 
accepta să se cânte psalmi în cinstea lui şi chiar îi plăcea să se 
afirme că el ar fi un înger coborât din cer38.   

El credea că Dumnezeu este o singură persoană, iar 
Logosul, numit şi raţiunea (nous) sau înţelepciunea (sophia) 
dumnezeiască nu este o persoană sau un ipostas, ci doar un atribut 
al lui Dumnezeu. La fel considera şi Duhul Sfânt ca fiind doar o 
calitate a lui Dumnezeu. 

În gândirea lui Pavel de Samosata Isus este un simplu om, 
dar totuşi mai bun decât toţi oamenii, întrucât este născut într-un 
mod supranatural, de la Duhul Sfânt. Legătura dintre Logosul 
divin şi Isus Hristos este concepută de Pavel ca o unire morală, nu 
fiinţială, Logosul locuind în Hristos „ca într-un templu”, 
rămânând distinct de omul Isus Hristos. Modul în care Logosul 
(care uneori este identificat chiar şi cu Duhul Sfânt) a locuit în 
Hristos este considerat de el acelaşi cu modul în care ar fi locuit în 
profeţii Vechiului Testament, prezenţa divină în Isus fiind totuşi 
mai mare decât în ceilalţi profeţi.39 

Hristologia lui Pavel de Samosata, spre deosebire de cea a 
lui Teodot Curelarul, nu poate fi numită adopţianistă în cel mai 
strict sens al cuvântului, deoarece Pavel mărturiseşte zămislirea 
prin Duhul Sfânt şi naşterea din fecioară, iar acest lucru presupune 

                                                
38 Behr, Formarea teologiei creştine, vol. 1, p. 281; Coman, Patrologie, vol. 2, p. 472-
473. 
39 Behr, Formarea teologiei creştine, p. 302, 278. 
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că Isus era Fiul lui Dumnezeu din momentul naşterii sale. Totuşi 
hristologia lui Pavel din Samosata poate să fie considerată 
adopţianistă în sensul că această calitate de Fiu al lui Dumnezeu 
deţinută de Isus este dobândită ca urmare a unei “alegeri”, a unei 
“predestinări” făcută de Dumnezeu.  

Prin doctrina sa, Pavel de Samosata a încercat să apere 
monoteismul, stabilind totuşi o distincţie între Tatăl şi Fiul, făcută 
în aşa fel încât numai Tatăl să fie Dumnezeu40. 

Chiar de la început Biserica a respins monarhianismul dinamic. 
Astfel în anul 195 d.H. biserica din Roma condamnă ideile lui 
Teodot. De asemenea, contestarea existenţei Logosului ca o 
entitate separată de Tatăl, cât şi contestarea unirii reale dintre 
Logos şi umanitatea lui Hristos, de către Paul de Samosata, au 
scandalizat pe majoritatea conducătorilor Bisericii şi chiar pe mulţi 
laici din Antiohia. Reacţia creştinilor din Antiohia faţă de 
atitudinea şi învăţăturile episcopului lor a dus în cele din urmă la 
shismă. În această situaţie episcopul Hellenus din Tars a convocat 
un conciliu care s-a întrunit la Antiohia în anul 264 d.H., unde cu 
toate că apărarea lui Pavel a fost de aşa natură încât conciliul nu a 
putut determina clar ce greşeli a făcut, totuşi el a promis că îşi va 
schimba poziţia şi va predica ceea ce devenise pe atunci doctrina 
tradiţională a Bisericii.  

Acest fapt nu a rezolvat problema deoarece Pavel a 
continuat să predice doctrinele pe care a promis că le va lăsa. 
Astfel un nou sinod sau chiar două au mai fost întrunite la 
Antiohia pentru a combate doctrinele lui Pavel de Samosata. La al 
III-lea (sau al II-lea) sinod ţinut la Antiohia prin anul 268 sau 269 

                                                
40 Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 1, p. 114; Coman, Patrologie, vol. 2, p. 473-
474; Şi Cuvântul, p. 29-30; Rămureanu, Istoria bisericească universală, vol. 1, p. 80; 
vezi şi Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, p. 97; Teodoret, Istoria bisericească, 
p. 29 (nota); Kelly, Early Christian Doctrines,  p. 117-119. 



Termenul homoousios între erezie şi ortodoxie 

 

99 

d.H., după ce într-o lungă dezbatere Malhion, preot din Antiohia, 
a arătat punctele slabe ale teologiei lui Pavel de Samosata, Pavel a 
fost destituit din funcţia de episcop. Pavel a refuzat să accepte 
destituirea şi cu ajutorul reginei Zenobia a reuşit să păstreze 
această funcţie până în anul 272 d.H., când împăratul roman 
Aurelian care a învins-o pe Zenobia s-a consultat cu câţiva 
episcopi şi a aplicat decizia conciliului41. 

