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PREFACA 

Motuli îndoitii, pusti pe frontispiciii, arată de îndestulă nu 
“numai ideea, care m'a, determinaţi, darşi principiile ce le am avută 
în vedere la lucrarea, acestei cărți, resultatulii preocupaţiunilorii 

şi fructulii ostenelilorii mele de mai multă timpi. 

Bărbaţi competinți, pătrunși de puterea credinţii, de însem- 

nătatea, pietăţii pentru societate -şi doritori sinceri ai unui 

adevărații progresii în Biserică și în Cleră vorii judeca — şi ei 
așteptii sentința lorii — daca, în acâstă mică lucrare am putută 

atinge — celit pucin în parte — scopulă pe care nu trebue să/lii 

perdă din schi ori-ce scriitorii sincerii și piosii. 
Mă voii crede fericitii, daca .prin darea la lumină a acestei 

cărți am înlăturatii — întru cât-va — obstaculele ce întimpinaă și 
întimpină, ânchă uni profesori în predarea, istorii Bisericescă, daca, 
am ușuratii greutăţile elevilorii, cari suntii ţinuţi a studia, ase- 
menea, materie, daca am umplută o parte a lacunei atât de multi 

simțită până în presentii. în literatura istorică a, Bisericii nostre, 

şi daca, am pututii satisface cerinţele legitime ale clerului şi ale 
acelorii buni chrestini, cari dorescii a av6 cunoscinţe despre finţa 
şi organismul Bisericii. 

_” Junimea, studiâsă şi ori-ce lectorii se vorii convinge, speră, în 
“urma cetirii saii a studierii acestei cărți, că epocele în cari a domi- 

natii credința, sub ori-ce formă va fi fosti,siintă splendide,sublime 

“şi productive pentru contimporani și posteritate. Din contra.epocele 

în cari necredința, sub ori-ce formă va fi apărutii, a câștigatii asu- 

“pra, spiriteloriă unii triumfii ori-cât de neînsemnatii, dispară înain- 

tea posterităţii şi se afundă în chaosulă uitării, fiind-că nimenea, 

nu voesce a se turmenta să cunâscă aceea ce este sterilă și inutili 

"Bucureşti 1875, Nombre 30,
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- INTRODUCTIUNE 

ISTORIA. BISERICII CRESTINE. 

  

şi + DEFINITIUNEA SI OBIECTULU ISTORII BISERICII 

„Biserica Chrestină este institutulă divină fondată de Christu 

pentru salutea lumii. Scopulă ei este ca să comunice acestă sa- 
Iute pe care Christ o distribue tuturorii popâreloră şi individe- 
lori genului umană , şi ca fie-care să 'şi o apropiese liberi. 

Biserica 'şi are existenţa sa concretă in societatea religi6să 

a acelora, cari suntiă părtaşi acestii salute şi cari contribuesciă, 

fie-care potrivită cu darulă şi vocaţiunea sa, la respindirea 

şi libera ei apropriare. Capul Bisericii este Christă, iar ingri- 

jitorulă ei divină St. Spirită, care e trimisi de Christă spre a 

o conduce la ţinta şi perfecțiunea ei. Mediile prin cari lucreză 

St. Spirită în Biserică suntă cuventulă (st. scriptură) şi miste- 

'rile (sacramentele). . e 

Biserica fiindii ună institută, ce şi a luată existenţa in timpi 

şi care se desvoltă in sine cu timpul, are naturalmente și 

istoria sa. Acestă istorie ânsă nu presintă tot-d'a-una ună 

progressă pură, pentru că pe lângă guvernarea ce are asupra 

Bisericii Capulă «i, şi pe lingă solicitudinea sânţitâre a St. 

Spirită, “conducâtorulă ei, se introducă in ea, ca factori 

puternici. cunoscinţa şi. voinţa omului, rari în starea de
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pecabilitate a naturii umane potă fi şi perverse, şi de aceea se 
potă opune sai contribui, impedica saii inlesni dosvolta- 
rea ei, amestecândă progressulii cu elemente impure, sat 
conservându-lii in limpiditatea lui şi reinoindu-lă. Dar cu 
tOtă aberaţiunea şi perversilatea omului, domnirea lui Christă 
şi ingrijirea St. Spirită in Biserică se afirmă prin “aceea , că 
veritatea şi pulerea divină nu sunt invinse şi absorbite de 
aberaţiunea şi debilitatea umană. Salutea divină nu dispare 
în răutatea omului ; ci chiar cu aceste obslacule se desroltă 
continui şi luerâză neincetată. - 

Aşa dar istoria Bisericescă trebue să espună nu numai 
desvoltarea normală a Bisericii, ci şi t6te obstaculele ce ea 'a 
intimpinată in mersulă sâi, precum şi rătăcirile ce s'a manitestată in intrulă ei din timpă în timpi, intru cât acestea 
se raportă.la desvoltarea sa, 

Ş 2. IMPARTIREA ISTORII BISERICESCI. 

Istoria Bisericâscă, pentru a fi tratată cu sucesii, şi pentru a se pute inţelege mai bine, cere neapărati o impărţire a materii sale. . Cea mai naturală impărţire şi care se presiată de sine este aceea ce se face după, epoce determinate, in cari tendinţele şi aspiraţiunile desvoltării generale ai luati o formă essenţială şi bine definită, deşteptândă şi ahimândă noi puteri pentru o mai departe desvoltare , sai dându-le.celă pucină o altă direcţiune. Unei aseminea cerinţi correspunde impărţirea istorii ' Bisericesci in veche, megie şi modernă. Linia Qemareativă intre istoria veche şi medie este insemnată prin triumfulă. Bisericii asupra popsreloră de cultura şi dominaţiunea greco-romană , prin determinarea complectă a doctrinii in vechea Biserică şi prin inceputulă unei instreinări conţinue şi din'ce in cec 
ocidentală,, aşa dar pr 
istorii moderne Şi fin 
cucerirea Constantina 
zantină. 

O subimpărţir 

in finele secolului ali VII. Inceputulă itulă celei medii este insemnată prin polului şi destrucţiunea imperiului Bi- 

e a fie-cării epoci 'in câte doă periode este 

rescende intre Biserica orientală şi cea e
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3 
necessarie şi se impune de sine prin natura faptelori istorice, 
Ast-feli dar vomii distinge in istoria veche : 

Periodulă 1. (100—323) penă la Constantin cel Mare saă 

penă la triumfală finală ală chrestinismului asupra păgănismu- 
lui greco-romană. | | 

Periodul II. (323 — 699). până la formularea completă a 
doctrinii desvoltate in Biserica veche. 

In istoria medie : | 
Periodulă I. (692—1054) până la schisma completă intre 

Biserica orientală şi cea ocidentală. 

Perioduli II. (1054—1453) până la cucerirea Constantino- 

“polului şi sistarea Gre-cum. a activităţii literare in Biserica 

orientală. a 
In istoria modernă : 
Periodulă [. (1453—1643) penă la aprobarea şi recunscerea 

confesiunii lui Petru Movilă in Biserica omentală. 

Periodală II. (1643—1875) până in gilele nâstre. 

Istoria fondării chrestinismului de către Christu şi Apostoli 

sâi se pâte considera şi lrata ca o parte integrantă a istorii 

vechi Bisericesci , cu tâte acestea ânsă pare a fi multă mai 

utili de a trata separată acesta parte a istorii, considerând'o 

ca Istoria priimitivă a Bisericii. 

__ Espunerea istorică a tutoră acestoră epoci trebue ânsă să 

fie precedată de Istoria preparaidre a Bisericii chrestine , in 

care se arată in ce raporturi se afla lumea antechrestină către 

Biserică. i 

“



ISTORIA PREPARATORE A BISERICII CHRESTINE 
LUMIEA MAI INAINTE DE CHRESTINISMU IN RELATIUNILE EL | ” CU BISERICA CHRESTINA 

Ş3. PREPARAREA SALUTII IN ISTORIA PRIMITIVĂ, 

: Din mâna creatorului omul eşise hunii şi sântă, dotată cu imaginea divină, destinată şi avânqă tâte condiţiunile pentru o desvoltare liberă,. ce avea să'lă conducă la santitate, la glorie şi la o perfectă armonie cu D-dei. Ansă, când era să realiseze vocaţiunea sa divină prin o liberă determinare, cădu, abusândă de libertatea sa, in pă&calii, mârte şi corrupţiune. Indată intră şi iea locii in istorie economia divină |); anunţândă şi preparândă salutea pentru omă, căruia “i maj rămăsese ânchă capacilatea de a fi salvată. In genulă umani prin fe- condaţiunea economii divine avea să se producă salutea (gen. 3, 15). Dar omulă iea de astă dată o direcţiune cu totulă perversă şi ostilă lui D-deu, ast-fel că a trebuită să fie im- piedicată in calea sa prin o condamnare radicală (deluviulă) , pentru că lăsată a continua, direcţiunea luată, -in locă să ajungă la salute, ar fi ajunsăla ună răăi absolutii. Ună bărbatiă ânsă (Noe) putu să fie Scăpată din corrupţiunea generală, şi” cu acesta incepe din noii economia divină pentru salutea lumii. In desvolturea sa omenimea degenereză, intr'adevăriă, şi de astă-dată, ânsă nu atât in cât să'şi atragă o a doa condamnare; dar tot până la aşa grad, că numai era in stare de a f depositarea şi propagatârea salutii. Ast-felă dar trebui şi acum 2 
1) Sub termenul : «Economia divină» planul proiectati d 

. 
. . . 

: - sa-inţelege in limbagiul Bisericescii 2 D-deu pentru mâ 
- 

ntuirea lumiţ. i
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să se facă pentru a treia Gră unii noă începutăi ală economii 
divine, In Abraam şi descendenţii săi, D-d6u alesse şi crescu 
unti poporii, in care avea să incepă şi să se prepare salutea in 
modu esclusiviă, până când, ajunsă la celă mai inaltă gradă 
de desvoltare, să potă fi distribuită la tâte popârele pământului. 

Ş4. PAGANISMULU.: 

D- deu Jăsândă pe cele-l- alte poporesă mârgă calea ce'şi ales- 

sesse (Fapt. ap. 14, 16), nu lea părăsită cu totulă, ci, după asa 
bună-voinţă, le a pusă o ţintă determinată, către care aveai să 
lingă in desvoltarea loră naturală. Istoria loră nu pâtefi consi- 
derată decât ca o preparare pentru chrestinismiă. Principiulă e- 
senţiali ali păgânismului era negarea unui D-geu personală, şi 
ârba incredere de sine, că capacitățile sale naturale şi inţelep- 
ciunea'i suntă de ajunsă spre a fi salvatii. Dar in starea de peca- 
bilitate a naturii omenesci tendenţa acâsta a păgânismului nu 
putu termina,de cât prin o completă desilusionare. Păgânismulii 

deşi sprijinită in modulă cel mai energică de puterea culturii 
sale secolare şi de influenţa insemnătăţii politice, cu tâte acestea |. 
cădea din ce in ce: mai multii de la inălţimea demnităţii lui 
religiose şi morale, până ce termină cu o crisă religisă şi o 
amorţire morală. Esperienţa trebuia să probeze : definitivă şi - 

incontestabil,că natura şi arta, cultura seculară şi inţelepciunea, 

oraculele şi misterile, filosofia şi teosofia, politica şi industria, 

sensualitatea şi luxulii înu suntu in stare să liniscesca tâmea 
şi setea spiritului omului, ereeatiă pentru D-deu, şi să'i redea 
pacea perdulă. Esperinţa acâsta avu tâte condiţiunile cerute 
pentru a sfărâma mândria păgânismului ş şi a deştepta in tâte 
inimele nobile nesessitatea, dorinţa şi susceptibilitatea pentru 
salutea - divină, apărută: in Chriștă. ' Dar acea tendință a 
păgânismului de a'şi prepara salutea cu propriile sale mijloce 
şi dupe ală s&ă placii a dată şi resultate favorabile pentru 
chrestinismă. Elă a fostă sforțati ca să pună in luptă tote 

puterile ş şi capacităţile naturale ale spiritului umană , pentru 

ca să atingă celă mai inalti gradă possibilă de civilisaţiune in 

- cultură şi politică, Intr'adevără, în privinţa acâsta aşi ajunsă 

a . .
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păgânismulă la resultate estraordinare, oferind tot de o dată 

şi. chrestinismului forme şi mijlâce, pentru desvoltarea şi 

realisarea vocaţiunii sale universale. | 

In resumatii : judaismulă a procurată Bisericii chrestine 

substanţa sas materialulă divină, iar păgânismulă formele şi 

mediile umane de progressă şi cultură. 

Domni peste torii ce născea puterea gigantică a timpurilorii primordiair, 

şi incunjurată de abondenţa şi avuţiile nedesecabile ale unei naturi , ce 

inspira şi tot de o dată captiva cu deseverşire admiraţiunea, omulă, incre- 

dându-se prea multi puteri! şi capacităţilorir saie naturale , negă po D-d eu 

celii personalii şi mai pre sus de lume. Natura cu sorginţile ei nedesecabilo 

de viață și plăcere, fiindu'i tot-d'a-uua aprăpe şi presentă,'i păru mai demnă 
de adoratii, de cât uni D-geu personală in inăițime, Ast-fel ăea nascereo 

păgânismulii ală cărui caracterii generali este : deificarea sai adorarea 
naturii, adică, religiunea naturală (Rom. 1, 21 sqq.). Fortele:secrete als. 
naturii, concepute de mintea omenâscă mai multii practicii de cât teoretică, 
şi desvoltate în sciință, in mistică, in magie şi mantică, dupe aceea aplicate 

in tâte fasele şi relațiuniie vieți! umane, părurii ca revelațiuni ale spiritului 
eterni ; şi ast-fe! prin autoritatea și mijlocirea unori persâne distinse şi 
prin influența diverselorii proprietăţi geografice şi etnografice se creară diferite 
Sisteme de religiuni naturale. In tâte religiunile acestea există diferinţa intre 
religiunea sacerdoţilorii şi religiunea poporului. Aceea este uni panteismii 
ideală şi filosofică şi acâsta unii politeismi plini de fabule şi ceremonii. 

Cu tote acestea desvoltarea, religiâsă a păgânismulu! n'a fosti lipsită de 
ori-ce elementi do veritate. Abstracţiune făcândii de resturile de revelatiuni 
primitive, cari denaturate în diverse moduri aii serviti păgânismului de bas 
in formarea sistemeloriă sale religi6se, desvoltarea repede a religiunii naturale 
a făcutii a se prematura âre-caro verități religidse, ce pe calea revelațiunii 
divine putea să ajungă aci numai incetii şi pr& târdii ; ânst tot-d'o-dati 
le a ornamentatii cu neadevirurii şi le a transformati in caricature, Ast-felit 
suntii teorile despre trinitate sai incarnaţiunile panteistice, dualismulă sati 
recundscerea realității răului şi reducerea lui la principii supranaturale etc. 
Ast-feli suntii sacrificiile de Gmeni, practicate fără escepţiune in tâte reli- 
ligiunile naturale.— Uni strigătă de orăre şi Gre-cum profeticii alti omenimii 
părăsite de D-dei, care strigită avea să se transforme pe Golgota intrunit 
imniă de bucurie şi mulțumire, 
Adorarea naturii avu sârta ori-cării desvoltări prematurate şi nenaturale. Florila produse de arboruli păgânismului cădură fără să fi legatii fructe: 

Misterile şi oraculele, magia. şi mantica deveniră forme g6le , organele unci inşelătorii calculate sa ii unei şariatanil ordinare. Până într'atât ajunsese că unii preotii ali pigâmsmului nu putea vede pe altul fără să nu rigă.—Necre- dinta lua tâte in derisiune, superstiţiunea, primi lorme escentrice si visionare. Bărbaţii cei mai distinși.ai pigânismului se incercară in vanii să deştepte și să reinvieze zelulii şi amsreș:pentru roligiunea. părințiloră lorit. . ” Să Păgânismulii era o religiune pământescă, si de aceea atribui și Deiloră sei „fără scrupulii tâte impertecţiunile pimsntesci. Prin acâsta ânst perău puterea care o inălțase din pulberea şi sorlitatea pimântâscă. Mitulii, in parte: imoral, 
+
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sânţia sad scusa prin exemplulă Deilori cele mai grave imoralităţi. Impudicita- 

tea fu proclamată adesea ca esanţialulit şi perfectiunea cultului divinii. Ideea 

de umanitate in adevtratuli ei ințelesă lipsia'cu totulă in piigânismi, numai cea 

-de naționalitate era cunoscuti, şi virtuțile sale eraii_numai virtuți civice. In 

Orienti despotismulii şi in Ocidentii mândria națională şi presumpțissă nu 

" suferiat recunâscerea drepturilori și demnității omului, la. care streinulă și 

servulii nu putea aspira. Si fiind că insemnatatea ființii omului era mtsurată * 

numai după positiunea sa in politică, de aceea rolulii sati partea femeii in 

„societate era necunoscutii saii negatii. Ea era celt multii servitorea, bărba- 

tului, şi in Orientii era decidută cutotulii prin poligamie. Celă mal inalti gradii 

de 'corupțiune morală "li ajunse păgânismulă in timpurile de desfrânare ale 

imperatorilorii Romani. Într'o ast-felii de stare de oribilă degenerare morală 

află chrestinismulă pe păsânismii, când incepu expediţiunea sa spirituală 

pentru cucerirea lumii. | 

Sciințele şi artele păgânismulul intru cât acestea ai o insemniătate pentru 

chrestinismi suntii cu preferință resultate ale activității spiritului Greciă şi 

Romanii. Așa suntii filosofia, arta poetică şi istoriografia. Lucrările filosofice 

din Orientii suntă in fond& numal teosofic, şi aă servitii sacerdoțilorii ca 

elemente indispensabile in formularea sistemeloriă religiunii naturale a po- 

porului- O istoriografie în adevăratul intelesit, adecă ca sciință, n'a, pututii 

să producă păgânismulă. Cultura intelectuală a Grecilorii şi a Romanilorii a 

adusti servicii chrestinismului in două moduri : formatii şi materiali. Pe de 

o parte ea a imprumutati chrestinismului armele sciinţii pentru espunerea 

şi desvoltarea teoretică a doctrinii lui; iarpe de alta a creatii din observațiuni 