Acest conciliu care l-a condamnat pe Pavel, a condamnat şi 
interzis folosirea termenului homoousios (consubstanţial, de o fiinţă), 
prin care Pavel de Samosata explica concepţia sa conform căreia 
ar exista o singură entitate personală divină, cea a Tatălui, 
contestând astfel o existenţă proprie a Logosului. Homoousios era 
folosit de Pavel de Samosata probabil cu referire la divinitatea care 
locuia în Hristos. Repudierea termenului homoousios la Sinodul de la 
Antiohia trebuie să fi fost bine justificată dacă ţinem cont de 
faptul că o copie a actelor sinodului a fost trimisă episcopului 
Dionisie al Romei. Când acest termen a fost folosit de către drept-
credincioşi la Conciliul de la Niceea din anul 325 d.H., dar într-un 
sens diferit, aceştia au fost bănuiţi că ar susţine erezia lui Pavel de 
Samosata42. 

 
4.3. Lucian de Antiohia  
Doctrina şi viaţa lui Lucian de Antiohia este destul de 

controversată deoarece se pare că au existat două persoane care au 
purtat acest nume. Unul a fost drept-credincios şi a murit ca 
                                                
41 Waddington, A History of the Church, vol. 1, p. 75; Coman, Patrologie, vol. 2, p. 
471-472; Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 1, p. 113-114; Rămureanu, Istoria 
bisericească universală, vol. 1, p. 80; Ioan Zăgrean & Isidor Todoran, Dogmatică 
ortodoxă, Cluj, Renaşterea, 2000, p. 213. 
42 Voicu, Problema „homoousios”, în „Mitropolia Olteniei nr.1-2/1963”, p. 3; 
Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 1, p. 114; Coman, Patrologie, vol. 2, p. 474; Behr, 
Formarea teologiei, p. 281.  
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martir. Celălalt, ucenicul lui Pavel de Samosata, fiind şi el originar 
din Samosata, unde s-a născut pe la anul 230 d.H., este cel luat în 
discuţie. 

Despre legătura dintre Lucian şi Pavel de Samosata găsim 
scris în Scrisoarea episcopului Alexandru al Alexandriei către episcopul 
Alexandru al Constantinopolului, păstrată de Teodoret episcopul 
Cirului: „Voi înşivă sunteţi învăţaţi de Dumnezeu, şi nu sunteţi 
neştiutori de faptul că învăţătura care s-a opus nu de mult 
credinţei Bisericii este cea a lui Ebion şi a lui Artema, iar ardoarea 
sufletească este a lui Pavel de Samosata, episcop de Antiohia, cel 
care a fost alungat de Biserică prin judecata episcopilor de 
pretutindeni. Acestuia i-a urmat Lucian, care a rămas exclus din 
Biserică în timpul păstoririi a trei episcopi.”43  

Într-adevăr el fusese eliminat din Biserică pe o perioadă de 
35 de ani în perioada episcopilor Domus, Timaios şi Chiril44. 
Totuşi Lucian a întemeiat la Antiohia o şcoală teologică în care 
studiul Scripturii se făcea după metoda istorică şi gramaticală, în 
opoziţie cu interpretarea alegorică a şcolii din Alexandria. 

Cu toate că despre doctrina hristologică a lui Lucian nu 
există relatări demne de încredere, deşi se cunoaşte despre el că a 
fost adept al lui Pavel de Samosata, importanţa lui constă în faptul 
că atunci când la câţiva ani după moartea lui a izbucnit 
controversa ariană, toţi fruntaşii arianismului erau discipoli ai lui 
Lucian, chiar ei confirmând această legătură45. 

 
 

                                                
43 Teodoret, Istoria bisericească I, 4, 35-36,  pag.29-30. 
44 Coman, Patrologie, vol. 2, p. 475-476; Teodoret, Istoria bisericească, p. 30, 
(nota).  
45 Rămureanu, Istoria bisericească, p.133. 
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5. Arianismul şi Conciliul ecumenic de la Niceea 
– 325 d.H. 