şi esaminiri profande ale naturii şi spiritului idei şi noţiuni, care se prepare 

calea și se curețe terenulii pentru sâminta Evangelii. , 

Tendinţa principală a păgânismului de a'şi procura prin propriile mijl&ce şi 

dupe a sa plăcere o salute,implică şi sforțarea cătreo colosală centralisare de pu” 

răre (gen. 11,4,6). Păgânismulii chiar de la inceputii fu impinsii de puterea inhe- 

“rentă naturii sale de a concentra şi pune sub osingură voință totii genuiii uma- 

ni, şi prin eliă forțele naturii și productele tutorii zonelorii şi țăriloră , recuno- 

scândiă in acâstă toinţă representatiunea personală și visibilă a divinității. Darși 

in acestă tendință către o cosmocratie absolută trebue să se distingă căile omu- 

lui şi căile lui D-eu, scopurile profane urmărite deomii şi resultatele salutari 

pe cure Provedenţa le a smuls păgânismului. Insemnătatea aceştii tendințe 

pentru Biserică a fosti incontestabilii de cea mai mare importanță. Diversele 

grade şi elemente de cultură ale fie-cărui poporit concurară prin fusionarea 

si immembrarea diferitelorii naţiuni intr'unii singură organismii de stati! la 

o cultură universală, și prin acăsta se prepară şi se facilită repedea circula- 

tiune a noului singe vital, infust de chrestinismi în arteriile popârelorit 

enervată in privința religi6să şi morală. Cu deosibită putere şi cu unii sucesit 

Splendită fu inaugurată acestă cale de Alexandru celii Mare. şi terminată cu 

glorie de puterea Romanilori. Mai inainte de tote figurăză aci ca factorii 

principală cunoscinţa şi respindirea din ce in co mai intinsă a unei singure 

limbi, limba Elenă, care la ivirea chiestinismului eca vorbită şi ințelesă in 

„tâte părțile imperiului Roman. După cum statulă pigânt aspira la o centra- 

lisare a puterii, tot aşn tindea industria şi comerciulii , impins „de același 

principiu,către o centralisare a, avuţiilorii.Ast-felit spiritulă omului deschidendii 

prin pustii și pe mări căi comunicative pentru atingerea scopurilorit sale în |
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m | i | ri tură. comerciale cele ivers i di una cu alta prin leg _ aerciale ce ultt universali, şi unin j a pri jale cele 

ruat dotata țeri și zone servi, fără voia şi scirea sa, planurilor 
* . . - - - 

pentru propagarea Evangelii. 

$ 5. JUDAISMULU. 

Abraam singură fu alesi şi chiemată de D-geu (Jes. 51,2), 
care ca creatorii deşteptă din pântece sterilă s&menţa promi- 
siunii iar ca salvatoră şi rescumpărătoră „liberă poporulă 

“promisiunii din sclavia egiptică. In țara săntă se formă şi se 
consolidă familia Abraamitică. Ânsă pentru ca familia acesta 
să se pâtă desvolta şi deveni uni popor trebui să emigreze 
in Egiptă. Moise scâse din. ţara slreină pe poporă, i dete o 
constituţiune teocratică, legi şi cultii, ca medii pentru indepli- 
nirea chiemării sale şi:ca conducători către perfecțiunea viitore 
(Gal. 3, 24, Ebr. 10, 1). Eşirea din Egiptă fu dioa Dascerii 
poporului, şi darea legii la muntele Sinai sânţirea sati confir- 
marea lui de popori sântă. Iosua indeplini cea din urmă - 
condiţiune pentru asigurarea unei existenţi independinte, 
luândă in posesiune o :ţară aplă pentru misiunea poporului, 
patria str&buniloră loră. Teocratia, constituită acum în for 
unei curate democraţii şi sub ingrijirea sacerdoţiului, 
trebuia să dea resultate frumâse. Epoca Judecător 
constată, că acești doi factori nu er 
necessitatea de alte do5 puteri noi: 
siuno era dea [i inter 
statului, şi regatul: 
in aflară şi a consolida pacea in năuntru,. Prin v 
cuceririle lui David teocratia câştigă 
cuvenită ei,şi prin construirea templulu 
cultulii tipică ajunse la cea mai cum 
tâtă influenţa şi autoritatea proferism 
ruliă, care deja incepuse a se depăr 
la ţinta chiomării'sale, nu putu menţine acesti in ală posiţiunii sale: in. afară şi in intru, 
lupta 'şi sfaşierile - d'inaunte 
certele lumii păgâne: 
judec 

ma 
avea şi 

iloră ânsă 
ai de ajunsă şi de aceea 
profetismulă a cărui mi- 

pretulă voinţii lui D-deu şi ală consciinţii 

ictoriile şi 
in politică importânţa 
i splendidă sub Salomon 

pletă desvoltare. Dar cu 
ului şi a regatului, popo- 

ta din cein ce mai multă de 
i inaltă rangă 

Schisma politică , 
u amesticulă neteocratică în şi apostasia crescende atrase; aseră după sine ata lui Deu, prin care poporulă alesi fu predată tiranii 

pentru a asigura de .aci inainte teocratia -
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şi apăsării păgănismului. Pedepsa acâsta nu remase ânsă fără 
efectii. Ciru permise exilaţiloră reintorcerea in patrie şi 
organisaţiune independentă. Pentru fondarea şi consolidarea 

«noii colonii Deu acordâ şi profeția cât-va timpă. 

Pe lingă ingrijirea divină imediată, pe lingă presenta lui Deulin invățătură, 

pedepsă şi consilieri, profeția sub tâte fasele politice şi sociale a lucrati ast- 
fel, ca promisiunea salutii viitâra să câştige increderea, generală și să pă- 
trundă pent in cele mai retrase unghiuri ale societăţii, ca o ragă de consola- 
tiune și speranță in obscuritatea acelorii timpuri fatalt. Epoca fericită din 
domnia glori6să a lui David, şi cea pacilică şi splendidă din a lui Salomon 

“serviră ca base pentru a se concipe și descrie forma plină de glorie și splen- 
dore a unei imptrații messtanice, ce avea si apară in viitorii,-pe eând apo- 

stasia, suferințele şi umilirea poporului in epocile de decadenţă completară 
„speranțele messianice prin ideea unui Messia, care avea să sufere pentru 

“păcatele poporului şi să fea asupră'şi miseria lui. Acum dar profetia, ter- 
minândi edificiulit misiunii sale de altă-dată, dispare cu totulii pentru a 

. reinvia deplinii şi esclusivii la implinirea timpuriloră. : ” 

Timpulă sosise, când poporulă alesi, lăsatiă liberi de con- 
ducerea imediată a revelaţiunii divine, ânsă inarmată cu re- 

sultatele şi esperienţa aniloriă de invăţătură in scâla lumii , şi 

* condusă de facla prediceriloră profetice, avea să justifice şi 

să confirme prin sine insuşi vocaţiunea sa. Lupta de extermi- 

nare, pe care fanatismulă păgână ali lui Antiochă Epifani o 
pregălia judaismului, fu inlăturată victoriosă. Sub Macabei. 
poporulă ajunse ânchă o dată la independenţa sa politică, care 
în cele din urmă fu sufocată decorrupţiunea dinastii Macabeice 
şi apoi nimicită cu totul de tactica şi astuţia dominaţiunii 
Romaniloră. Persecuţiunea religi6să din partea 'Sirilorii şi a- 

“păsarea Romaniloră impinseră sentimentulă de naţionalitate, 
precum şi inclinarea către instituţiunile şi modulă de guver- 

nare ală străbuniloră până la esclusivismiă estremiă, ura fana- 
tică şi despreţi pentru totă ce era streini , profăcendiă spe- 
ranțele „messianicejintr”'o aşteptare dea fi liberaţi de sub jugul 
streini, şi de a'şi recapela independința politică. Adevărata 
pietate dispăru, inlocuindu-se prin făcărnicie. 

Preoţi şi invăţaţi legii alimentaiă cu zelă acâstă direcţiune 
prin o multitudine de disposiţiuni superficiali şi prin o inter- 
pretare greşită a scripturii. Ast-felă ei făcură să se lăţescă şi 
mai multă indeferinţa poporului pentru spiritualitatea salutii,
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ce avea să apară in viitoră Dar sub tte aceste influenţe per- 

nici6se se conservă ânchă ună restă sântii in Israel (Ioan l, 

46, 47. Luc. 1, 6,92; 25, 38 etc.) pentru primirea salutii. 
= Ş 

Poporul avea, representați și conducători sti in secta Fariseiloră. Streini 

de aspirațiunile poporului, partisani at Erodianilorii, amici ai Romanilorii * 

și adversari al Fariseilorii, era. sectă Saduceilorit cu principii raţionule, dar 
cu o practică epicureică. O a treia sectă o formait Esseni, o societate de 
bărbați cari, retrași de lume, duceati o viâţă ascetică şi mistică. Nici una din 
aceste trei secte nia contribuiti cu nimici la prepararea chrestinismului, 
pentru că tâte nu erai de cât manifestări maladive ale adevăratului J udaismii 
(ortodoxismii, rationalismiă şi misticism), şi fie-care din ele s'a aritatii ostili 
Bisericii chiar de la incepută. Samaritani, născuți din amesticuli elemente- 
lori israelite şi păgâne in urma, destrugerii regatului Israel, voiail să intre şi 
să fe in comuniune cu colonia exilaţilorii intorşi din captivitatea Babilonică; 
dar fură refusați şi respinşi pentru consideraţiuni că erai mai multi păgâni. 
Deşi unt judeu espulsu, Manasse, le purifică religiunea de elemente păgâne, : 

dându'i de autoritate normativă o recensiune falsi a Pentateuchului, şi le 
dete unii templu cu cultii regulat pe muntele Garizim, totuşi ura judeilorii 
crescu prin acâsta şi mai multi contra lorii., Samaritani, fiindă apărători și 
ohservetori ai judaismului ce le predase Manasse, remaseră streini desvol- 
tării şi denaturării judaismului posteriori. Sperantele lori messianice erati 
mai pare, şi particularismuli lori; fu mai inoderatu. 

$ 6. CONTACTULU JUDAISMULUI CU PAGANISMULU. 

Cucerirea lumii de Alexandru celă Mare aduse naţiunile in 
contactii unele cu altele, şi contopi intre dânsele cele mai di- 
verse elemente de cultură ale lumii vechi. Judaismuli de din 
afară de Palestina (judei in diaspora) nu putu să se sustragă a- 
cestui curentă ali timpului. - | 

In Egiptii şi mai alesii in Alexandria se formase Elenismulă: 
judaicu, care adoptase cultura grâcă şi cu preferinţă filosofia 
platonică. Representantulă lui principală este judeulti Ale- 
xandrină Filone. Direcţiunea acâsta filosofică se instreină cu 
incetulă din ce în ce mai multii de judaismulă din Palestina, 
creeă ânsă formele şi espresiunile necesarii pentru desvoltarea 
şi formularea dogmatică a doctrinii chrestine: Judei cari vor- . 
biai limba Elenă, respinditţi in timpulii Romaniloră in tâte 
colţurile lumii cunoscute, deschiseră prin traducerea st. 
scripturi in dialectulă grecă (LXX), şi. prin sinagogele loră 
calea pe caro să intre chrestinismuli in lumea Grâcă şi
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Romană. In relaţiuni spirituale multi mai strînse şi intr'o 

neintreruptă comunicaţiune se afla judei din ostulă Asii -cu | 

rabbinismulă din Palestina. Elementele păgâne care se intro- 

duseseră aci in teoria şi practica loră religi6să ajunseră mai 

alesă prin 'Talmud să devie tesaurulă comună ali judaismului 

dupe Christiă. | a. 

Statuli păgânii se arătă in genere tolerantă către judaismi. Alexandru 

celii Mare şi urmitori sti, Ptolomei, in parte şi Seleucidi, acordară judei- 

loriă libertatea cultului religios şi diferite privelegii, Romani ali dati. ju- 

daismului drepturile unei religiuni permise |religio licita]. Dar cu tâte acestea 

judei erati in genere despreţuiţi şi urâţi de poporul păgâni : chiar cei mai 

buni scriitori respindiaii in contra lorii scrieri pline de neadevăruri și de cele 

mal rtutăci6se calomnii (Apione). . | | - 

Totuși ânsă anticitatea şi simplitatea credinţii judaismului, insemnătatea 

cultului stii precum și promisiunile sale messianice atrase mulțime dintre 

păgâni, pe cari religiunea lori nu'i mai putea satisface. Numerulii proseliţilorii 

dreptăţii, adecă aceia cari voiaii st fie incorporați cu poporulii judeu prin 

circumeisiune era micii, ânsă proseliți porţii sait aceia, cari se lepădait de 

idololatrie și se obligati a adora pelehova, fâria observa, intreguliil ceremo- 

nială alti legii mosaice, eraii forte numeroşi, mai alesii femel. 

$ 7. PLENITUDINEA TIMPULUI, 

Judaismulii şi păgânismulă plătise fie-care in felulă s6ă 

tributulă chiemării loră, când aparu chreştinismuli. Păgâni- 

smulii ajunsese a se convinge pe deplină de debilitatea şi 

incapacitatea sa de a. satisface cerinţele religi6se al6 spiritului 

umanii. Prin acesta elii prepară Bisericii calea intr'ună modă 

negativă. In sciinţe şi arte, precum şi in cultura spiritului 

păgânismulă a obţinulă resultate neperitâre, cari contribuiră 

in modulă celă mai energicii la respindirea Evangelii. Astfel 

el a pregătită Bisericii calea și in formă positivă. Presenti- 

mentulă că în curând are să fie o schimbare radicală a stării 

sociale devenise generală intre judei şi păgâni. Toţi adeveraţi 

- israeliți aşteplaii mângâierea promisă de ătâta timpii, uni 

avândii chiar speranţa de a se impărtăşi de densa (Luc. 2, 25. 

şi 29). Aseminea şi in păgânismi se renăscuse speranța din 

“cele mai vechi timpuri pentru restaurarea unei epoce de aură, - 

şi acum câştigase unii noii aventi din contactulă cu judai- 

smulii, a ,
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ISTORIA PRIIMITIVA A BISERICII CHRESTINE 
FONDAREA SI ORGANISAREA BISERICII. IN SECOLULU APOSTOLICU, ADECA PENE ” LA 100 DUPE CIIRISTU, - : 

CARACTERULU ISTORII PRIMITIVE. 

Caracterulii distinctivă prin care diferă seco!uli apostolică (intiulti se- colii) de cele următore dă incontestabila dreptulii, că să fie tratată in parte ca unii intregii in istoria Bisericeâscă. Distincțiunea intre istoria primitivă şi cea antică a Bisericii este basată pe diferența ce există intre apostolici- tatea şi catolicitatea Bisericii, care se 'raportă intre densele ca rădăcină către trunchiu. Posiţiunea escepţională a Apostoliloră şi aptitudinea particulară, cu care ai fostii. dotați prin puterea divină, făcuvă ca resultatele activității lorii să serve de base solide pentru ori-ce desvoltare ulteridră a" Bisericii. Invăţătura şi instituțiunile apostolice suntii ca o normă divină pentru ori-ce doctrină şi desvoltare u 
stituţiunilorii şi a formelorii ei pe viitori trebue ficută in vedere cu doctrina şi practica apostolică,. ca adeveratulii germeni și elementi primordială alti Bisericii. Cu tâte acestea ânsă nu trebue să considere cine-va secolulii acesta ca 0 epocă, in care s'arit fi complectatii, doctrina şi practica Apostolică, şi in care s'arii fi desecatii tâte puterile de desvoltare ulteridră, făicendii impossibilt sait dispensabili ori-ce progressit 'mai departe. Aşa dar se va considera in secolele urinătâre ca doctrină şi practica adevărații chrestine nu numai aceea ce se găsesce existândii in aceeaşi formă in tină 
ce se va pute demonstra şi proba ca desvoltare organică, şi mai departe for- mare a învățăturii şi instituţiuni!oră primordiali sait apostolice. Ast-felii se presintă epoca catolicităţii Bisericii , ale cării organe ne mai liindii dotate imediatii cu putere divină, pentru câ nu mai. era necessitate, furi chiemate - a Supreveghia crescerea și desvoltarea naturală a germinilorii şi a p!anta- ţiunii apostolice. 

$ 8. CHRISTU MANTUITORULU LUMII. 

Când a venită plenitudinea timpului, adecă, când s'a finită numerulă secoleloră ce trebuia să trâcă pen când se apară Christă, atunci a trimisă D-deu pe fiulă săă născutii din fe- mee, născută sub lege, saă supusă circumeisiunii şi celor-l- alle- cerinţe ale legii mosaice ca ori-ce copilă Islaelită, pentru ca ast-felă să rescumpere pe cei-ce erai supuşi cerinţelorii legii şi să câstigămă Aliaţiunea divină (Gal. 4, 4—5). In con- formilate cu predisele profeţiloră se născu la Betleem ca de- scendente din familia lui David. După ce ultimulă şi cel: mai 

lteriră a Bisericii ; și de aceea ori-ce apreciare a in- 

pulă Apostolilorii, ci şi aceea - 

| 
N 
I
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mare dintre profeţi vechiului aşed&mânti, Ioan Botezătorulă, 
"i pregătise poporulă prin predică şi botezul penitenţii , 
Jesu incepu in ală 30-lea ană ală cetăţii să'şi desvâlte invă- 
ţătura. care nu era de cât implinirea legii şi a profeţii. Cu 
doi-spre-dece discupuli ce'şi alesese străbătu Palestina in tâte 
direcţiunile, invăţândii despre impărăţia lui D-deă, ajutândă 
şi insănătoşindă pe cei bolnavi, şi confirmândă prin miracule 
şi semne misiunea divină ce avea, precum şi doctrina despre 
pers6na, funcțiunea şi impărăţia lui. Farisei 'lă combăteaă 
şi "li persecutaiă, Saducei "lă despreţuiaii şi poporulă când "lă 
aclama, când "lă ura. După ce propagă Evangelia sa in curstă 
de trei ani aprâpe, intră apoi in triumfă şi in aclamaţiunile po- 
porului in cetatea regală a străbunilori săi. Dar toti acelă po- 
pori, vădendu'și nimicite speranțele şi aşteptările sale de uni 
Messia politicii, strigă după câle-va dile in urmă : «Restig- 

“neşte-lă, restigneşte-lă ! » Ast-felă după buna-voinţa tatălui 
"lesu suferi mârtea pe cruce pentru păcatele lumii, şi câştigă, 
suterindă ca omu-deu, unii meriti de unii preţă imensă şi de o 

” val6re eternă, ce garanteză fie-căruia, care şi'lă apropriâză 
prin credinţă, iertare de păcate şi mântuirea sufletului s6ă. 
Dar stăpânuli vieţii nu putu fi reţinulă de mârte, elă fărimâ 
porţile Iadului, frinse verigile mormântului şi inviâ a treia-di - 
in corporalitate trausfigurată. Elă mai petrecu ânchă 40 de 
dile pe pământă in starea limitată a fiinţei omenesci, promise 
discipuliloră sei darulă St. Spirită şi “i sânţi predicatori ai E- 

-vangelii intre tâte popurele. Apoi inălțându-se la Ceră luâ iarăşi 
formă divină, de care se desbracase când s'a făcută omiă, şi - 
acum şade ca omu-geu d'a drepta Tatalui. Elă este capul Bi- 
sericii şi domnă peste tot ce există in ceră şi pe pămentă. 

" Cercetările cele mai seriose şi cele mai pline de erudiţiune pentru a deter- 
mina anulii nascerii şi morţii lui lesu n'a dati pent in presenti nici unii 
resultată sigurii. Era chrestină calculată in secolulii alii 6-lea de Dionisiu 
celă Mici, aplicată apoi mai “nteiu de Boda Venerabilulă și introdusă oficială 
de Pipin şi Carol celii Mare admitu, că anulii „nascerii lui Iesu cade în anuli 

754 după fondarea Romei. In ori-ce cas ânsă calculul acâsta este greşitii, 

-Pentru că sascie, că Erodu cel Mare a murită la finele anului 750 sati la incepu- 
tulă anului 751 și că Iesu era deja născutii, după cum alirmă datele evangelice. 

Mai mulţi părinți Bisericesci, basându-se po Ies. 61, 1—2 şi Luc, 4, 19. 
reducă la ună an timpulii cât a inv âţatii Lesu, şi prin urmare admită (Luc.
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3, 93), că elu a fostii restignită in ali 30-lea anii alt etăţii sale, Cei trei e- 

vaagelişti dintiu spună că Iesu în tot timpulă învăţăturii sale a serbatii 

numai O dată (pentru ultima 6ră) serbatorea Paștelui, ânsă, evangelistulii 

Ioan (2, 13; 6, â; 12, 12 ne incredințeză că a serbatii de trei ori, afară de a- 

cesta a celebrată şi o serbătâre a Judeilorii, (5, 1), aceea ce cu greu sar 

pute susține că şi acâsta a fostii tot o sărbatâre a Paștelui. Aşa dar după a- 

ceşte date Lesu avea cetatea de 33—34 ani, când a fosti restignitii. 

“ SBCOLULU APOSTOLICU 
ACTIVITATEA MISSIONARA A APOSTOLILORU 

Ş 9. SARBATOREA CINCI-DECIMIL SI ACTIVITATEA 
MISSTONARA A APOSTOLILORU PENE LA APOSTOLULU 

PAULU (30—48). 

Completându-se prin sorții numărulii de doi-spre-dece A-. 

postolă, St. Spirit veni peste denşi in dioa cincă-decimii, qlece 

gile in urma inalţării Domnului la Ceră. Acâstă di e dioda na- 
scerii Bisericii, ai cării primi membri fură atraşi în sânulă ei 

de Petru, prin predica ce făcu inaintea mulţimii estasiate. Nu- 
merulă credincioşiloră crescea din di in Qi prin stăruinţele 

Apostolilorii (mai alesă Petru şi Loan), cari de o cam dată şi 
concentrară activitatea loră asupra Ierusalemului. O persecu- 
țiune violentă din partea judeiloră, incepândă cu omorirea 
diaconului Stefan, imprasciâ pe chrestini din Jerusalem. Prin” 
acâstă imprejurare deşi Apostoli remaseră pe locii, cuvintul 
evangelii fu respînditi in tâte părţile Palestinei , ajungândi 
până la Fenicia şi Siria, Diaconulă Filip predica evangelia 
cu mare sucesă in Samaria. Nu după multă timpi Petru intre- 
prinse o călătorie prin Iudea şi in urma unei invitaţiuni, ce 
i se făcu in Lope printr'uniă semnii cerescu, botezâ pe cea 
diînteiu familie păgână (Corneliu) din Cesarea. Mai in acelaşi 
timpă şi cu totulă independente de activitatea Apostolilor 
in Palestina se formă la Antiochia in Siria o Biserică, compusă 

| de judei şi păgâni doritori de mântuire. Barhaba, trimisă acolo 
din Terusalem, luâ asupră'şi a ingriji cu zelă şi ardâre de
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aceşti chrestini, mărindă şi întărind sucesele!sale prin concur- 

"sul convertitului Paulii, care din persecutoră fanaticii ală 
chrestiniloră deveni printr'o arătare miracol6să Apostolul 
şi propagatoruli celă mai zelosă ali evangelii. Prin acâsta 
misiunea apostolică luă doă direcţiuni: una curată judaică 
conservândă ca centru şi puncliă de plecare Ziserica mamă 
“din lerusalem şi alta miztă avândă de obiectii mai alesii con- 

vertirea păgâniloră. Centrul ei era Biserica din Antiochia. 

Mai târdiă Apostoli deliberândă sancţionară resultatele pre- 

dicării lui Pauli şi Barnaba (Gal. 2. 1—9).: 

$ 10. ACTIVITATEA MISIONARA A APOSTOLULUI 
PAULU. (45 — 64) 

Pauli şi Barnaba, aleşi de St. Spirită, şi sânţiţi din Biserica 

din |Antiochia prin |rugăciune şi supra-punerea rââiniloră, 
intreprinseră în anulă 45 prima călătorie missionară in Asia 
Mică. Predica lorii era secondată de semne şi miracule.. Cu 

sâtă oposiţiunea şi persecuţiunea factică din partea judeiloriă 
inăspriţi, Pauli şi Barnaba fondară Biserici mixle la, Antio- 

chia (in Pisidia), Iconiu, Listra şi Derbe, şi predicară evan- 
gelia şi in alte locuri. Majoritatea membrilor acestoră Biserici 

__o forma chrestini născuţi'păgâni. Nu multiitimpii după aceea 

Paulă interprinse a do călătorie missionară (30—54). Barnaba 

insistendă să fie insogiti de nepotulă sâii Marcu, care in 

prima călătorie misionară *i părăsise, se" despărţi acum de 

de Ap. Pauli, şi se duse impreună cu densulă la Cipru, spre 

a predica acolo evangelia. Resultatele missiunii lori nu suntă 

cunoscute. Pauli ânsă, insogitii de Sila şi Luca, sar mai târ- 

diu de Timoteu, percurse Asia Mică, şi deja 'şi propusese să 

se intârcă iarăşi la Antiochia, când vocea Domnului 'lă invită, 

printr'o visiune nopturnă la Troa, ca să trâcă in Europa. Aci 

fondâ Biserici la Filipi, Tesalonicu, Berea, Atena şi Corintu. 

Apoi intorcându-se prin Asia Mică, dândă şi pe la Efesă veni 

iarăşi in Siria, şideaci lă lerusalem. In timpulă cât şedu acum 

in Ierusalem avu cu Petru, Iacobă şi Ioan intrevorbirea de- 

spre care, menţionsză in epistola către Galateni 2. In anulă
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"54 intreprinse Pauli a treia călătorie misionară, insogitiă de 
“Luca, Titu şi Timoteu (54—58). Centrul, de unde arunca de 

astă-dată sămînţa evangelii, era Efesulii, in care fondâ o Bise- 

rică, ce număra fârte mulţi credincioşi. Sucesulti era splen- 
did, ast-feli că existența păgânismului incepuse să fie ame- 

“ninţată in Asia Mică. Alungatii de aci printr'o rescâlă tumul- 
tuantă a poporului păgână, Pauli făcu o călătorie prin Mace- 
donia, pătrunse până la Iliria, visitâ Bisericile din Grecia şi 

se indreplă spre Ierusalem, pentru a'și implini ună volii ce 
făcuse lui D-jeii. Aci judei, cari "lă urmăriaă in tâte părţile, 
vădându-lă in templu, puseră mâna pe dânsulă şi eraă să 'lă 
omâre; însă tribunulă Romană din erusalem, intervenindă - 

- cu. armala, 'li smulse din mânile loră şi "lă lrimise escorlatiă 

la Cesarea, salvându-'i ast-felă vieaţa. Din Cesarea, unde a 
stată aprâpe doi ani in carceră, apelâ la Cesarulă in virtulea 
dreptului săi de celăţâni Romani. Consecința fu trimiterea 
sa la Roma. Aci, deşi pusă Gre-cum sub vegherea poliţii Ro- 
mane, predică cu tâle aceştea cuvântul evangelică. La.anulă 
64 in persecuţiunea lui Nerone contra chreştiniloră, Paulă 
obţinu corona de martiră prin decapitare. 

Ş 11. PROPAGAREA CRESTINISMULUI DE CATRE CEI-L-ALT 
APOSTOLI (DUPE ANULU 48) 

In ceea cea privesce activitatea, ce ai desvoltatiă. cei-l-alţi 
Apostoli pentru propagarea chrestinismului, există date isto- 
rice demne de: credinţă numai asupra celor mai eminenţi 
dintre dânşi. Iacob celii Mare, fratele evaugelistului Ioan, ob- 
ţinu de timpuriu corâna de martiră prin decapităre in perse- 
cuţiunea, ce organisase Erode Agripa I contra chrestiniloră 
(anulă 44). Aceeaşi persecuţiune constrinse pe Petru ca să e- 
vite Lerusalemulă pentru cât-va timpă. Afecţiunea către judei 
şi vocaţiunea sa "li făcură să fie Apostolul specială alti ace- 
stora (Galat. 2,7—9). Petru, insocitiă de Marcu, ajunse cu pro- 
pagarea evangelii până la Babilon, daca numirea 'de Babilon 
aci nu este o denotare simbolică'pentru Roma, centrală păgâ- nismului. i ” 
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Nu numai fără aparinţă de adevără, dar cu totulii eronată 
este tradiţiunea, amplificată şi generalisată mai târdiu in fa- 
vorea aspiraţiuniloră papali, cum că Petru a păstoritiă ca epi- 
scopă Biserica din Roma in - timpi de 25 de ani, deşi este 
constatatii că elă a suferitu in Roma mârtea de martirii (a fostii 
crucificatii) la anul 64 in persecuţiunea lui Nerone. Filipu 

petrecu cei din urmă aniai vieţii sale la Ierapole in Frigia. O 
» tradiţiune forte veche spune că Toma ar îi predicată evange- 
lia in Partia, Andreu in Scitia, Bartolomeu-in India, şi că Mar- 

cu a fondati Biserica din Alexandria. De la conciliul Aposto- 
„lic aflămiă ca episcopi ală Bisericii mume din Ierusalem pe 
Iacob cel Dreptu, fratele Domnului, pe care Pauli 'lă pune 
alături cu Petru şi Ioan, numindu-lă una din colânele Biseri- 

cii (Gal. 2,9). Elă fu omorită de judei la anulă 64. Evangeli- 
'stulă Ioan, care intre cei doi-spre-deceeste celă mai apropiati 
de principiele lui Paulă, veni după mârtea acestuia in Asia 
Mică şi 'şi alese de locuinţă Efesulă. Aci era focarulă şi cen- 
trulă ori-cării miscări Bisericesci din acelă timpi. Aci se des- 
voltară şi ajunseră până la celă mai pronunţată antichrestinismiă 
doctrinele false in secolulă apostolică : interpretaţiunea lite- 
rală şi eronată a legii, fariseismulă şi superficialitatea cere- 
monială pe de o parte, iar pe de alta antinomismulă, idea- 

lismulă şi gnosticismulii. De aceea presenţa unui Apostolă 
in acesti locă era indispensabilă ; şi nici unulă din ei nu era 

aşa capace şi aşa aptă ca Apostolul Ioan, în alii cărui carac= 
teră personală blândeţea şi amârea concialiatâre erai inso- 

cite de o seriositate aspră şi rigurâsă. Elu fu exilată de Domi- - 
tian la insula Patmu in marea Egeică, dar se intârse iarăşi la 

Efesu, unde invăţă ânchă 30-de ani până in cole.mai adânci 
b ătrineţe , când trecu din acâstă vieaţă (sub Trajan). 

N 

$ 12. ORGANI SATIUNEA BISERICII IN SECOLULU APOSTOLICU. 

În pers6na lui Christu, care este unicutii și eternul mij- 
locitoră ală reconcilierii și salvării nâstre, disolvându-se in- 
stituţiunea sacerdotală a vechiului aşegămenti , se proclamă 

a OTECA N a. 

ICorirelă  ncaraltee Pi 
pr d
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_principiulă unui sacerdoţiu universală ali tutori chrestiniloră 

(Ebr. 4, 14—16. 1 Petru 2, 9..Apoc. 1, 6). Totalitatea credin- 

cioşiloră sati Biserica, formându unii organisimiă sub uni sin- 

gură capii, Christă, urma să se edifice, să crâscă şi 'să se con- 

ducă prin concursul membriloră ei (Efes. 1, NL Cor. 

19, 19—14). Însă darurile supra-năturale ale st. Spirit gra- 

dară şi sânţiră intrunii modă escepţională disposiţiunile na- 

turale şi vocaţiunea unoră membri ai, Bisericii din secolulă 

apostolică. Intradevără ,. fie-care chrestină (escepţiune fe- 

meile 1 Cor. 14, 34. t. Tim. 2, 19) era liberă să inveţe in Bi- 

serică şi să edifice pe contraţi s6i. Cu t6te acestea se simţi chiar 
de la incepută necegsitatea de a se creea o înstituţiune supe- 
rioră şi speciali organisală , ai cării -representanţi să continue 

a edifica şi conduce Biserica sub t6te fasele timpului, şi cărora 

li se dete dreptulă esclusivă de a menţine ordinea,a înlătura 
ori-ce abusii ce s'ar fi ivită, a conduce serviciulă divină alti 

Bisericii, a prepara şi distribui misterile, a predica cuvântulă 
lui D-deu, a aplica mâsurile disciplinare şi in fine a representa 

„Biserica în relaţiunile şi afacerile ei esteriore ; căci alt-felă li- 
bertatea, ce avea fie-care membru ali Bisericii, de a invăţa şi 
edifica pe confraţi sâi ar fi. degenerată mai curând sati maj 
târdiu in licenţă demăsurată, in abusti şi anarchie. 

Necessitatea creerii acestii instituţiuni cu atribuţiunile enu- 
merate deja fu şi mai multi simțită, când darurile supra-na- 
“turale ale st. Spirită dispărură cu totul din Biserică, dupe 
care apoi vocaţiunea internă a fie-cărui membru eclesiasticiă 

„trebuia să fie moderată şi menţinută in exerciţiul drepturi- 
loriă ei prin.o altă vocaţiune esterioră, adecă prin recunoscerea 
lui de membru superioră de către toţi credincioşii. Apostoli, 
pe cât timpii se afla presenţi in Bisericele fondate de denşi, 
concentra totalmente in persâna lori dreptul de a învăţa. 
şi conduce pe credincioşi. 

„Presbiteriatuli şi Episcopatulă, — Apostoli „ când se departati din mijloculii credincioşilori alegea bărbați cari să continue in absentă-le, a conduce Biserica mai db parte, Aceşti barbaţi, cari "i substituiati: și cari fura instituiţi de dânși superiori in Biserică, se numiaii: presbiteri saă episcopi După ce Apostoli incetară din vieaţă, desvoltarea naturală a presbiteriatu- . lui sa episcopatului a adusi cu sine, ca unulă dintre prasbiteri-—se intelege . 

 



19 
N PARA 

că de o cam dati ca unii primus inter pares— st câștige o autoritate impu= . 
n&târe asupra celoră-l-alţi. Unii asseminea presbiterti superiori, spre a [i 
distinsii de coegali sâi, fu onoratit esclusivemente cu titlii de episcopă. 