Controversa ariană a izbucnit în urma unei predici a lui 
Alexandru, episcopul  Alexandriei, ţinută în anul 318 (sau 319), în 
care vorbea despre „Marele mister al unităţii Trinităţii”. Preotul Arie 
s-a opus acestei predici, considerând că Alexandru nu a reuşit să 
menţină o distincţie clară între persoanele divine. În acelaşi timp, 
dorind să evite o concepţie politeistă despre Dumnezeu, a susţinut 
că numai Tatăl este Dumnezeu în sensul cel mai complet al 
cuvântului, Fiul având un statut de creatură, fiind creat de Tatăl 
înaintea existenţei timpului şi a celorlalte lucruri.46 

Văzând că învăţăturile lui Arie atrag tot mai mulţi clerici şi 
credincioşi episcopul Alexandru a convocat în anul 320 (sau 321) 
la Alexandria un sinod la care au participat episcopii din Egipt, 
Libia şi Pentapole (aproximativ o sută), aici învăţăturile lui Arie 
fiind condamnate, iar Arie a fost excomunicat împreună cu 
episcopii Secundus de Ptolemaida, Theonas de Marmarica şi 
câţiva preoţi şi diaconi care îi susţineau ideile.47 

Părăsind Egiptul, Arie a mers în Palestina unde a găsit 
adăpost la episcopul Eusebiu din Cezareea, iar apoi a plecat la 
Nicomedia, reşedinţă imperială până în anul 330, la colegul său de 
studii, episcopul Eusebiu, rudenie cu familia imperială.48 

La Nicomedia Arie a compus o lucrare, numită Thalia în 
care îşi prezenta învăţăturile sub formă de poeme şi imnuri 
bisericeşti. Atanasie, devenit mai apoi episcopul Alexandriei, în 
lucrarea sa Trei cuvinte împotriva arienilor face referire de mai multe 
ori la scrierea lui Arie, rezumând învăţăturile cuprinse în ea: 

                                                
46 Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor, p. 127. 
47 Remete, Contribuţii la studiul istoriei bisericeşti universale, p. 183; Rămureanu, 
Istoria bisericească, p. 134-135.  
48 Rămureanu, Istoria bisericească, p.135; Remete, Contribuţii, p. 183. 
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„Dumnezeu nu a fost pururi Tată. Ci a fost cândva când 
Dumnezeu a fost singur şi nu era încă Tată. Dar s-a făcut mai pe 
urmă Tată. Şi nu a fost pururi Fiul. Căci toate făcându-se din 
nimic şi toate creaturile şi făpturile fiind făcute, Cuvântul lui 
Dumnezeu a fost făcut şi el din nimic. Şi a fost odată când nu era. 
Şi nu a fost înainte de a se face. Ci a avut şi el un început al creării. 
Căci a fost, zice, singur Dumnezeu; iar Cuvântul şi Înţelepciunea 
încă nu erau. Apoi voind să ne creeze pe noi, a făcut pe unul 
oarecare şi l-a numit pe El Cuvântul şi Înţelepciune şi Fiul, ca să 
ne facă pe noi prin El. Deci spunem că sunt două înţelepciuni, una 
proprie şi existând împreună cu Dumnezeu; iar Fiul a fost făcut de 
această înţelepciune şi împărtăşindu-se de ea a fost numit El 
singur Înţelepciunea şi Cuvântul. Căci Înţelepciunea, zice, a existat 
prin înţelepciunea şi voinţa lui Dumnezeu. Astfel spunem că mai 
există şi alt Cuvânt decât Fiul cel din Dumnezeu şi cel ce s-a 
împărtăşit de El s-a numit şi el Fiul, adică Fiul şi Cuvântul după 
har.”49 

Profitând de situaţia politică tulbure, datorată conflictului 
dintre Constantin cel Mare şi cumnatul său Liciniu, Arie a revenit 
la Alexandria provocând confuzie între episcopi şi clerici. Eusebiu 
de Cezareea descrie situaţia creată de erezia ariană, de care 
oamenii de rând au ajuns să fie foarte interesaţi: „Oraş după oraş, 
un episcop se ridica împotriva altuia; mulţimile ajunseseră să se 
învrăjbească şi ele unele cu altele; puţin a lipsit ca ele să nu se 
înfrunte în luptă deschisă.”50 

Informat de episcopul Eusebiu al Nicomediei despre 
conflictul existent în Răsărit, împăratul Constantin a trimis prin 

                                                
49 Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor I, 5 (vezi şi I, 2, 4, 6, 7, 8, 10; 
II, 37), PSB 15, p. 160. 
50 Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare III, 4, PSB 14, Bucureşti, 
1991, Editura IBMBOR, p. 126. 
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consilierul său pe teme religioase creştine Hosius de Cordoba câte 
o scrisoare atât lui Arie, cât şi episcopului Alexandru al 
Alexandriei, îndemnându-i să pună capăt conflictelor.51 