Diaconatulii.—O a doa instituțiuno din secolulă apostolici, subordonată, 
insă episcopatului, este diaconatuli, a cărui destinațiune primitivă se măr- 
ginea in.a da ajutorii celori neavuţi şi celorii infirmi” din Ierusalem. De aci 
trecu  instituţiunea și în cele-i -alte Biserici, conservândii ânsă tot d'a- 
una numerulii primitivă de şapte. Peste pucin timpii ânsă diaconatulit 
şi lărgesce cerculii misiunii sale primitive ; ast-felit diaconi vint acum şi- 
in ajutorulii acelora-cari aveati asupră-le sarcini pastorale și predica evan- 

gelii. Pentru a veni in ajutorulii femeiloră se instituira diaconese , cari de 

ordinarii se alegeaii dintre veduve, a carorii etate trecea peste 60 de ani 
(Tim. 5, 9.). Barbaţi cari se alegeai preshiteri sait diaconi se sânțiati de A- 

postoli, ori de delegați lori prin punerea mânilorii asupră-le (chirotonia) şi 
prin rugaciuni (Fapt. ap- 6, 6. Tim. 4, 14). 

$13. VIBATA CHRBSTINA SI DISCIPLINA BISERICESCA IN 
SECOLULU APOSTOLICU. | 

După preceptuli Domnului (loan 13, 34—35) principiul vie- 
„“ţii chrestine era amârea frăţâscă, contrariul egoităţii vieţii na- 
turale. Puterea acestii amori chrestine nutrită de speranţa că 
venirea Domnului are se fie in curând, se manifestă la ince- 
put in Biserica mamă din Ierusalim, traducându-se prin cea 

mai perfectă comunitate de bunuri, o incercare, ce in scurtă 

timpi se probă ca impossibilă, şi de acea nici nu fu imitată 
in vre o altă Biserică. Din contra, Bisericile compuse din chre- 
stini născuţi .păgâni, fiindă fârte avute, se intreceaă neincetalii 
in a proba amârea frăţâscă prin contribuţiuni benevole călre 
Biserica din Ierusalem, care dea începutiă s'a aflatii tot d'a-una 

in lipsa. Prin învăţătura apostolică (Gal. 3,28) şi prin renascerea 
sucesiva a lumii vechi, cele trei plage morale, despreţulă către 
naţionalitate streină, degredarea femeii şi sclavia, cari coro- 
dea societatea antică, fură invinse fără a se da nascere unei 

lupte violinţi pentru drepturile existente. Consciinţa de o s0- 

cietate organică sub ună capă in Ceră pătrundea cu sânţenie 
țâte relaţiunile vieţii pământesci. Cu tâte acestea. limpidi- 
tatea Bisericii timpului apostolici fu turburată de mai multe 
ori. Făcărnicie şi nemulțumiri se manifestară fârte de timpu- 

riu in Biserica mumă (fap. ap. 5 şi 6.); dar aceea fu pedepsită
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„aspru de D-dei, şi acestea liniștite prin blandeţe şi cedare. 
In unele Biserici avute (Corinti şi Tesalonicii) pătrunsese vo- 
luptatea, egoismul, mândria etc; ânsă şi aci'prin consilii a- 
postolice, prin mustrări şi prin persecuţiuni fură aceste rele 

delăturate. Aceia cari falsificaă invăţătura adeverată a Apo- 
stolilori sai provocaă prin conduita loră scandal publică e- 
rai escluşi din Biserică, daca nesocotindii consiliile parin- 
tesci persistaii ânchă in rălăcirea loru.. Cei cari arata caință 
de faptele rele erâă reprimiţi cu bucurie, dnpă ce ânsă probaă 
de indestulii seriositatea căinţii lorii. Ună exemplu de ase: 
minea măsură apostolica ne dă istoria incestului din Corintiă 
(1. Cor, 5, 1 sqq.). 

Ş (4. CULTULU CHRESTINU IN SECOLULU APOSTOLICU. . 

Membri Bisericii simţiră chiar de la începută necessitatea de 
a creea şi a av6 ună serviciu divină in comuni şi cu unii ca- 

racteră specifici chrestină, spre a da o satisfacere legitimă 
sentimenteloră religi6se, de cari erai animați intr'ună gradii 
superioră. , | 

„_ Lmându-se de normă cultul templului judaicii, in care se 
distingea partea didactică şi edificatâre, şi partea sacramentală, 
serviciulă divină ali Chrestiniloră se organisâ cu totul ana- 
logă aceluia, impărţindu-se in didacticu-omiletică şi in sacra- 
mentale-eucharistică. Partea d'intâiu avea, ca și serviciulă 
sinagogali, pe lângă scopulii d'a invăţa şi edifica pe credin- 
cioşi şi o tendinţă misionară; de aceea presenţa acelora cari - 
nu erai chrestini nu numai că era permisă, dar chiar şi do- 
rită, Chrestini din Ierusalem făceaă la incepută serviciulă 
divină în porticele templului, unde poporul se aduna la ru- 
găciune (fapt. ap. 3, 11); mai târdiu în case particulare: sati în 
locale pregătite intr'adinsă pentru acestă finită. Elă se com- 
punea in partea întâiu din cetirea unoră părți din vechiuli 
testamenti, mai târdiu din evangelie şi epistolele. apostolice, 
din cuvinte .sfătuitore asupra texteloră citite, din rugăciuni, 
cântări de psalmi şi pâte chiar de imnuri compuse de Chre- 
slini. Partea a doaa serviciului se celebra numai în cerculii r6-  
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strinsă ali credincioşilorii. Punctulă essenţiali şi care forma 
fonduliă şi vieaţa întrunirii chrestiniloră la serviciulă divină 

era celebrarea sântei cini şi frângerea pdini in memoria mor= 
ţii lui Iesu-Christu. Imediată urma apoi unii mică ospăţă in- 
treţesută de rugăciuni şi cântări de'imnuri, la care participa 
toţi credincioşi şi care ca espresiunea celei mai perfecte fra- - 
ternitaţi se numia agape (âyăzn). Elementele sântei cini se sânţiaă 
printr'o rugăciune de laudă şi mulţumire (&Xoyia 1. Cor 10, 16 
eYagaria | 1, 24). După acâsta urma sărutareă frăţăscă (gnua yo 

"Rom, 16, 16; 1 Cor. :16, 20). Ca di festivă chrestini din Ieru- -* 
salem observa ânchă Sâmbata, pe când chreştini născuţi pă- 
gâni din Antiochia celebra numai Duminica, ca di memo- 
rabilă a invierii lui Christi. Convingerea tuturoră chreştini- 
lori ânsă, că santitatea teocratico-legală a sâmbetei a dispă- 
rută in implinirea legii de către Christii (Col..2, 16, 17), şi că 
insemnatatea memorii pentru mântuirea omenirii întrece cu 
multă pe aceea a creaţiunii lumii, făcu in curând ca serba- 
târea Duminicii să delăture şi să inlocuiască cu totul şi pre- 
tutindinea pe aceea a sâmbetii. Despre celebrarea altoriă 
dile in secolul apostolică nu se găsesce nici unu indiciu 

„certă. Este fârte probabilă, deşi nu se pâle constata până 
“la evidenţă, că botesarea copiiloră este deja o practică apo- 

stolică (Fapt. ap. 2, 38,.39; 16, 33;'1 Cor. 7, 14). Botezulă 

se facea prin. afundarea totală in numele sântei Treimi (Mat. 

28, 19). Rugăciunea şi ungerea in numele Domnului cu untă- 

de-lemni sânţită (maslu) eraă medii eficace pentru însănă- 

toşirea bolnaviloră (Iacob 5, 14—15), Confesarea reciprocă, 

a păcateloră şi rugăciunea erai recomandate şi in par- 

ticulară (Iacob 5,_16). Comunicarea charismatică a st. spirit 

şi sânţirea pentru gradele şi funcțiunile Bisericesci se mij- 

lociaă prin rugăciune şi suprapunerea mâinilorii din partea re- 

presentanţilorii Bisericii. 

$ 45. SECTELE SI ERESIILE DIN SECOLULU APOSTOLICU. | 

Representanţi inteligenţii păgânismului şi judaismului luară 

chiar de la incepută diferite posiţiuni in facă cu chrestinismulă, 
<
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când acesta incepu să'şi intingă prin predica apostolică cuce- 
ririle sale asupra lumii. Ast-felă uni primiai fără serupulă 
chrestinismulă, alţi 'lă combăteati cu energieşi alţi primindă 
o parte din elă voiai să conserve tot d'o-dată şi credinţele 
loră nechrestine. Prin acâstă fusionare de elemente eterogene 
se dețe nascere unei ferberi doctrinali, care deveni muma 
fecondă a diverseloră aberaţiuni eretice. Celă d'intâiu inimică, 

pe care avu să'lă combată chrestinismuli chiar in sinulă sâă, 
fu judaismulu fariseiciă, a cărui pretenţiune era ca păgâni să fie 
obligaţi a observa ceremonialulă legii mosaice, ca condiţiune 
indispensabilă pentru mântuirea loră. Acestă doctrină 'şi avea 
orgina in Biserica mama din -lerusalem, dar fu combătută 
şi înlăturată deja fârte de timpurii prin măsurile luate in con- - 

- ciliulă apostolică. i | 
Apărători şi susţiitori ei urmariaă cu o râutate fanatică pe 

apostolulii Pauli in tâte părţile, combatendu'i doctrina şi ca- 
lomniindu-lă. Lupta apostolului contra loră a dati nascere 
unora din frumâselă lui epistole (cu preferinţă epistolele că- 
tre Romani, Galateni, Corinteni). Urme ale spiritului sceptico- 
saduceicii, care. nega imortalitatea şi invierea, se găsescti deja 
rofutate de Paulă in 1 Cor. 15. Dar mai periculăsă de cum 
eraii aceste tendinţe eretice se arăti ună. fel de doctrină 
judeo-păgână, numită gnosis, care începuse să se amestice cu 
chrestinismulă. Focarulă ei era Asia Mică. Apostolulă Pauli 
face alusiune la ea in discursul de plecare ţinutii la Miletă 
(Fapt. 20, 29—30), şi o combate in epistolele către Efeseni şi 
Coloseni, precum şi in epistolele pastorale, aseminea şi Petru 
in prima sa epistolă. Doctrina gnostică apăru in diferite forme 
perverse : in teosofie orientală şi magie, in ascesă exagerată 
in privinţa căsătorii şi a mâncăriloriă, in teorii visionare asu- 
pra naturii şi a ierarchii spiriteloră ceresci, şi intr'o idealisare 
a invăţăturii concrete a chrestinismului (Imineu - şi Filetu in- 
văţai de exemplu că invierea avusese deja locă, 2 Tim. 2, 18). 
Când apostolulii Ioan veni in Asia Mică, săminţa fatală era a- runcată peste lot saduli apostolică. In desvoltarea ei suce- 
sivă ajunse până a nega realitatea naturii umane in Christi,  
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şi culminâ in celii mai desfrînată antinomismă (despreţi către - 
legea morală). 

$ 16. BASA DOCTRINEI APOSTOLICE. 

Necessitatea ce avea Biserica dea posede in scrisă invăţă- 
tura Mântuitorului, la care apostoli fuseseră martori oculari, 
a datii nascere scrierilor evangelice. Relaţiunile intime şi 

continuein cari se aflaii acestia cu Bisericele fondate de dânşi, 

precum şi autoritatea loră de conducători superiori explică 
existenţa epistoleloră, 

Aceste scrieri, cari constituescă fundamentul credinţii 

chrestine , fură r&spindite ânchă forte de timpuriu şi cuno- 
scute de toţi, prin comunicarea reciprocă ce 'şi făceaii Bise- 
ricile de densele (Col. 4, 16). Petru presupune deja (2. Petru 
3, 15, 16) o cunoscinţă generală de tâte epistolele lui Paulă 
O confesiune care să serve de normă pentru adevărata cre- 
dinţă nu exista ânchă de o cam data, dar se făcu începululă 

-unei aseminea pa basa celei coprinse in Mat. 28, 19, privitâre 
la botezi. Paulă punândă ca principiu ală justificârii omului 
inaintea lui D-deu credinţa ce se manifestă în amore, (niaw 

âvâyăzns tvepyovutm Gal. 5, 6), şi Ioan încar națiunea luă D-gdeu în 

Christă, (1. loan 4, 3), indicară basele esonţiale pentru for- 
mularea unei confesiuni. 

In cei trei Corifei ai Apostolilori suntii personificate cele trei direcţiuni 

principale ale doctrinii chreştine din secolulii apostolicit. In doctrina lui * 
Ioan escelă cu preferinţă partea divină a persânei lui Christi (Ioan 1, 14), in a 
lui Petru cea umană ca tipuli unei vieți sânte (i! Petru 2, 21), şi in alui Pauli 
care e mai estensivă de cât'a celorii- l-alți doi, ca plenitudine divină şi fl6rea 
omenimii (Cor,. 2, 9; 2. Col. 5, 19). Centrul și principiulii vitală alii doctri- ” 
nil lui Pauli este cr i dințee alui Ioan amdrea şi a lui Petru speranţa. Aceşte 
diferente fondate pe individualitatea,lie<cărui din apostolişi sânțite despir itult 
lui D- geu nu se escludii , ci se completă ună pe alta : ast-felă ideile doctri- 

nale ale lui Petru şi Ioan se coprindii în doctrina lu Pauli, care e cea mai. 

desvoltată şi cea mai universală,



PARTEA |. 

“ISTORIA VEGHE A BISERICII 
CARACTERULU ACESTEI EPOCI. 

Spiritulii universală alii Chrestinismulă trecuse victorios peste marginile restrinse ale judaismului chiar la începutului secolului apostolicii, şi către finele lui diferenţele şi pretenţiunile naturali şi legitime, ivite între chresti- ni născuți judei şi între cel născuți păgâni, erati aplanate şi conciliate. Substanta salutii divine preparată in scnuli Judaismului tu predată acum lumii greco-romane spre a 'și o apropria şi comunica şi altoră popâre, Tră- sura fundamentală in caracteruiit istorii Bisericii din epoca acâsta este pe de o parle invingerea păgănismului greco-romanii de către chestinismi , iar pe de alta desvoltarea şi complectarea doctrinii acestui din. urmă in forma culturii clasice. Resultatulii la care aii tinst silințile acestii epoci şi pe care - Yaă obținutit cu sucesii a fostii cafolicitatea Bisericii, meritul incontestabilă şi neperitorii ală Bisericii Greco-Bisantine sait Ortodoxe. . 
x 

PERIODA 1 

ISTORIA VECHE A BISERICII - 
100—323 | | 

1. LUPTA SI REACTIUNEA JUDAISMULUE SI PAGANISMULUI 
CONTRA CHRESTINI SM ULUI 

$ 17. URA si PERSECUTIUNEA DIN PARTEA JUDEILORU 
CONTRA BISERICII. SN 

Judaismulii in tâte nuanțele sale fu: chiar de la începulă
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inimiculă celă mai fanatică ali chrestinismului. Fariseismulă, 
şi împreună cu dânsulii masa poporului, nu putea să vâdă in | 

- Messia cel crucificată , de cât derisiunea cea mai amară a 
speranţii loră pentru uni Messia politicii (1 Cor. 1, 23). Mân- 
dria naţională fu lesată intr'ună modă fârte simţibilii prin 

proclamarea egalităţii tuturoră (samaritani şi păgâni) inaintea 
lui D-deu. Devoţiunea falsă şi facărnicia fură demascate de 
chrestinismi şi pedepsite aspru. Pe de altă parte învăţătura 
chrestină despre invierea morţiloră provocă saduceismulă la 
o luptă crâncenă contra chrestinismului (Fapt. ap. 4, 2;93,6). 
Intre Judei afară din Palestina domnia aceleaşi sentimente de 
ură. O escepţiune laudabilă făcea judei din Berea (Fapt. ap. 
17, 11). In cele din urmă erupse mânia lui D-deu asupra po- 
porului Israelită şi asupra Ierusalemului (70 d. Chr.). Chresti- 

nii din Jerusalem urmând unei indemnări profetice a Dom- 
“ nului (Mat. 24, 16), se refugiară in partea de Nord a ţării in 
cetatea Pela dincolo de Iordan. Când uni 6re-care Bar-Cochba . 
(care se dicea a fi Messia prejisii în Numeri 24, 17) revoltă. 
tâtă Palestina contra dominaţiunii Romanilor, Chrestini, 
refusândă a lua parle la acea revoltă şi al recunâsce de Mes- 
sia, avură a suferi cele mai teribile şi singerâse persecuţiuni, 

Bar-Cochba fu invinsă (135); şi Adrian aşădă pe ruinile Ieru- 

- salemului 'o colonie Romană Flia Capitolina, interdicendă 
judeiloră cu pedâpsă de mârte de a se introduce aci. Prin a- 
cesta se răpi judaismului intr'adevării ori-ce ocasiune de a mai 

organisa cu propriile sale mijl6ce persecuţiuni contra chresti- 
niloră ; dar apoi lucrâ cu mare zelă pentru: a irita pe păgâni 
la persecuţiuni contra chrestiniloră. 

$ 18. REACTIUNEA JUDAISMULUI SILA SAMARITANISMULUI 

CONTRA CHRESTINISMULUI, 

Judei, perdândă' existenţa naţională, fură nevoiţia curma cu 
furia şi persecuţiunile brutali contra chrestinilorii ; ânsă se 
inarmară cu atât mai bine prin interpretarea tradiţională a 
scripturii şi prin instituţiuni tendenţi6se, pentru a da, pe le- 

renulă religiosii şi literară, -o luptă decisivă contra chrestini-
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smului, ce deja câstiga din ce în ce mai multă insemnatate. 
Scdlele superidre din Tiberia şi Babilon erai centrele, unde se 
fabricaă armele calomnii. Talmudulă, a cărui primaparte 
(mişna) apăru in acâstă periodă, este resultatulă tendinţiloră 

"antichrestine ale judaismului. Chiar discipuli lui Ioan Boteză- 
torulă se arătară ostili chrestinismului (Fapt: ap. 18, 24 sqq.), 
şi formară o secta sub numele de emerobaptisti. De o dată cu 
cele d'intâiii sucese ale misionării apostolice se deşteplă in sa- 
maritanismi tendinţa de a paralisa chrestinismulă in mersulă 
s6i victorios, opunendur'i sisteme religi6se cu totulă noi. 
Dositeu, Simon Magu şi Menandru, pe cari părinţii Bisericii i 
numescu eresiarchi , încărcândă judaismulă loră samaritaniă 
cu principii gnostice şi teosofice ale păgânismului şi cu arta 
scamatorii, se presentară lumii cu -pretenţiuni de a fi Messia. 