Cum scrisorile împăratului nu au pus capăt conflictelor, 
Constantin a hotărât convocarea la Niceea, în Bithynia, a unui 
conciliu ecumenic la care au fost invitaţi să participe toţi episcopii 
din imperiu. Conciliul a avut loc între lunile mai-august ale anului 
325, tradiţia consemnând un număr de 318 episcopi care au 
participat la conciliu. Printre alte decizii şi canoane ale conciliului 
s-a stabilit şi un crez propriu anti-arian: „Credem într-unul 
Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul tuturor văzutelor şi 
nevăzutelor; Şi într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
Unul-Născut, care din Tatăl s-a născut, adică din esenţa (ousia) 
Tatălui; Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, 
consubstanţial (homoousios) Tatălui, prin care (adică prin Fiul) toate 
s-au făcut, toate lucrurile din cer şi de pe pământ; care pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri şi s-a 
întrupat şi s-a făcut om, a pătimit şi a înviat a treia zi şi s-a înălţat 
la ceruri şi iarăşi va să vină să judece viii şi morţii; Şi în Duhul 
sfânt. Iar pe cei care spun că ‚A fost un timp când El nu a existat’ 
şi ‚Înainte de a se fi născut, El nu a existat’ şi că ‚El a luat fiinţă din 
nimic’, sau pe cei care pretind că Fiul lui Dumnezeu este ‚din altă 
substanţă’ (hypostasis), sau ‚esenţă’ (ousia) decât Tatăl, sau că este 
creat, sau că este supus schimbării sau stricăciunii, pe aceştia 
catolica şi apostolica Biserică îi anatematizează.”52 
                                                
51 Andea Avram, Sinteză de istorie bizantină, Cluj-Napoca, 2000, p. 34; Remete, 
Contribuţii, p. 184. 
52 Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină – O istorie a dezvoltării doctrinei, vol. 1, Iaşi, 
Polirom, 2004, p. 216. 



Ciprian Bălăban 

 

104 

Simbolul de credinţă stabilit la Niceea a fost semnat de 
aproape toţi episcopii prezenţi la conciliu. Arie şi cei doi prieteni ai 
săi din Egipt Theonas din Marmarica şi Secund din Ptolemaida, 
nevoind să semneze, au fost caterisiţi şi exilaţi în Iliric. Trei luni 
mai târziu au fost exilaţi şi episcopii Eusebiu de Nicomedia şi 
Teognis din Niceea, deoarece, cu toate că au acceptat Simbolul de 
credinţă, nu au recunoscut anatemele pronunţate împotriva 
arianismului.53 

Piatra de temelie a crezului este termenul homoousios („Fiul 
lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl s-a născut, adică din 
esenţa Tatălui; Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, 
consubstanţial Tatălui”), introdus în crez la îndemnul împăratului, 
probabil la iniţiativa consilierului său Hosius din Cordoba54 sau a 
diaconului Athanasie, teolog profund, care mai târziu va deveni 
episcop al Alexandriei.55 

Prin folosirea termenului homoousios se sublinia identitatea 
de substanţă a Tatălui şi a Fiului, afirmându-se astfel divinitatea 
completă a Fiului, cât şi eternitatea Sa, toate acestea fiind infirmate 
de Arie. Practic, la sinodul de la Niceea, în ce priveşte raportul 
dintre substanţa Fiului şi a Tatălui, episcopii s-au împărţit în trei 
tabere: cei mai mulţi, în frunte cu Alexandru al Alexandriei, 
Hosius al Cordobei şi diaconul Atanasie au susţinut termenul 
homoousios cu toate implicaţiile lui. Arie, împreună cu adepţii lui 
susţineau termenul anomoios = neasemănător, susţinând că Hristos 
deţine o substanţă diferită, neasemănătoare cu a Tatălui, el fiind o 

                                                
53 Rămureanu, Istoria bisericească, p. 139. 
54 Pelikan, Tradiţia creştină, vol. 1, p. 217. 
55 Rămureanu, Istoria bisericească, p. 138. 
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creatură a Tatălui. O altă grupare, în frunte cu Eusebiu de 
Nicomedia susţineau o variantă mai temperată, raportul dintre 
Tatăl şi Fiul fiind definit prin termenul homoiousios, care avea să 
evolueze între semnificaţiile de esenţă (fiinţă, substanţă) asemănătoare, 
asemenea (Tatălui) în toate privinţele, de esenţă similară, din aceeaşi esenţă.56  