Dositeu pretindea a îi prolatulii promisă in Deut. 18, 18. Eli cerea de la 
aderenţi sci o severitate escentrică în privinţa observării sâmbetii. 

Simon Magu, de origină din Ghitton in Samaria, dicea că este puterea cel 
mare alui D-deii. Eli fu botezatii de Filipa şi mustratii forte aspru de Petru 
de ia care voia să cumpere darulit comunicării st. Spiriti. Scrierile Clemen- 
line istorisescu despre disputaţiunea sa la Roma cu ap. Petru, şi constituţiu- 
nile apostolice despre înalţarea la certi ce proiectase şi care avu de resultatii 
Inecarea sa în mare.. | 
Menandru era la înceșutii discipululii Jui Simon Magu, mai târdiu găsi de 

cuviinţă să jce singuri rolulii de salvatoră. Eli învăta. că acela care pri- 
mesce botezulii seii n'are să îmbătrinâscă, nici să moră vr-o dată, . 

$ 19. PERSECUTIUNILE CHRESTINILORU IN 1MPERIULU 
ROMANU, 

O lege a celoru doi-spre-dece tabule interdicea religiuniloră 
streine (religiones peregrin, collegia illicita) exerciţiul cul- 
tului în imperiulă Romană ; căci religiunea era o instituţiune 
esclusivă a statului, şi de aceea compromiterea saii periclita- 
rea religiunii statului era pentru Romani periclitarea statului 
ensuşi. Gu t6te acestea, pentru consideraţiuni politice, se per- 
mitea poporeloră invinse de a *şi conserva cultulă lori, Chre- stinismulă indată ce se desfăcu de: judaismi 'nu mai putu av acestă favore, Eli se presintă lumii cu decisiunea formală, de
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a înlătura cu totul ps cele-l-alte religiuni, şi progressulă ra- 
pidă ală respîndirii sale arătă cât de energică era acea deci- 
siune. Intimitatea cea mare şi fraternitatea chrestinilori, pre- 
cum şi adunările loră separate şi câte o dată chiar secrete de- 
teră ocasiune păgânilori, ca să bănusscă că chrestini aă ten- 
dințe pericul6se pentru existența statului. Pe de altă parte 
aversiunea lorii. peniru serviciile publice ale statului şi pentru 
armată, refusulă de a sacrifica statueloră imperatoriloră, con- 
stanţa credinţii lorii care sfrunta violenţa şi însinuările, re- 
tragerea loră din lume etc. fură considerate oficialmente -ca 
indolenţă sati ostilitate contra binelui generală ali statului, ca 
tenacitate incorigibilă, _Nesupunere, revollă şi crime de 1os- 
majestate. Poporulă păgânii vedea in chrestini nisce inimici 
impii şi trădători ai Deiloră, şi religiunea chrestină care era lip- 
sită pe atunci de temple, altare şi sacrificii, trecea drept curală 
ateism. Calomnii inspăimântatâre fură respindite şi acredi- 
tate, cum că chrestinii comită în adunările loră fapte abomi- 
nabile, omoră copii si mănâncă carne de omii. Pe lingă ace- 
stea mai circula rumorea absurdă că chrestinii adâră capul 
unui asintă ete. Tâtecalamităţile publice se aruncai în sarcina 
chrestiniloră, ca manifestări ale mânii Deiloră despreţuiţi de 
ei. Sacerdoţi păgâni, magi şi fabricatori de statue de - Dei 
erai tot bVa-una gata de a irita in interesulă loră furia popo- 
rului. Sub ast- felii de împrejurări numai potă păr ca unice 
straniu furia şi persecuţiunile poporului şi statului păgânii 
contra chrestiniloră aprâpe trei-sute de ani. 

Prima persecuţiune a chrestinilorii avu loci sub Nerone in 
anulă 64 cu ocasiunea unui incendiu in Roma in timpă de noă 
dile. erone intimidată de opinia generală, care afirma într'= 
ună modii positivă că el a fostă autorul acelui incendiu, 
aruncă culpa pe chrestini. Furia poporului se vărsâ cu profu- 
siune asupra acestora, deşi ei erai inocenți şi streini de fapta 

ce li se atribuia. Cusuţi in pei de animale selbatico chrestini 
„erai aruncaţi câinilorii spre ai sfaşia, sai unşi cu câra, păcură, 

şi smâlă şi legaţi de stâlpi li se da foci spre a ilumina noptea 

grădinile imperiale. Persecuţiunea se mărgini cu tâte acestea 
numai in Roma, şi ţinu până către finele domnii lui Nerone.
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Apostoli Paul şi Petru obţinură corâne de martiri in acâstă 

porsecuţiune. Intre chrestini se respîndise vorba că Nerone s'a 

retrasă peste Eufrată, de unde are să se intârcă in curând ca 

“ Antichristu,. A | 

Domitian (81—96), bănuitoră şi setosii de avuţii, condamnă 

pe uni chrestini la confiscarea averii şi deportaţiune. Luândă. 

in inţelesă politicii scirea despre împărăţia lui Christii, elă 
ordonă să”i se aducă din “Palestina la Roma doi fraţi ai Dom- 

nului, dar mâinele acestora, acoperite cu băşici şi ulcere prove- 

nite din muncă, "i probară de indestuliă inofensivitatea loră. 
“ Imperatorulă Nerva (96—98) chiemă înapoi pe toţi chrestini' 

exilaţă, şi refusâ-priimirea, ori-cării acusaţiuni contra loră „ dar 

chrestinismulii rămase cu tâte acestea tot ca mai "nainte o 
religiune nepermisă. (religio illicita). . | 

Sub Trajan (98— 117) persecuţiunile cuntra chrestiniloră 
luară ună altă caracteră. Elă reinoi decretulă de altă dată prin 
care se interdicea cu severitate adunările secrete (eteriile), 

care decretă de aci inainte îu aplicatii asupra chrestiniloră. 
In virtutea aceştii disposiţiuni, Pliniu celă Tânâră pedepsi 

cu mârte, in calitate de gubernatoră in Bitinia, pe aceia cari e- 
ra acusați că suntu chestini, şi persistaii in credinţa lori. 

Dar apoi reflectândă assupra- numerului considerabilti de a- 
cusaţi de ori-ce stare, etate şi genă, precum şi asupra resul- 
tateloră cercetăriloră. sale minuti6se, prin care se constată că 
tendinţa chrestiniloră era mârală, pură şi fără scopuri poli- 
tice, rugă pe împeratore ca să "i dea instrucţiuni. precise, ce 
trebue să facă, 'Trajan, aprobând procedarea şi propunerile 

„sale, "i dete ordini ca să nu caute pe chrestini intradinsă, nici 
să nu iea in consideraţiune denunţările anonime privitâre 
la ei, dar să pedepsescă cu mârte pe aceia cari vorii fi acu- 
saţi formali, şi vorii refusa cu tenacitate de a aduce sacrificii 
Deilorii. Persecuţiunea se intinse până in Siria şi Palestina: 
Aci muri (107), in urma unei crude flagelațiuni, Simeon epi- 
scopulii Terusalemului, in etate de 120 de ani. Aseminea şi Ig- 
naţiu, episcopi de Antiochia, fu legatii după ordinul im pera- 
torului, la care ceruse o audienţă in favorea chrestiniloră, tri-
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misi apoi la Roma şi aruncată la bestii selbatice spre ali 
sfăşia (115). o | 

Sub domnia lui Adrian (1171—138) poporulii începu, cu 
ocasiunea unoră sărbători să câră intr'ună modă Lumultuanti 

execuţiunea chrestinilorii. Pe Dasa informaţiuniloră date de 
proconsululi din Asia Mică, Sereniu Granianu, Adrian dete ună 
rescriptiă, prin care interdicea ori-ce manifestări agresive. Dar 
cu tâte acestea calea legală pentru persecuţiuni rămase şi de 
aci inainte tot deschisă. Adrian, pentru ca să împedice pe chre- 
stini dea visila mormântulă lui Christu, ordonă să se constru- 

i&scă pe acelă locă ună templu Venerii, şi pe petra sepulcrală 
să se înalțe o statue alui Joe. A 

Sub Marcu Anreliu 161—180 persecuţiunile contra chre- 

stiniloră luară o noă formă. Acestă imperatoră, discipuli ze- 

losă ali filosofii stoice, avea o ură fanatică pe chrestini, şi 

de aceea nu numai câ lăsă cursă liberi furii poporulai con- 

tra lori, dar apoi introduse şi sistemulă de spionagiu şi 

aplicarea torturiloră, spre ai constringe să 'şi renege cre- 

dința. Prin aceste măsuri ânsă pregăti pentru eroismulă 

chreştiniloră ună triumfă nemai vădută. până aci. Justin 

Martirulă, flosofală şi apologetulă chrestină, fu decapitată la 

Roma (166). Policarpu, episcopulă “Smirnei fu arsă pe rogă, 

pentru că refusă să blasfeme pe Domnulă căruia *i servise 86 

de ani. Mai generală şi mai singerâsă fu persecuţiunea chreşti- 

niloriă la Lugdunu şi Viana in Galia. Episcopulă Potinu, in e- 

tate de 90 de ani, 'şi sfârşi vieaţa in carceră in urma unoră 

maltratări erude. Blandina, o sclavă, fu flagelată oribil, arsă 

pe uni grătarii aprinsă, aruncată fâriloriă şi in cele din urmă 

decapitată, dar in tâte torturile acestea r&mase constantă in 

credinţa chrestină. La tâte provocările ea respundea : sintă 

chrestină, între noi nu se comite . nici unii rău. Tot-asemenea 

eroismii in credinţă arătă unii june, in etate de 15 ani, Pon- 

: ficu. Corpurile chrestiniloră staă in grămădi aruncate pe strade, 

penă când infine fură arse şi cenuşa spulberată in-rulă Ronu. 

Dintre imperatori următori, uni a protegiată chiar pe 

chreştini, dar cu-tâte acestea şi sub dinşi erai espusi câle o 

dată la capriciulă gubernatoriloră. Septimă Severu (193—211),
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pe care ună sclaiii chrestină "li curase de o bâlă, fu la înce- 

pută amică şi protectoră ală chreştinilori , dar mai târdiu, 
bănuindu-"i de aspiraţiuni politice, interdise tuturoră trecerea 
la ehrestinismiă (222). Persecuţiunile devaniră acum îarăsi vio- 

"lente şi generale, mai alesii in Nordulă Africii. In Cartagina o 
femee tînără de familie nobilă, in etate de 22 de ani, anume 
Perpetua, deşi torturată şi aruncată in carceră , deşi având în 
brace unii copilă sugândă ânchă, şi deşi părintele sâă o ruga 
cu lacrimi să se lepede de chrestinismi, cu t6te acestea eară- 
mase fidelă credinţi: sale chreştine; in cele din urmă fu asver- 
lită în cârnele unui taură sălbatecă şi injunghiată de ună gla- 
diatoră. o | 

Alezandru Severu (222—938) se dice că ar fi pusă in ora- 
toriuli seă bustulă lui Christă alături cu ali luj “Abraam, Or- 
feu şi Apoline din Tiana, şi că S'ar fi arătatii cu mare bună- 
voinţă către chreştini. Filipu Arabulă (244—249) "i favorisa pe 

facă şi atât de multă, in cât putu trece dreptă ehrestini. - 
Sub Deciu, îndată ce elă se sui pe tronulă cesariloră Romii, 

erupse din nou o persecuţiung generală, care întrecu pe tâte 
cele-l-alte in crudimi. Tâte mediile posibile — confiscarea ave- 
rii, deportatiune, torturi şi decapitaţiune — fură aplicate, pen- 
tru a determina pe chrestini la apostasie. Intr'adevără mulţi 
din ei devenită renegaţi, dar apoi şi mulţi, ardândă de do- rinţa de a obtine corâna de martiră, veniaă benevoli cu gră- mada in carceră şi se urcati pe loculă de decapitare. Apostaţi 
(lapsi) fură clasificați in 1) thurificati saă sacrificati, cari adu- seseră sacrificii Deiloră, pentru a "şi scăpa vieaţa; 2) libellatici, 
cari cumpăraii dela magistrați câte ună actiă prin care se con- stata că aii sacrificată, fâră să fi făcuţi acâsta ; 3) acta facien- tes, cari daă declaraţiuni false in privinţa credinţii loră chre- stine, şi făceai să se trâcă ast-telă in procesele-verbale. Con- fesori (confessores) se numiaă aceia cari mărturisiaă publică că sună chreştini, şi susţineaă acâstă mărturisire in tâte tor- turările la cari erai supuşi , scăpândă cu vieaţă; iar martiri acela cari era pedepsiţi cu mârte pentru credinţa lori. | tri iat dog m ră ora » dar mai in urma deveni prin intrigile
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unui favorită ală sâii persecutorulă lori, In acesti timpii ob- 
ţinu -corâna de martirii Ciprianu, episcopul Cartaginii. Ase- 
minea şi Sixtu II, episcopulă Romei, și indată după dânsul 
diaconul sâiă Laurentiu, ună eroi intre martirii chrestini, 

„care presenlă gubernatorului rapace ca tesaure ale Bisericii pe 

„bolnavi, săraci şi orfani, şi după aceea fu arsă de viu pe uni 
grătară. Gallienu (360 —268), fiulă lui Valerian, impedică 

__persecuţiunile şi acordă Bisericii recunâscerea oficială şi exer- 
cițiulă liheră alt religiunii. 

Diocletianu (284 —305) la începuti lăsă in pace pe chrestini, 
„dar apoi intăritată intruna de ginerele şi conregentulă sâi 
Galeriu ordonâ.o persecuţiune, cea mai teribilă de cât tâte câte 
fuseseră până atunci. Cu ocasiunea unei întâlniri a celori doi 

regenţi: la Nicomedia in Bitinia (303), Dioeleţianu ordonă să se 

- dărime mărgţa Biserică de acolo. Indată după aceea afipse ună 
edictu, ca adunările chrestiniloră să fie oprite, Bisericele dări- 
mate, scrierile sânte estrădate (aceia cari făceati acâsta se nu: . 

miaă trădători, traditores) şi arse, chrestinii să fie destituiţi 

din funcțiunile publice şi lipsiţi de drepturile loră civice. Unii 
chrestini rupse edictulă şi indată fu omoritiă. Unii incendiu 
erupse in palatulă imperială, şi Galeriu acusâ pe chrestini, că 
ei i ară fi datit foci. Acum se începu o noă persecuţiune, care 
se intinse peste totă imperiulă Romanu (Galia, Spania şi Britania 

fură ernţate prin favorea Cesarului Constantiu Chloru,care dom- 
nia peste aceste ţări). T6te torturile şi genurile de mârte fură a- 
plicate. Pafie-care di se invenlaă şi executaii noi turmente,unele 
decat altele mai teribile. După retragerea lui Diocletianu de la 
puterea statului in anulă 305, chrestini căpătară ună inimică 
t6t aşa de furibondu, pe Maximinu , conregentele lui Galeriu, 
care aprinse din nou furia de persecuţiuni. Ast-felă continuă 
multu, până când infine Galeriu, îmblândită printr o bâlă o- 
ribilă, suspendă inanuli 311 persecuţiunea şi facu apelă la 
chreştini ca sa se râge lui D-deu pentru imperatoră şi im- 

periu, Maximinu ânsă care domnia in Orientă, continuă pe as- 
cunsii persecuţiunile cu aceeaşi râutate. Intre altele elă intro- 

duse in scâlele poporului ca carte de lectură pentru junime 

o scriere — acta Pilati — plină de injurii şi calomnii asupra



  

istorii pasiuniloră lui Christu. Intre acestea Constantinu Chloru 
murind , fiulă sâă Constantin fu aclamată, imperatoră (396 

— 337) decătre armata ce se afla in Britania. Intr'o espediţiune 
(312) contra lui Maxentiu, care 'şi însuşise domnia peste Ita- 
lia şi Africa, Constantin fu derminatii printr'ună semniă ce- 
rescii in favârea chrestinismului. Acestă evenimentiă, despre 
care chiar conlimporani relatâză in diferite moduri, are in 
sine Gre-care incertitudine in amenuntele sale, dar in esen- 
ţială este fârte bine constatatii. Eusebiu, care afirmă că en- 
suşi Constantin "i a. narată faptulă cu pucine dile mai nainte 
d'a muri, asigurându-lă prin jurămentă despre veracitatea 
lui, istorisesce in acâstă privinţa ast-feli : Constantin a vădută 
dioa' o “cruce luminâsă pe ceră cu inscripţiunea : «In acesta 
invinge (zosze via». După aceea Christă, arătandu-i-se in visă, 
'ia ordonată să facă acea cruce stindardă. Maxentiu fu invinsă 
şi Constantin, care era acum. singură domnă peste totiă oci- 
dentuli, dete impreună cu Cesarulă Liciniu, socrulă sâă, e- 
dictulă de la Milan (313), prin care se lăsa cu totulă liberă 
trecerea la chrestinismă. Maximinu fu constrinsă de împreju- 
rări ca să consimţă şi el la acesta. Relaţiunile amicale între 
Constantin şi Liciniu incepură a deveni dince in ce mai reci, 
penă când degenerară intr'o ostilitate dechiaratţă. Constantin 
trecu pe partea chrestiniloră , şi Liciniu pe aceea a păgâni- 
loră, ast-felă că resbelulă ce se escâ intre denşi in anulă 323 
fu tot d'o dată o luptă decisivă intre chrestinismiă şi păgânismii. 
Liciniu fu invinsă, şi Constantin rămase domnă peste totă 
imperiul, 