Totuşi în crezul conciliului avea să se impună termenul 
homoousios, termen care nu este întâlnit în Sfânta Scriptură şi care 
purta marca gnosticismului, a monarhianismului dinamic prin 
Pavel de Samosata şi chiar a sabelianismului57, cu toate că nu sunt 
dovezi că a fost folosit de Sabelie, după sinodul de la Niceea mulţi 
episcopi care au semnat crezul s-au temut ca nu cumva sublinierea 
unicităţii substanţei divine prin acest termen să aibă conotaţii 
sabeliene. Situaţia era şi mai confuză datorită ambiguităţii 
termenilor ousia şi hypostasis, care, aşa după cum rezultă din 
anatemele cuprinse în finalul crezului de la Niceea, erau de fapt 
sinonimi. Atât ousia, cât şi hypostasis (traduşi în latină prin termenii 
substantia şi subsistentia) puteau să însemne atât existenţa specifică a 
unui lucru, cât şi substanţa comună din care mai multe lucruri 
puteau să se împărtăşească. Sinonimia acestor termeni avea să se 
menţină până în a doua jumătate a secolului al IV-lea.58 Pentru 
existenţa specifică a entităţilor din cadrul divinităţii în acea vreme 
Răsăritul folosea termenul prosopon, care însemna atât persoană, cât 
şi faţă, mască, sau rol jucat la teatru. Folosirea acestui termen de 
către teologii din răsăritul Europei i-a determinat pe cei din Apus 
să-i suspecteze că ar susţine sabelianismul. 

 
                                                
56 Pelikan, Tradiţia creştină, vol. 1, p. 223-225. 
57 Pentru o definire a sabelianismului vezi nota 22. 
58 Casiodor, Istoria bisericească tripartită, PSB 75, Bucureşti, Editura 
I.B.M.B.O.R., 1998, p. 237, n. 123. 
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6. Controverse postniceene 
Controversa ariană nu avea să se încheie odată cu sinodul 

de la Niceea, ci avea să continue încă o jumătate de secol în 
Răsărit şi apoi mult mai mult în Apus, prin faptul că unele 
popoare migratoare care s-au aşezat în apus au fost convertite la 
creştinismul de tip arian. 

După conciliul de la Niceea traiectoria controversei avea să 
fie uneori influenţată de redefinirea unor termeni teologici, dar de 
cele mai multe ori de fluctuaţiile politicii imperiale. Astfel, în anul 
326 împăratul Constantin, influenţat probabil de sora sa 
Constantia, i-a chemat din exil pe episcopii Theognis de Niceea şi 
Eusebiu de Nicomedia, de la acesta din urmă, împăratul urmând 
să primească botezul cu câteva zile înainte de moarte.59 La 
insistenţele celor doi episcopi avea să fie chemat din exil chiar şi 
Arie în anul 327. În anul 328 cei doi, Theognis de Niceea şi 
Eusebiu de Nicomedia, aveau să-şi reprimească scaunele 
episcopale, pe de altă parte, Atanasie cel Mare ajuns în acest an 
episcop al Alexandriei a refuzat primirea lui Arie în comuniunea 
Bisericii atâta timp cât acesta nu va respecta hotărârile de la 
Niceea şi nu va semna Simbolul de credinţă al acestui conciliu.60 

Arianismul întărindu-se a declanşat o contraofensivă 
puternică. Astfel, un sinod ţinut la Antiohia la iniţiativa lui 
Eusebiu al Nicomediei, în anul 330 l-a condamnat pentru 
imoralitate, sabelianism şi infidelitate pe episcopul Eustatie al 
Antiohiei, apărător al partidei niceene, fiind trimis în exil. Tot în 
anul 330, un conciliu întrunit la Constantinopol, l-a exilat pe 
episcopul Marcel al Ancyrei, apărător al crezului de la Niceea, dar 
                                                
59 Andea, Sinteză, p. 36. 
60 Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 2, p. 30. 
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a cărui teologie se pare că avea într-adevăr nuanţe sabeliene.61 
Apoi, sinodul de la Tyr din anul 335, fiind dominat de episcopi 
arieni, după mai multe învinuiri anterioare care s-au dovedit a fi 
false, l-a condamnat pe Atanasie al Alexandriei învinuindu-l de 
imoralitate, abuz, infidelitate faţă de împărat, iar în anul 336 avea 
să fie trimis de împărat în exil (prima dintre cele cinci plecări în 
exil ale lui Atanasie) la Treveri, în Galia. În acelaşi an 336 s-a 
hotărât reprimirea lui Arie în Biserică la Constantinopol, dar fiind 
în vârstă de 80 de ani Arie a murit cu o zi înainte de ziua fixată 
pentru acest eveniment.62 