$ 20. REACTIUNEA INTELECTUALA A PAGANISMULUI, 
SAU LUPTA SA PE TERENULU LITERARU, 

Partisani prevădători şi întradevără devotați păgânismului 
eraă deja cu lotulă convinşi „Că religiunea păgână , pentru a pute dura mai multă timpă, avea necessitate de o reformă radicală, şi de o reanimare energică. Încercarea se făcu in se- colulă lui Augustu cu neopitagoreismulă, Contemplaţiune , ascesă, abstinanţă şi purificaţiuni corporali, ca arme ale spiri-
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tului contră măterii, “unite şi imbibate cu  teurgie Şi magie erai 
mobilele tendinţilorii: reformatorice, Represeritantulă: princi - 
pal: ală neopitagoreismului „este. magulă “Apoline din Tiana: 

(396). In secolulă ali doilea se introduseră, ca. elemente reani- 
matâre, cultele oculte. din vechile “mistere! ale păgânismului. 
Dar tâta acestea'nu: “folosiră nimici.: Ună păgânismă, 'purifi- 
cată. de absurdităţile şi superstiţiunile, religiunii poporului, Şi. 
care să satisfacă sentimentele religi6se in acelaşă gradă ca şi -. 
chrestinismuli, era. dorinţa generală a corifeiloră păgânităţii. 
De la începutul secolului ală 3-lea neoplatonismulă luâ asu- 
pră'şi de a crea o ast-felii.de religiune. Filosofia şi, teosofia! 
religiunea sacerdoţiloră ; şi a poporului, teurgia şi magia: 'ofe- 
riră totă ce produseseră până : aci nobilă ; şi Dună, pentru :Com- 
punârea organică şi sistimatică a unei relijiuni universale, in .. 
care credinţa şi sciinţa, teoria şi practica să fie reconciliate şi 

- unite in modulă celă mai perfectu, şi in faca, cării chrestini- | 
smulă să apară ca unilaterală, „pauperă şi insuficientă. Puterea 
magică prin care avea să fie unite organici şi insufleţite mem- 
rile împrăşțiate ale acestui totii era filosofia lui Platone. Spi- 
ritete cele mai nobile ale păgânismului participată cu energie. 
şi zel lă ac&stă 'operă,.ală cării precursori esle nobilulă şi! 
cugetătorulă Plutareliă: din 'Cheronea. (î 120). " Adeverătuliă 
fandatotă 4 ânsăală scâlei neoplatunice. fu Amoniu Saca ( 243). | 

“Dar tâte silinţele. acâstea precum şi polemica păgână nu fură 
in stare să oprâscă chrestinismulu in mersuliă sciă victoriosi. 
Scriitori păgâni, . când li. se presenta ocasiune, se 'întreceată 
in criticarea şi. perșiflatea: chrestiniloră şi a chreslinisiniului. 

 Tacilu numesce pe chrestini odium generis „humani. et per 
Nagitia învisos, Pliniu celă Tânără. caracteriză. reliziunea chre- 
stină ca amentiă, "portinacia. et înflezibilis obstinatio, supersti 
tio prada ei immodica. Luciân de Samosata persifl6ză. chresti- 
nismulă şi lă. numesce.nebunie (de vita Peregrini). Cel d! intâiu - 
polemică espresă. este Ceisu in, secolul. ală 2-lea, care 'şi dete 
tste silințele posibile. pentru, a 'demonstră, că religiunea chre-. 
slină! 6ste' focarulă, tuturoriă absurdităţilori. Mai nobilă şi mai 
demnă fu polemica neoplătonicului Porfiriu (i 304)... | 
„Contra! unoră i aserninea. atacuri se ridicată ca apologeli î învă. 

ii : ă 3 , NN
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țtători cei mai. eminenţi.ai Bisericii.. Ei respinseră calomniile şi 
atacurile păgâniloră,. cerură o procedare legală contra chresti- 
niloriă şi apărară chrestinismulă , -probândiă veracitatea şi su- 
perioitatea ființei lui'cu argumente trase din vieaţa, şi conduita: 
chrestiniloii. Tot, de o “dată ei demonstră existenţa chimerică 
şi frivolitatea - deiloră;, precum şi „perversitatea religiosă şi 
morală a  păgânismului, 

7, . IE 

ş. a: PROPAGARBA CRRESTINISMULUL. . 

 Ghrestinismulă, cu tăte persecuţiunile ca avu să „sufere in 
acestii periodă, se respîndi cu o rapiditate fără exemplu in totii. 

„impeciulăi Romană ,. trecândă departe ş şi peste limitele lui. La 
“Edessa in: Mesopotamia ș găsimi pa la anulă 170 ună principe 
 chrestiniă, Abgar-Bar-Manu. Totă in acelaşăi timpă se, află deja 
prog gagată in Persia, Media, Bactria şi "Partia. In secolul ali 
3-lea se găsesce şi în Armenia. Apostolilă Toma, se dice, ca 
predicat” evangelia in “India, In Arabia misionase Apostolul 

" Pauli (Gal, 1, 17). Origenu fu chemată in secolulă alti 3-lea 
in Arabia de către ună episcopă de acolo; (âmosuevos zis PA gata), 
care doria să aibă esplicaţiuni şi lămuriri asupra chrestinismu- 
„ui. Din Alexandria se respândi chrestinismulă şi in alte părţi 
ale Africii, Biserica Africii proconsulare, cu capitala. Catargina, 
sta in relaţiurii forte strinse cu Roma. In Măuritania și Numi-" 
dia erai in secolulii ală. 3-lea aşa de multe Biserici, că Ciprian 
putu să țină la Catargina unii sinodă, la care iară parte 87 de 
episcopi.. “Prin colonii ŞI. învăţători din Asia Mică se' formară 
niai multe Biserici în Galia, mai alesii la Lugdunu (Lion) ş şi 

“Viena. Mai târdiu veniră aci din Italia şâpte misionari chre- 
stini, intre care se aha şi Dionisiu, furidatorulă Bisericii. din 
Paris. 

“In Dacia sai Tările Române de astă-qi chrestinismulă fu în- 
trodusiă şi răspinditii in secolulă ală 2-lea de către chrestini cari, 
so află i in numertă considerabilă in coloniile Romane, aduse şi 
„stabilite in aceste locuri. Cultura ş şi civilisaţiunea Romană adusă, 
desvoltată şi respîndită î în curând aci de colonişti — şi despre 
caro dă probă . incontestabile construoţiunile Pi lucrările de
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„artă!, căile communicative ete., din cari n'a mai rămasă 
de cât resturi in ruine—, precum şi.conservarea purităţii:ele-. . 
mentului Romană , prin tâte 'vicisitudinele timpului viitoră, 

înteună gradii aşa de puternică ca-in nici o altă parte, pe 

unde ai mai fostă colonii Romane, constată până la .evidenţă 

că aceste colonii forinaii ună toti saă uni eiemântă omogenă, 

cultă şi curată' Romană, îar nu ună aglomerată din naţionali- 

taţi: eterogene, luate din-tâte părţile imperiului -Romaniă..Ma-. 

joritatea bărbaţilorii şi familiiloră ,-ce compuneaă aceste co- 

- lonii, obosită de. persecuţiunile ce isbueniaă adesea-ori..in 

Roma şi in tâtă Italia contra chrestiniloră, din cari, ei faceaii-.: 

parte, delăsâ patria si locurile natali şi preferă. pentru liniscea: 
şi pacea vieţii să emigreze. sub formă: de. colonii in aceste lo: 

curi devenite părți. ale. imperiului” Romanii, under nu putea să 

pătrundă nici să ajungă furia persecuţiuniloră. ; -- i i 
_ Dela finele secolului ală 2-lea captivi chrestini propagară chre- 

stinismul intre Goţi,cari locuiaă Tracia şi Mesia şi turburaă țările . 

".. vecine prin invasiunile loră continui (1)..In cele-l-alte.părţi pe 

lângă Dunăre in sus, in ţinuturile Rinului şi in Britania Mare cea. - 

d'intâiu sămânță a evangelii fu aruncată .ca şi in Dacia de. co-. 

loniile Romane stabilite in . acele „provincii, şi ma: .alesu: de 

către soldaţi Romani chreştini, cari stationaiă in aceste părți. (9). 
ENRRR 

Frivolitatea, şi, ăccadenţa pigănismuut pa de « o parte, far pe do alta” pu-. : 

terea divină a 'ovangelii fură factori şi motori principali să răspindiriă sur- 

prindătâre a chrestinismului. Puterea. divină se, manifesta în zelulii şi:abne- - 

gatiunea invățătorilorii și misionarilorii chrestini. „ in constanța imperturba- | 

bilă, . in certitudinea credinţii loră și mai intiinte de tâte in bucuria: cu. care” 

asteptaii mârtea de martiri. Singele '“maărticiloră fu sadulă Bisericii , și nu a 

rare-ori executori; 'chrestinilorii erati 'cei d'intâiu; cari deveniaii .şi ei chrestini | 

şi le urmaii pe calea suferinţilorii, şi a marticului,, In.unele casuri isolate ai; 

influențatii pâte in modu decisivi, si miracule şi semne, ca răsunete ale se- 

- colului “apostolică. Bărbaţi ca Justin Martirulii; Tertulian și Origenii atestă | 

acesta, invocândii ca martori oculari chiar pe păgâni.'; RI aa 

. -] Ă i 

"w Sozomen. Ist. ecelesiast. II. 6; Filostorg, ist ccelesiast. TI, 5. 

0) Tertul, ady. Jud. c.7; Origen. în Matth, tract, 38. B Bingham, crisg. “ 
i „e 

ecel, 't. II, p. 557... pe
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II. PERICLITAREA BISERICII DIN PARTEA CRESTINILORU, CARI ERAU NASCUTI 
ie 1 "IUDEE SAU PAGANI. .. Sa 

$22. BBOINITISMULU SI GNOTICISMULU. 
: Perzecuţiunile fanatice, furia şi ostilitatea judeiloră contra 

chrestiniloriă nu fură âncnă atât de pericul6se pentru Biserică, 
cum a fostii o parte de Judei şi păgân: primiţi deja prin boteză . 
in sînulă ei; pentru că acestia uni voia: se conserve şi! să 
amestice cu chrestinismulă formele lipsite de spiritiă, rigide şi! 
mărginite ale judaismului, îar alţi teoriile şi practicile frivole 
ale păgânismului. Din silinţele şi lupta judaismului de'a cir- 
conscrie chrestinismuli in mărginile particularismului judaică 
răsări Ebionitismulă , şi din încercările de a fusiona teosofia 
elenă şi orientală. cu chrestinismuliă se născu gnosticismulăă. . 
Amendoă. direcţiunile ' acestea 'ânsă se aliară şi născură 
ună 'ebionitismai gnoscicăi, pentru care esenismulă servise ca 
mijlocitoră. Biserica a trebuită să “şi pună in joci tâte for-. 
ţele sprea se apăra de acâstă pernicisă fusionare de religiuni, 
ŞI spre a curăţi agruli sâă de erburile rele şi spin6se. - Judai- 
smulă antichrestină, intrată deja in sinulă Bisericii, fu invinsă: 
indată şi esclusă din chrestinismiă..Cu o tenacitate împună- 
tore ânsă se susţinu gnosticismulă, şi cu tâte. că Biserica 
reuşi a estirpa 6rba rea din ţatinile sale „totuşi se mai con-. 
servară ânchă in ascunsă câte-va seminţe fatali ale 'aceloră 
secole, din cari răsăriră pe neasteptate saduri întregi, de spini. 

Din lupta acâsta ânsă resultă pentru Biserică binecuventare * 
şi progresi ; ea se alese cu necessitatea de a se inarma sciin- țifică, cu o putere ogelită "pentru luptă, si cu o vedere: mai 
întinsă şi mai liberă de. cum era până aci... .. t 

Ş. 23 EBIONITISMULU SI GNOSTICISMULU EBIONITICU. 
După ruinarea Jerusalemului , Chres 

cludându-se neinestatiă de.Chresti 
a se bifurca in doă direcţiuni, 

tini. născuţi Judei es- 

"din cari una era separatistă, 

ni nascuti păgâni ajunseră 

”
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dar. nu de tot eretică, şi cea-l-alta curatiă oretică. Apărători 
şi partisani celei d'intâiă direcţiuni se nurmiaă Nasarei, îar ai 
celei deali doilea Bbioniţi, Ebionitismulă, alimentată „probabil- 
mente de principii esseno-terapeutice, primi in sine eJemente 

„gnostice, mai alesii in secta Elkesaiţiloră. Gnosticismulă ebio- 
nitică dobîndi “in doctrina pseudo-elementină. ună : orizonle: 
mai largă şi o desvoltare mai i amplificată. - a 

„Nas sarcă (cu acesti nume denotală Judei la începută pe toți chrestini. Fapt. 
“ap: 24, 5) se credeai obligați a observa in continut cerimonialuli legii mo- 
Saics, fără a susține cu tote acestea ca neobservarea lui din partea chrestini- 
lorii născuţi păgâni ar. atrage după sine perderea salutei. Ei credeati i in di- 
vinilatea lui Christă, stimait pe Paulii ca pe unii adevărată Apostoli, lepa= 

„dai tote înstitutiunile şi prescripţiunile rabinice şi profesaă ună Chiliasmij 
sensualii (asteptati fondarea pe pimentiă de către "Christi a unui imperii de 
o mie de ani şi conformă cu' credințele şi ideile messianice ale J udeilorii). 
Basa doctrinii loră era asa numita « Evangelia Ebreilor», o recensiune ehra- 
ică forte coruptă a evangelii Iui Mateu. 
Ebioniţi credeati indispensabili pentru salute observarea ceremonialului: 

legii mosaice; ei considerati pe Christu de Messia, Ansă numai ca unit omii 
(iuli. lui Josefi) dotată cu putere divină de când sa botezatit. Ebioniţi pu- 

'neaii meritul mesianici ali Jui Christă in" invățătura, sa, prin care a amplifi- 
cati şi perfecționati legea 'mosaică cu precepte nor: şi severe. Moârtea lui “ 
Christi. era pentru denşi unii scandală, cu tâte acestea ei se 'consolati: cu 

- promisiunea reintârcerii sale, de li care asteptaii infiintarea. „unul imperiu 
messianici pe pimântă. Apostoluli Pauli era injuriatii de dânși - şi deela- 
-rată de eretici, Ebioniţi' aveat și ei o evangelie a lorii proprie. 

„Elkesaiţ, (părinti Bisericii derivă acestii nume dela: fondatorulii sectei, 
„* „Elkeşai sait Elchasai, pe când ei "li interpretată: - «pulere acoperită») 

“și formaseră o doctrini compusă din elemente judeo-essenice ,! păgâne şi 
chrestine, Legea mosiică era obligatâre pentru dinşi, şi anume sâmbata și 
„circumeisiunea. Sacriliciile erai lepădate. Elkesaiţi întrebuințată spălări dese 
atăt pentru ertarea ptcatelorii , cât şi pentru curarea de băle. Ei celebraii 
„sânta cină cu pâine şi sare. Mancarea de carne era întergisă, dar căsătoria 

„ permisă. Christu era pentru dinși fiulă lui Deii, născutii din sânta fecidră și 
secondatii de 'sântul spirită. Fosaiţi locuia in părțile de Ost ale mării 
Morte. : 

Doctrina pseudo-clementină apără in a doa jumătate a secolului ală 2-lea, 
„Basa ei oste unii român didaclicii; care vrea să trâcă de veritata certă. Cle- 
„„nente Romanul, uni june nobilă şi instruitii in îlosofie, se întălnesce in O- 
„rientii cu Petru, pe care ?lăi insocesca in tâte călătoriile lui misionare. Ele- 
mentuli didacticticii se coprinde 'in predicile şi disputațiunile lui Petru, i iar 
“celă istoricu-romanticii in scenele de recunăscerea si convertirea părinţilorti 
„şi a fraţilorit lui Clemente. Petru este representantuliă chrestinismulul primi- 

tivă; antipodulă stă, Simon Magi, 'represintă tâte formele false ale chresti- 
nismului, mai întiu doctrina sa sati a discipulilorii sâi i, după âceea, “doctrina 
apostolului. Paulu, că legea mosaică a iîncetati prin Christ, și infinie doctri- 

, - 1 - - x



  

38 

ina lui Marcion, că Deu este deosibitii de creatorulă lumii. Motivele cari ai - 

datii. nascero acestii 'scrieri,se resumă ast-felii : Petru, fundatorulii şi pri- 
“mulit « episcopii ali Romei, numesce, cu pucin, timpă mai 'nainte de a muri, * 
' de sucesoriă ali sâii pe Clemente, şi” "li insărcindză să comuniice despre ac6- - 
“sta lui Iazob din Ierusalem, capulii Bisericii, legitimându-se inaintea lui Ro- 
_manulu pseudo-clementinii există în „mai multe recesiuni, din cari dot sântii 
cele mai vechi şi anume î) Jlomeliz AX Clementis și 2) Recognilionis Clemon- 