După moartea lui Constantin cel Mare, fiii lui au dat o 
amnistie generală, chemând toţi episcopii din exil. Totuşi 
Constantius, devenit împărat peste Răsărit (337-361), fiind un 
simpatizant al semi-arianismului şi datorită influenţelor lui 
Eusebiu de Nicomedia, devenit între timp episcop de 
Constantinopol, l-a exilat din nou pe Atanasie, la Roma, în anul 
339. În anul 341, Eusebiu al Nicomediei a murit, în locul lui fiind 
ales episcop de Constantinopol Macedonie, care ducând mai 
departe gândirea ariană, aplicând-o la Duhul Sfânt declanşează 
erezia pnevmatomahă. 

Pentru împăcarea Apusului cu Răsăritul, împăratul 
Constans a propus împăratului Constantius convocarea unui sinod 
la Sardica (azi Sofia) în toamna anului 343. Din cei 170 de episcopi 
care au participat iniţial la sinod, 80 dintre ei care erau semi-arieni 
s-au retras şi au convocat un sinod paralel la Philipopolis, tot în 
Tracia. Sinodul de la Sardica a confirmat hotărârile dogmatice ale 
conciliului de la Niceea şi a anulat depunerile unor episcopi care 

                                                
61 Pelikan, Tradiţia creştină, vol. 1, p. 222-223. 
62 Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 2, p. 30-34. 
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au susţinut crezul de la Niceea. În replică, sinodul de la 
Philipopolis a întărit anatema asupra episcopilor niceeni şi a 
hotărât ruperea legăturii cu episcopul Iulius al Romei şi cu Hosius 
de Cordoba. Împăratul Constantius a fost determinat de fratele 
său din apus Constans să susţină respectarea hotărârii conciliului 
de la Sardica. Astfel Atanasie s-a întors din al doilea exil în anul 
346. 

În anul 350 împăratul Constans a fost asasinat, Constantius 
ajungând împărat peste întreg imperiul, situaţie în care semi-arienii 
au reuşit să-şi extindă dominaţia asupra Apusului. Au urmat patru 
sinoade ţinute la Sirmium (azi Mitroviţa, în Serbia), care au 
adoptat diferite crezuri cu orientare ariană sau semi-ariană. Astfel, 
în anul 351, primul sinod de la Sirmium a formulat o mărturisire 
doctrinară care respingea gândirea lui Arie, dar ocolea şi termenul 
homoousios. Nemulţumit de hotărârile acestui crez, papa Liberiu a 
cerut permisiunea împăratului să convoace un sinod la Arelate în 
anul 353, dar sub presiunea împăratului acest sinod l-a condamnat 
pe Atanasie. Dezamăgit papa Liberiu a convocat un alt sinod la 
Mediolanum în anul 355 la care datorită presiunilor crezul de la 
Niceea a fost renegat, iar Atanasie condamnat la exil, al treilea. Un 
an mai târziu sunt exilaţi şi papa Liberiu împreună cu Hosius de 
Cordoba. În anul 357 a fost ţinut al doilea sinod de la Sirmium în 
care arienii radicali şi-au impus formula care caracteriza relaţia 
dintre Fiul şi Tatăl ca fiind: „anomoios kata panta kai kath’ousian” 
(deosebit în toate şi în fiinţă). Fiind bătuţi, papa Liberiu şi Hosius de 
Cordoba, au semnat în cele din urmă crezul.63 

În anul 358 la al treilea sinod de la Sirmium s-a stabilit că 
Fiul este „homoiousios to Patri”. În această perioadă Atanasie chiar 
                                                
63 Remete, Contribuţii, vol. 1, p. 189-190. 
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ajunge să sublinieze sinonimia dintre termenii homoousios şi 
homoiousios, considerând că este important dacă cineva acceptă 
divinitatea şi eternitatea Fiului, cât şi faptul că Fiul este din fiinţa 
Tatălui, nu din altă substanţă, chiar dacă nu poate fi de acord cu 
termenul homoousios.64 De fapt termenul homoiousios are meritul 
de lăsa cale liberă posibilităţii existenţei mai multor entităţi în 
divinitate, neavând conotaţii sabeliene. 

În anul 359 a avut loc al patrulea sinod de la Sirmium care 
în crezul stabilit susţinea că Fiul este „homoios to Patri” (asemănător 
în toate cu Tatăl; similar cu Tatăl; identic cu Tatăl) respingând termenul 
ousia pentru că nu se găseşte în Scripturi şi a creat multe 
controverse.65 Cei care susţineau acest punct de vedere au fost 
numiţi acacieni, de la Akakios de Cezareea, reprezentantul lor. 