"is! Basa sistemei omeliilorii Clementine este panteismii stoică amestecată cu 

" teismă judaică, in care 'se susține că Judaismulii este totaimente identici - 
chrestinismului. Autorulii recunâsce Ore-cace adevăruri in tâte formele prin- 
cipali ale religiosităţii chrestine, judaice şi eretice; dar tot de o dată şi erori. 
„Partea polemică a'scrierit sale are de obiectti religiun6a poporului și filoso- 
“fa păgânilorii, sacrificiile judaismului, chiliasmulă ebionitismului, profoti- 
“smulă., Montanistiloră, doctrina despre trinitatea ipostatică a Bisericii, de- 
“miurgismulă, doketismulii şi antinomismulă gnosticilori. In partea concilia- 
ore” admite din ebionitismă identitatea judaismului cu pigânismulii, din es- 

'senismii cerințile de abstinență, ajunare, lavaţiuni dese şi ne-avere, din doc- 
trina Bisericii necesitatea, botezului i pentru er tarea' păeateloriă, etc. 

ta i , Aa a 

8 AA. GNOSTIOISMULU. 

| Gnosticismulă * şi are origina' sa inte o. miscare caracteristică 
„Şi onergică a 'spiritelori din primulă secolă. O consciinţă, a 
'cării voce nu putu fi înăbuşilă, vorbia: tuturoriă » că lumea 
veche 'şi sleise. puterile şi că numai era in stars a impedica 
crisa religi6să la care se aştepta. : Corifei ințeligenţii păgâne se 
credură dar obligaţi a face ultima î încercare; spre a reintineri 
pe bătrinulă păgânismi, prin fusionarea celoră mai isolate şi 
eterogene elemente de cultură, formândă astii-felă ună sin- 
cretismiă (amestecare de! 'religiuni) grandiosă cum nu mai vă 
(use lumea. Miscarea: acâsta destepta, o reacțiune contra chre- 
stinismului (neoplatonismul) care . se aruncă benevolă in 
acea ferbere, şi ast-fel se formă prin:o procedare particu- 
lară o sistemă, de religiune filosofică, “compusă. din teosofie | 
orientală şi. elenă şi din idei chrestine, şi care fu.denotată cu 
termenulă:g senerală de Gnosticismiă. Posiţiunea gnosticiloră i in 
facă cu st. scriptură era fârte: diferită, Uni voiaii să 'şi baseze 
sistemele loră pe st. scriptură, int&rpretând'o alegorică ;:alţi 
preferaă a injuria . pe apostoli-ca pe. nisce falsificatori: ai 'doc- 
Wino chrestinii, care la inceputii ar Îi fosti! curată gnostică, 
sai, modilicaă,. după cum găsiaă de cuviinţă, "scrierile aposto- 
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lice. Problemele co'şi propunea să deslege gnostici sunt: 
Origina lumii şi a reului, precum şi obiectulă , anijlocele şi 

scopuliă desvoltării lumii. Diferitele sistema gnostice se potă 
“reduce mai "ntâii la dos familii principale, după. cum elemen- 
tul predominantă in ele este filosofia elenă, maialesă plato- 
nismulă şi misteriosofia, sai parsismulă'şi dualismulă. Cu ac6- 

-stă împărţire coincidă şi clasilicarea representaţiloră acestoră 
sisteme in Gnostici Egipţiani şi Siriani. Cu t5te acestea con- 

actulă reciprocă, afinitatea şi contopirea doctriniloră gnosticei 
sunță așa de. variale că nu se pote face in ele o. clasilicare mai 
precisă. Gnosticismul se găsesce in flârea sa cam in prima_ 
jumătate a secolului ali doilea, principalmonto in timpul luă 
Adrian. .. . | 
Amendoă direcţiunile ş anostitico ai de: comună dvalismulă 

sauă „recunâscerea - a do6. principii : :- Deu şi materia ;. se, di- : 

stingii ânsă prin aceea. că gnosticismulă egiptioă. privesce 
contrastulii ce există intre materie şi spirită caună ce devenită, 
pe când" gnosticismulă. Siricăi "lă consideră ca un ce absolută 
şi otornă.: După aceste: doctrine”, mântuirea omului. consistă 

în învingerea'materii şi depări area de ea. Morala gnosticismu- 
“lui fu la începută. conformă. cu. principiile sale o ascosă se- 
„veră. -Fiind că origina “r&ului era materia, sânţirea ca şi mân- 

tuirea omului: tură puse dar şi căutate nu pe terenulă etică , 

ci pe celă fisică : combaterea materii “şi abținerea de “plăce- 
rile ci, . 

 Gnosticismulit egiplicăă * si imagina pe D-qeii e ca'causa primara,.a. totii ce 
"oxastă, ânsă acestă causa concentrati in sine, şi nepersonală (5 Bi0os). D deu |. 
eşindă din acea formă sai starea obţinută prin acesta consciință de persona 
litatea sa. Din forma primitiva a: divinității a emanati, dupe cum emană 

"lumina din foci, o serie intrâgă de forme divine secondare, numite coni 

slâveș), cari.” cu cât s'aă departatăi mai multii de sorginta primitivă, cu atât 

at deveniti! mai “debili in privinta naturii lori divine, pent când infine sa 

sleitii puterea emanatâre şi s'a impliniti suma -eonilsră, numiti plenitudine 

saii pleroma (5: xipouaj. Opusi lui Diden și din' eternitate ca şi densulă este 

materia, numită vacuitate, goli sai Kenoma (nivo), o massă lipsită, de vi- - 

caţă şi formă, “dar capabilă de a primi forme (i. 9 al lui Platone). Prin con- 

tactulii şi amestecarea acestorii do lumi contrarii şi ostili intre densele (ple- 

nitudinea' şi vacuitatea) se puse fundamentuliă pentru formarea lumii visi- 

bile, 'şi anume ast-felii: unulii din cei mai din urmă eoni, cădendă din : slăbi- 

ciune in materio, sai o parte din plenitudine' vărsându-se in materie şi ins 

! 
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"tată în ea este, 

„ Procesulii evoluţionarii ali plenitudinii, 

„Roma cam pe la mijloculii secolului alti doile 
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flețindu-o,. dete nascere unti mixturi, din care celi! mai neinsemnatii con, suit 

Demiurgulii (Enutovoyâs, creatorul lumii) formâ lumea. .visibilă, in care se află - 
aşa dar divinulii şi materia (spiritulă şi materia) combinăte. Oposiţiunea, vi- 
oientă ce făcu materia contra spiritului 'a datii nascâre reului.  Posiţiunea 
Demiurgului—care adesea. este considerată ca D-deult vechiului . Testament 
— in faşă cu evoluțiunea lumii este privită in diferite moduri, dar tot d'a- 
una inferiâră. Adesea elăi.voesce ca să mântutscă sati să libereze elementele 
spirituale de materie, ânsă nu are capacitatea 'cerută pentru ac&sta; adesea - 

“larăși, apărândii cu gelosie” opera 'sa proprie, se încârcă să ' împedica şi să 

paraliseze mântuirea realisată prin alţi eoni superiori. Christi, eonulă primi- 

tivă, trimisi de.D-deu in lume ca mântuiloră, sa arătată în corpi aparine 
(Doketismi), saii a intrati la boteză in 'Jesu, care esta omulii-messia trimisă 
de Demiurgi. Eli amintesce sulletelorii origina lor 'divină şi le arată adavt- 
rata cale pe care să se întâreă in plenitudine. Fiindcă Christi a avută corpii 
aparinte, de aceea mârtea lui pe cruce nu este de cât o amigire optică, sait 
că Christit a părăsită pe omul Jesu când fu răstignitii, şi s'a întorsă la D-deu,: 
care "li trimisese. .Mântuirea care o promite Chriztii este curățirea şi liberarea 
sufletelorii prin lnp'ă continuă cu materia, care le împresâră, Sufletele. cură- 
țite se urcă in plenitudine, cele-l-alte obținiă, curățirea prin melempsicosă. In- 
fine când tăte particolele luminăse “(elementele spirituale) sat separată, 
tunci matsria 'se afundă in golul ei diformă, | -: E i 

Gnosticismului Sirici se distinge esențialmente de celt, egipticii prin aceea, 
că iea de basă dualismulii parsă, și ast-foltă 'şi imaginâză materia ca unii îm-" 
periu eternă alii întunerecului peste care domnesce Satan. | a: 
+ Amestecărca  celorii doă imperii : lumina și întunereculă - (spiritul şi ma- 
teria), ocasionată printi'o luptă intre aânsele, este basa lumii visibile: Mân- 
tuirea se obţine mai pe aceeași cale ca in enosticismulii egiptică, “Satan se 
silesce să o: impedice, dar cu tâte acestea particolele liminâse (elementelă 
spirituali) se separă in cele din urmă, şi imperiul întunericului, mărginită 
de tâte părțile, se consumă sati se distruge, in sie prin lupte eterne.. -.., 
_Unoslici cel mat însemnați. Cerintu, pe care “li combătu deja Ap. loân, tor= 
mâză legătura intre gnosticismulă secolului 
egiptică. o. 

Valentinu, unt chrestint născută Judeu şi învățătorii la Alexandria şi la 
a, a fostii celii mai genialti, celii 
ntre toți gnostici. Sistema sa ar 

admiratit. Ideea principală desrol- 
că coni aii emanati perechi-perechi de amândoă genurile, con= 
„ca 'şi are rațiunea in divinitate, O ast-tel de căsătorie sântă 

a eonilorii o numesce Valentinu sizigie (ovtuyiz), Cu acesta elii combină o alti teorie caracteristică, adecă, că, cele trei catastrofe ale istorii omenimii (erea- tiunea, căderea in .ptcatii şi mântuirea): se găsescu deja in formă tipică in 
Ia i Pe „aceste "principii urdesce apot o cpopee grandiosă şi forte poatică avândă do obiectă Teogonia şi Kosmogonia,. Ofiţi in Egiptii se ocupat 'cu interpretarea alegorică a istorii primitive din vechiulti Testamentii, (Genesa “1 — 3). Creatorulii lumii şi D-deulti Judei- 

lorii Ualdabaoth) devine gelosi de omul pe „care la creatii, şi "i interdice de a mânca din arborele. cunoscinţii ; şarpele ânst vine aci în ajutoriă şi prin 
acestă omul incepe lupta pentru liberarca 'su din legăturile in caro La arun 

a 

pate 

apostolicii şi intre gnosticismuli - 

mai de spirită și celii mai plină de fantasie di 
unii colorită poetică şi filosoficii demni de 

tormti unel legi 

.
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catu D-deult Judeilor. Christăi: a căstigatii lupta, ânsă D-geulii Judeilorii spre , 
pedepsă Va restigniti, 

Intre gnostici siriani se distinge Talian, care la începută â fostii bună chre= 
stinăi, mai în urmă a devenitii gnosticii şi. fondatorulit. sectei Enkratiţilorii 
(abstinenti], cari interdiceaii căsătoria, şi. “băutura, vinului. La sânta cină ei 
întrebuința apă in locă devinii, de aceea fară numiți aguarii | “văponapagTărat) 

Marcion(la incepululă secolului ali doilea), ful unul episcopii din Sinope, 
era da o natură energică, şi vehementi. Ura, sa fanatică contra judaismului 
(religiunea Demiurgului) și a.păgânismului (imptrăţia lut Satan) Iti determi- 
nară pentru ascesi severă. 'Mareion, dupe ce fu escomunicatii de părintele 
săi din causa mândrii, se duse la Roma şi aci se adăpâ cu idei gnostice la 
Cerdone, uni: gnosticit sirian. Eli punea între Bine (D- deu) s si intre reu (Sa- 
tan) unt principiu mediu, justiția (Demiurgul). In vanii s a ostenitti Demiur- 

__gulti. ca să mântutscă pe omit prin legea mosaică, In Christii'a apărut D-deti 
Ensuşi pentru a mântui pe 6meni prin a sa gratie. Marcion recunoscea nu- 

mai pe Paulii ca Apostol, Antipodulii sâii este autorulii necunoscutii ală 
scrieriloriă elementine. Cele mat multe secte gnostice cădură încetul cu în- 
cetulă in libertinismi morală şi se afundară mare parte in orgif şi linertina- 
giu. Ei justificati asemenea necuviințe invocândă principiul, că sântii datori 
a se opune legii mosaice alit cării autori este Damiurguli, și că este salutarit 
de a 'şi mortifica ptăcerile corpului prin abusii. 

$. 25 MANIOHEISMULU - 

“Ia locală goostioisrului chrestină ,. care începuse să ă dis 
pară, după ce “şi desvoltase puterea sa creatâre prin influenţa 
culturii elene, se ivi călre finele secolului-ală treilea mani- 

cheisnuliă., Doctrina manicheică de şi coincide in principiu şi 
în tendință cu gnosticismulă ,— mai alesă după cum a fostă 

formulată de „gnostici Siriani - — se distinge cu tâte acestea de 
elă prin câte-va nuance şi anuine: manicheismulă intrebuin- 
teză cu mai multă prodigalitate” ideiie şi noţiunile chrestine, 

ânsă numai pentru ilustrarea teosofii păgâne ; şi fără să iea 
“judaismulă in consideraţiune ; se bas6ză cu preferinţă numai 
p8 dualismulă persă, ps care'lă amestecâ cu idei budiste, şi 
infine nu voia să fie o religiune a parte numai pentru spirite 

” dotate, ci chiar de la începută pretinse a forma o Biserică pro- 
prie cu o ierarchie organisată şi cu ună cultă bine constituită: 

Mani; începătorulti şi propagatorulă. manicheisinulăt, era doscendetele 
unei familii de magi. Deşi convertiti la chrestinismii şi onoratii ;cu gra- 
“duli şi foncţiunea de : presbiteră ; conservă cu tâte aceste o înclinare ” 

forte. ptonunțată tătre parsismulit părinţilori sci. Ast-folă 'i veni in minte
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ca să combine chrestinismulă cu varstsmulti spre a forma o religiune univer= 

sală, și a fondiă o Biserică.:Escomunicati de chrestini şi persecutată de magi, 

Mani a trebuită să fugă. In fuga, sa'călători: prin tâtă- India şi ajunse. peni 

in China, adunândii noi. elemente pentru sistema sa religi6să.' Dupe aceea 

veţui cât-va timpă .într'o cavernă în. Turkestan, unde scrise. o. carte pli- 

nă de ilustraţiuni frumâs6, cari espuneat simbolică doctrina sa. „In: cela 

din urmă se întârse iaraşi in Persia. : Regele Beram „lă constrinse să tie o 

disputaţiune cu magi, 'lă declară de invinsă şi ordonă să'lii jupde de viu 7). 
-Indati după mârtea. lui "Mani seota sa se respindi in tote parţile imperiului 

Romani. „: . | 
Principiul osenţiaii” “alt sistlemii mahichoice este . dualismul vechilor 

Persi, D-geti cu cei dpi-spre-dece coni ai sâi are din eternitate ca adver- 
sarii pe Satan cu demoni lui. Atrasii de frnmusețea imperiului: luminii, Sa- 

tan face o incursiune în olii. D-deii pune unii eo (pe mama. vieţii ufrro Tâs 
Ț3je) ca păzitoră alt marginilor imperiului luminil. Acesta nasce pe, omulă- 
idealii, care, insociti de cele cinci elemente curate (foci, lumină ete), declară 

resbeli demoniloră, dar este invinsă şi prinsi captivă. D-dei "i timite:in aju= 

torii ună altii con.pe spiriluli celă viu (Qâv zvidpa', ânst pre -târgiu ,, fiind 

că deja puterile întunereculni “i răpiseră o parte din lumina ființii sală (spi- 
ritulă lumii sati Jesus patibilis). Omului ideală adecă Christi. e liberatii(Jesus 
impatibilis) şi strămutată in Săre. . Prin acâsta se faceo amestecare: din 
care spiritului celă viu formâză lumea visibilă. In fie-care omit locuesce * 
unit suflet burii şi aliulii reu. Omulă trebue să asculte de sulletulii celă 
bunii şi să se sil&scă ca să învingă şi să domine pe sulletulă celă râu. Pentru 
acestii finitii vinu in ajutorit omuli-ideali care locuesce în sâre, şi spiritul 
cel vili care se află în eterii; pe când demoni se silescă ca să pringă în 
cursă sulletele &menilorit prin: religiunea falsă a: judaismului” şi “a păgâni- 

smului. In fine Christă in corpii, aparinte se pogâră din .sâre pe. pământi, 
„pentru a hbera prin învăţătura sa sufletele luminii. Apostoli ai falsiticatiă. in- 
văţătura lui Christă, ânsă Mani care este mângâitorulti promisti a 'adussu-o 
iarăşi in starea dintâi. In acâsti calitate'; Mani era capulii Bișericii, sub 
densulti avea doi-spre-Jece Apostoli (magistri, şi 72 de episcopi, apoi presbi- 
teri, diaconi şi evangelişti. Totalitatea credincioşiloră si se com punea din ca- 
techumeni şi “alesi (electi, perfecti). Acesti din urmă erat: “obligaţi la o ascesă 
severă, abţinere de carne, ouă, lapte: vinu. etc. şi trebuiaii să rămână în tătă 
vieața necăsătoriți, Botezului, săvârşit cu untu-de-lemni, şi sânta cină fără 
vinii făceaii parte din cultulii misterios alti aleşilor. Untulti-de-lemniă şi 
pâinea erau „considerate“ ca a singurile producte curate, a 
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De li, începutuliă socoluluii ală doilea orgaiiisajiunăa episco- 
„pală 'S0. desvoltă din e ce în ce. mai repede, şi în scurtă timpii 
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autoritatea, episcopului în facă cu presbileri fu recunoscută de . 
 tătă Biserica. Cu t6te acestea se simte în toță secolulii ală doi- 
lea o reacțiune presbiterială; ba, chiar -şi in secolulă ală trei- 
lea se vădiă presbiteri, cari provâcă schisme in Biserică. Lup- 
'tătoruli şi susţiitorulă celt mai însemnată ali episcopatului 
este st. Ignaţiu, episcopulă Antiochii (4 115). Ignaţiu vede în 