După moartea lui Constantius II, la tronul imperiului a 
urmat Iulian Apostatul (361 – 363 d.H.), care era un păgân, 
neinteresat de dezbaterile teologice creştine. Această situaţie a 
înlăturat influenţa politicii asupra controversei ariene, făcând 
necesar pentru fiecare grupare să caute victoria în principal prin 
mijloace teologice. În această perioadă Atanasie se întoarce din al 
treilea exil în anul 362, dar este exilat din nou tot în acest an, 
reîntorcându-se în anul 363. Sub împăratul Valens a fost exilat 
pentru a cincia oară între anii 365-366.  

În anul 362 Athanasius a făcut un pas decisiv care va duce, 
până la urmă, la victoria credinţei niceene. La un sinod întrunit la 
Alexandria a declarat că deosebirile verbale nu erau importante, 
atâta timp cât înţelesul era acelaşi. Astfel, atât expresia “trei 

                                                
64 Bria, Dicţionar, p.190; Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 2, p. 42. 
65 Remete, Contribuţii, vol. 1, p. 191; Chifăr, Istoria, vol. 2, p. 42-43; A. Bailly, 
Dictionnaire grec-francais, p. 1376. 
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ipostasuri” cât şi perechea ei “un ipostas” erau acceptabile, atâta 
timp cât prima nu era interpretată astfel încât să sprijine triteismul, 
nici ultima într-o manieră sabeliană.  

Sinodul de la Alexandria din anul 362 d.H. a fost doar 
începutul unei serii de sinoade şi hotărâri episcopale care au avut 
loc între 362 – 382 d.H.. Aceste sinoade au condamnat şi părerea 
implicită a arianismului, că Duhul Sfânt ar fi o creatură, 
afirmându-se consubtanţialitatea Duhului Sfânt (prin folosirea 
termenului homoousios) cu Tatăl şi cu Fiul, atât la acest sinod din 
Alexandria66, cât şi de exemplu la sinodul de la Sirmium din anul 
378, ţinut în prezenţa împăratului Graţian sub conducerea 
episcopilor Ambrozie de Mediolanum (Milan) şi Anemius de 
Sirmium.67 

Personalităţile principale ale generaţiei neoniceene sunt 
Didim din Alexandria şi cei trei mari teologi capadocieni: Vasile 
cel Mare din Cesareea, fratele său Grigore din Nyssa şi prietenul 
lor Grigore din Nazianz. 

Aceşti teologi şi-au asumat sarcina de a defini mai clar 
unitatea şi diversitatea din cadrul dumnezeirii şi de a căuta o 
terminologie capabilă de a exprima ambii poli ai acestei chestiuni 
controversate. Soluţia lor se baza pe deosebirea dintre termenii 
ousia şi hypostasis. În literatura filosofică, şi chiar în hotărârile 
Conciliului de la Niceea, aceşti termeni erau folosiţi ca sinonimi. 
Teologii capadocieni au făcut o deosebire între aceşti doi termeni, 
rezervând folosinţa termenului hypostasis cu privire la existenţa 
individuală a unui lucru, iar folosinţa termenului ousia pentru 
                                                
66 Chifăr, Istoria creştinismului, vol. 2, p. 44, 49; Casiodor, Istoria bisericească 
tripartită VI, 20, PSB 75, p. 236-237. 
67 Teodoret, Istoria bisericească IV, 8, PSB 44, p. 161-163; Chifăr, Istoria 
creştinismului, vol. 2, p. 45. 



Termenul homoousios între erezie şi ortodoxie 

 

111 

esenţa comună diferiţilor membri ai unei specii. Astfel, ei au 
afirmat că în Dumnezeu există trei hypostasis şi doar o ousia sau, cu 
alte cuvinte, trei existenţe individuale care participă la o esenţă 
divină. Vasile cel Mare a fost primul care a folosit aceste expresii.68  

Astfel, termenul grecesc prosopon, care până atunci era 
corespondentul latinescului persona, dar care pe lângă persoană mai 
avea înţelesul de faţă, mască, rol, sensuri care îl făcea suspect de 
sabelianism, a fost înlocuit de către aceşti teologi cu termenul 
hypostasis.  

De asemenea, Didim şi teologii capadocieni s-au împotrivit 
foarte mult pnevmatomahilor (=luptători împotriva Duhului), care 
negau divinitatea Duhului Sfânt. În mod special Grigore de 
Nazianz, cel care a prezidat lucrările sinodului ecumenic de la 
Constantinopol (381), a susţinut divinitatea completă a Duhului 
Sfânt considerând că Duhul Sfânt este homoousios cu Tatăl şi cu 
Fiul.69 Cu toate acestea Vasile cel Mare s-a ferit în scrierile sale atât 
să-l numească Dumnezeu pe Duhul Sfânt, cât şi să atribuie 
acestuia termenul homoousios.70 

 
 

                                                
68 Ioan G. Coman, Patrologie, p. 113; Grigorie de Nyssa, Epistola despre Sfânta 
Treime către mai marele doctorilor, Eustathe II, în „Scrieri exegetice, dogmatico-
polemice şi morale”, PSB 30, Bucureşti, Editura I.B.M.B.O.R., 1998, p. 431; 
Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt, Bucureşti, Sophia, 2001, p. 65. 
69 Grigorie de Nazianz, Cuvântări teologice V, 14; V, 17, Bucureşti, Editura 
Herald, p. 166-168; Jean Bernardi, Grigorie din Nazianz, Sibiu, Deisis, 2002 p. 
233. 
70 Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, Bucureşti, Editura 
I.B.M.B.O.R., 1999, p. 61. 
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7. În loc de epilog – „Este Duhul Sfânt 
consubstanţial cu Tatăl şi cu Fiul?” 

Theodosius I, un apusean şi un sprijinitor pasionat al 
credinţei de la Niceea, care a ajuns împărat în Răsărit în 379 d.H., 
a fost cel care a stabilit în mod decisiv creştinismul ca religie 
oficială a imperiului. Printr-un decret el a cerut tuturor popoarelor 
să adere la “religia care este urmată de papa Damasus şi de Petru, 
episcopul din Alexandria”. 

În anul 381 d.H., Theodosius I a convocat Conciliul 
ecumenic de la Constantinopol, care să reafirme credinţa de la 
Niceea. Nu s-a păstrat nici o declaraţie doctrinară emisă de acest 
conciliu, însă la Conciliul de la Halcedon din anul 451 d.H., crezul 
niceean, socotit ca fiind Crezul de la Niceea modificat în mod 
corespunzător după controverse ulterioare, este atribuit 
Conciliului de la Constantinopol. 

Pe lângă reafirmarea doctrinei de la Niceea, acest conciliu 
s-a împotrivit pnevmatomahilor (luptători împotriva Duhului) sau 
macedonenilor (denumire derivată de la Macedonius, episcop de 
Constantinopol între anii 341 – 360 d.H.), care credeau că Duhul 
Sfânt este o creatură subordonată Tatălui şi Fiului. 

Crezul stabilit la acest sinod, devenit „crezul” prin 
excelenţă al creştinismului, este următorul: 

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul 
cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.  

Şi într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul 
Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii;  lumină 
din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, 
nu făcut, Cel de o fiinţă (homoousios) cu Tatăl, prin Care toate s-au 
făcut; 
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Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a 
pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din fecioara 
Maria şi S-a făcut om; 

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi 
S-a îngropat;  

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; 
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; 
Şi iarăşi va să vină, cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui 

împărăţie nu va avea sfârşit; 
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de-viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl 

purcede (apusenii adaugă “şi de la Fiul”, în latineşte filioque, termen 
inclus în crez la Toledo în anul 589); Cela ce împreună cu Tatăl şi cu 
Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci;  

Şi într-una, sfântă, sobornică şi apostolică Biserică;  
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor;  
Aştept învierea morţilor; 
Şi viaţa lumii ce va să vină.”71 
Putem să observăm că la conciliul ecumenic de la 

Constantinopol (381), unde a fost analizată problema 
personalităţii şi a divinităţii Duhului Sfânt, acestuia îi este 
recunoscută divinitatea, dar nu este afirmat a fi  consubstanţial 
(homoousios) cu Tatăl şi cu Fiul, relaţia dintre Duhul Sfânt şi Tatăl 
fiind exprimată prin termenul neotestamental ekporeuomai =  „a 
purcede” (Evanghelia după Ioan XV, 26). Termenul homoousios a fost 
ocolit datorită îndelungatelor controverse care au apărut în 
legătură cu el, crezul sinodului oglindind terminologia lui Vasile 
cel Mare,72 cu toate că el nu mai era în viaţă în momentul 

                                                
71 Bria, Dicţionar, p. 113. 
72 Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, p. 61-62. 
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respectiv, în acelaşi timp episcopii prezenţi la sinod au preferat 
folosirea unei terminologii întâlnită în Sfânta Scriptură, pentru a 
evita controverse ulterioare. 