"fie-care episcopii pe Christu, şi în -colegiulă presbiteriloră pe 
Apostoli (1). Tendinţa ierarchică, imanentă sislemei episcopale, - 
găsi ună sprijini puternică in ideea unui sacerdoţiu particulari, 
ca in vechiul Testam., şi ale cărui atribuţiuni 'saă ală cărui 

exerciţiu să fie încredințată esclusivă conducătoriloră ” Biseri- 
cii. Cu moduliă acesta se întroduse, so admise şi se recunoscu 

în genere diferinţa între cler: (xAăgos ordo) şi laici (26 plebs). 
De o dată cu lăţirea chrestinismului şi îmmulţirea Bisericiloră 

se precisară- mai. acurată funcțiunile, datoriile şi drepturile 
„episcopiloră, presbiteriloră şi diaconilor, creându-se funeţiunr 

.noi pentru trebuinţele şi serviciulă Bisericii. Ast-felii - începu 
“a se distinge în cleră doă clase (zâyuz) sai ordine : clerulii 

nalt (ordo' major) şi elerulă de josă (ordo minor). 
". O singură Biserică într'o. cetate ajunse in scurtă, timpă să 
număi pâtă satisface trebuinţele 'religi6se ale credincioşilor ,- 
cari se îmmulţiăă considerabilă din di în di. De aceea se înfiin- 
țară Biserică. filiale, pe care le supraveghea şi administra epi-" 
scopulă prin clerici s6i. Chrestinisimmulă se plantase ş şi prosperas6 
mai'"ntâiu în cetăţi şi de aci se propagă şi afară. Chrestini de 
afară veniaă de o:cam dată în cetate pentru împlinirea dato- 
riiloră religi6se. Când ânsă deveniră numeroşi, atunci formară 

comune proprii numite parochii (nagoria, parochiee). Aceste co- 

mune primiaă fie-care câte ună presbiteră (parochus,: pres- 
biter parochitanus) de. la Biserica mamă din cetate, şi: după 
trebuință sai după împrejurări şi câte ună episcopi numită 

chorepiscopu (loşeniarozos). Acesti chorepiscopi, deşi subordonați : 
opiscopiloră din cetăţi, aveai cu  tâte acestea a dreptulă de a 

+ 

(1) Epist. ad. Trall. c. 3; aa Magnes, c. G; aq Smyra, c. 8; ad phes, e c. “; 
ad Philad, c. 4. Ireneu ady. hier, 3,3, (7: ab apostolis instituti şunt episcopi 

in eccleşiis et successores eorum usque ad nos etc. Tertull, Je przoscript, c. 
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sânţi presbiteri şi diaconi pentru Bisericile loră.: Mai târdiu li se luâ dreptulă acesta din causa că aspiraă 'a. se face inde- pendenţi. După secolulii ală patrulea chorepiscopi diparură:cu totulă şi se înlocuiră cu presbiteri parochiăli. . Cu. modulă a- cesta comunile saă Bisericile de afară şi cele din cetate:gru- pându-se şi concentrându-se intrună intregă organică for- mară ună coprinsă saă ună ținută episcopală numită: dzecesă (âtotenas). După cum episcopi catăţiloră aveaă superioritata â- supra chorepiscopiloră, totă aşa şi episcopi cetatiloră capitale " (eureor6de) obţinură o autoritate asupra celoră-l-alţi episcopi din 
cetăţile provinciale, : e a 
„Unitatea Bisericii era întreţinută prin comunicaţiuni episto- „lare. Scirile de faptele însemnate ce se petreceaă în vre-o Bi- 
serică le aduceau chrestini călători, cari trebuia ânsă să fie-re- comendaţi de episcopi respectivi prin epistole intr'adinsă (epi- stole formate, communicatoriae 3 6ăuuara zerozniztva, zoo, „tpmenză, ovsraunt). Sinodele cari apărură in Biserică după a doa “jumătate a secolului ală doilea, contribuiră fârte multă pen- iru a menţine o legătură strinsă între Bisericile aceleaşi țări, şi a deschide tot de o dată calea pe cars să se conserve in: vii- «toră unitatea, representată dej. printr'o singură persână (epi- “scopălă). Sinâdele;. provocate de o cam dată de: necessitaţi "locale, deveniră mai.târdiu o instituţiune indispensabilă pen- tru Biserică. Ele .so repeta regulată în provincii pe fie-care an. Episcopulă capitalei saă metropolitulii, deşi unii primus înter pares, se bucura cu tâle acestea de privilegiulă de a in-. vita pe episcopi din provincie, ca să constitue sinodulă. Drep- , tulă de a preşede sinodulă, deja constituită  Lă avea de ordi- nară tot metropolituliă. Concursul sâă era indispensabilă pen- | tru publicarea canoneloră şi decisiuniloră sinodale. Ast-feli „episcopul capitalei. junse graduală. ca să. represinte -princi- piulă de unitate in afacerile” Bisericii şi: pe timpulă ; când nu se ţinea sinodă. Privelegiulă acesta se schimbă peste cât-va. timpă în dreptă de -Supremaţie. Metropoliţi  Bisericiloră. “fundate de apostoli sau :de discipuli loră se bucutaă între „cei-l-alţă metropoliţi, de o consideraţiune distinsă , şi oraă sti- maţi şi afară din provinciile loră. Aşa erai metropoliţi do Ie- 
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Ă rusalem, Antiochia, Eesti; Corintu, Alexandria şi Roma (Canon. | 
6 din 1. Coneil,). DO 
"Alegerea clericilor şi. mai alesă a .episcopiloră 'se. facea. 

la începutu,: după: exemplul dată; de apostoli (Fapt ap. 15) 
„de către toţi chrestini, cari compuneaă Biserica respectivă. Mai 
târdiu li se mărgini acesti dreptă: din ce în ce mai mult, ast- 
felu că numai le remase de cât ună veto, adesea frte valabilă. 

Din clerulii înaltii făceai parte Episcopi; presbiteri şi diaconi. Fpiscopulă avea autoritate supremă în totii ce se: atingea de. conducerea şi. âfacerile Bisericii. Prerogativele . şi drepturile sale . esclusive eraii chirotonia presbiterilorii şi 'a  diaconiloră, ungerea cu st, mirii a celori botezați, ubsolvirea sait ertarea de păcate acelorii pocăiţi,. sânţirea. elementeloră si. cină şi dreptulă de a vota in sinâde. Presbileri erai numai nisce consilieri şi” ajutâre ale episcopului, şi numai cu permissiunea lui iuaă-parte la afacerile Bisericii , la 'serviciulă divinii,, predică şi implinirea datoriilorit” pastorajl. Abia în secolulă ali patrulea, când autoritatea. episcopiloră era incontesta- 
- bilă; presbitori căpătară dreptulii de a servi st, liturgie ; a predica și a îm- plini datorii pastorali. Diaconi, cari crai adesea comparaţi cu leviţi V. Test., fură priviți de episcopi chiar de la începutii multă mai bine. ți, botezat. ânsă cu autoritatea episcopului, preparait elementele pentru st. cină, împăr- tășaii pe credincioşi după terminarea serviciului divină, şi apoi se ducat de a împărtăşi pe bolnavi şi-pe cei închişi în carcere, In Biserică ei anunțat „„ începutuliă fie-cării părți din şerviciulă divină, pronuntai rugăciunile, cetiaii evangelia şi țineaii ordinea. Cu permisiurica episcopului pronunţaii şi predici câte o dată. Afară din serviciii Diaconi se alai cu episcopi în relațiunt forte , întime, "i însogiaii în călătorie şi adesea figurat în sinode ca delegaţi şi lo- coțiitori loră! Constitt. ap. 2; 49.1: Dai A 

Din clerul de josi făceai parte leclori (îviovăya) sati cileţi alti că. tori serviciu se marginea în a ceti pârţi ma! lungi sait mal scurte alese, din 
st. scriptură (paremii, apostolulă etc.). Cariera clericală începea mai. târgiu 
în genere de Ia gradulii de lectoră. Subdiaconi (Snoâtizovot) cari asistaii pe diaconii și de aceea trebuia să fie chirotoniţă de episcopi. Cântăreţi; (Wadzal) cari apari în serviciul Bisericii cam câtre linele secolului alti III-lea. (eon- stiti. ap. 2, 25, 28; 6, 17; 8,28). Acotuthi cari formati suita episcopului. Eror- 

-cisti cari aveaii datoria de a înspecta pe cei posedați (2v:yoiusvot, Bawow6- 
2700), şi de a ceti rugăciunile Bisericesci destinate pentru aseminea per- s6ne. Ma! târgiu, când 6xorcismulii sâ uni cu Dotezulii, ei aveaii dreptul să |. inspecteze şi pe catechumeni,: Celii mai de josi gradă în cleră li ocupati 

- usieri (nvhogel janitores). Tâte aceste grade în clerul de josă , escepțiune cântăreți, erai cunoscute generalmente în Biserică după mijloculii socolului II. (Euseb. ist. ecles. 6, 43)... : i : v Sinodul apostolilorii in Ierusalem ' (Fapt. 15) servi ca normă sai ca tipi "pentru consuitaţiuni și deliberaţiuni sinodale. Rațiunea! pentru ce sinâdele : | 
aparură aşa de târgiu în Biserică, după mijloculii secolului ali 2-lea, trebue . 

“căutată in circonstantele timpului de abinci. „Chrestini; persecutați : din tâte * 
părțile, abia puteai să se întrunâscă pentru serviciuli divinii, pe care ade- 
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sea 'lii făcaait nâptea şi pe ascunsit, necuin să li mai cugetată la întrunrii s0- 
lemne sat Sinoda. Formarea institutului sinodalt 'și ea origina în epoca pa. 
cifică de aprâpe 70 de ani (189—249), care începu cu Comodu, și în care Bi- 
Sorica putu si'si desvolte dre-cum. .liberit organisațiunea sa. Cea d'intâiu oca- 
siune pentru întruniri sinodale a dat'o, fără îndoială, agitațiunile Montani- - 
stiloră, şi îndată după dânşi disputele pentru serbatârea Pastelui (160—195). . 
La începutul secolului alti 3-lea Sinâdele provinciali se țincaii în Grecia re- 
gulată pe fie-care anii (Tertuil. de jejun. adv. psych. c. 13), şi tot aşa și în alte 
pir. In mijloculă acestui secolii era o regula constantată şi observată de tâtă 
Biserica, ca cestiunile de unii interesii generală să fie propuse unui sinodii, 
care să delibeze şi să decidă asupra lori. Exemple avemii : disputa pentru 
botezulit săvârşitii de eretici, schismele ivite în Catargina şi Roma etc. 
“Petimpulii lui Cipran (+ 938) participa la sinode, afară de episcopi, pres= 

biteri şi diaconi. Poporulii era liberi să asiste la deliberaţiunile sinodale. Con-. 
ciliuli din Nicea (325) a dati numai episcopilorit dreptulii de a vota în sinsde, 
şi de aci înainte presenţa Iaicilorii la Sinode fu limitati din ce în ce mai multi. 
Decisiunile sinodale se comunicati Bisericilori depiirtate prin epistole sinodice, 
epistole synodice!. La conciliulii din Ierusalem (Fapt. ap. 15] Apostoli înce- 
puseră decisiunile forii cu. formula : «căci sa părutii st. spirilă şi Roc. 
(Zâoţe văp 76 âyio nvtupari xl îuîv), care formulă fu admisă apoi de Sinâde. 
-In scrierea întitulată «ordinile luă. Clemente şi caninele Bissericesci ale st. 

apostoli», cara scriere a apărutii pe la începutul secolului ali treilea, se pre- 
serie (No. 18f, ca alegerea episcopului să se facă de către 12 episcopi din pro- 
vinciile vecine. Ciprian (epist. 67) propune, ca alegerea și sânţirea episcopu- 
lul să se facă, în prasenta şi cu consințimentulii credinciosilori Bisericii _re- 
spective, de câtre uni colegiu de episcopi, chiemati din provinciile vecine, - 

* Propunerea lui Ciprian fu admisă şi practicată de tâtă Biserica până la con-. 
ciliulii din Nicea (325). La acestă conciliu se dete dreptulii daa alege pe e- 
piscopă tuturorii episcopiloră din aceeasi “provincie, fără a se gice, daca 
credincioşi ati sai nu ca şi până aci dreptujii da a participa la aseminea a-. 
legeri. (Can. 4 concil. I'din Nicea). Sânţirea episcopului se făcea în acâsta 
periodă prin supra-punereă _mdiniloră (fzpoleaia) „Şi rugăciune (constitt. 
ap.-VIL, 5). După sevârşiraa chirotonii noulii episcopii ținea unii discursii de 
întronare (A6yos  2y)oowaztaâs Constitt, ap. VIII, 4). Regula era ca epi- 
scopulii să se alâgă din clerulă înaltă alti Bisericii respective, cu tâte acestea 
şi din laici se alegeait episcopi, şi acestia ati dati mai adesea proba de capa- ditate şi activitate. | i 

. CULTULU 
: De N a a 

pr 19 97, SERBATORILE,_ | 
După încredinţările ce ne dai Barnaba, Ignaţiu, Justin Mar- 

tirulă şi Pliniu, Chrestini sărbai deja gioa Duminicii pretutin: 
dinea la începutul secolului ali 2-lea (1). Duminica, ca di de . 
„(D) Barn. ep. c. 15. Ignat, ad Magn, e. 9. Justin. Mart, apol. IL. c. 67. Plin, | ep.10,97, . . - i „a .
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bucurie , se > distingea de .cele-l-alte dile prin aceea, că i chre- 

stini "şi făceaii rugăciunea stândă (în cele-l-alte ile. o făceaă 
în gonuchi), şi maveaă. voie. să postescă. -Din cele-l-alte dile 

„ale săptămânii Jercurea şi. Vinerea tură s&rbate prin rugăciune 
în comună, prin penitenţă şi ajunare în memoria palimiloră: 

lui Christii.- Ast-felă dar in ciclul. săptămânală se enunţară 
momentele principale, ce trebuiaii observate la instituirea săr. 
bătorilorii chreștine şi cari se desvoltară cu: periecţiune în 

ciclulii anuală. După analogia sârbătoriloră anuali la judei, chre- - 
stini născuţi păgâni instituiră şi dânşi sărbători anua li,cu 
caracterii specifică chrestină. Cea d'intâiu fu sărbătârea Paşte- 
lui, care se compunea din doă părţi principale,: celebrarea 
Mor ţii lui Jesu (n&sfa: GTaygeb3tpi0v) şi a învierii sale (săaka ăvaotăatuoy) 

Suferințele lui Christu pentru. mântuirea lumii erai pe a: 
tunci recente şi fârte puternice. în memoria chrestineloră , de 
aceea sărbătorirea lori într”o singură di nu părea nici de cur 
a fi suficientă. Ele fură precedațe” de ună mai îndelungatii: 

timpă « de tristeţă, penitenţă şi ajunare sai postire; care limpă 

se fixă în cele din urmă. la 40 de“gile, întroducându-se. în 

ciclulă sărbătoriloră sub numirea de quadragesima, sai timpulă 

quadragesimalii (ecocagazosri)- Finitulă şi punetulă “de culmi- 
naţiune ală dileloră şi sărbătoriloră din timpulă quadragesi- 
mală "lă forma săptămâna mare,. ca preludiu. şi pregătire se-. 
riOsă. pentru dioa. învierii, ce să sărba: printr” ună serviciu di-. 

vină în limpulă nopţii (aril vigili), E 
“A doa sârbătore nu: mai puţin însemnată pentru chireştinii- 

era dioa cinci "decimii (a =evTn2937%), sărbătârea fondării Bisericii 
chrestine. Intre cele 50 ds gile de la Paşte şi penăla dioa cin - 
ci-decimii, cari eraă numai dile de bucurie şi veselie pentru. 
chrestini, escela printr'o .sărbare . deosebita !giod a 40- -a, ca. 

dioa înălţării Domului la Cori. Ună din sărhătorele insem= . 

nate ale Bisericii in acestă peri6dă este şi zpifania sau bote- 

“sulă Domnului, ce se celebra în Orientă la 6 Ianuarie , ca di 

în care'sa manifestată mâssianitatea lui Jesu. Despre sărba- 
rea nascerii Domnului nu se găsesce ânchă nici ună indiciu 

în acâstă perisdă,



  

- Disputa paschală. In mijlocul secolului alit 3-lea se observă o practică în=" 
treită in serbarea Paștelui. Chrestini: născuţi judei și anume Ebioniti , cre- 
dându-se obligaţi a ţin€ cu stricteţă, ceremonialuli legii mosaice, sărbaii Paştele 
tot d'a-una la 14 Nisan (3) 15.], şi se siteati să justifice acâsti practică susți- 

- nendă, că Christu — care muri in 15'Nisan — a sărbatu. Paştele la 14 Nisafi 
cu. discipuli sci, şi prin. urmare chrestini „trebue să observe acâsta ca o lege 

"inviolabili. Adeveraţi: chrestini născuți judei,'a ctirori practică fusese întry- | 
dusă in Biserica din Asia Mică, sărbaii Pâştele de o dată cu judei, ânsă "i de- 
teră o semnificațiune chrestină, şi înlăturară cina paschală, declarândă ca. 
faptă principale ali sărbătorii aducerea aminte de moartea lui Christu, După 

opiniunea lorii Christi, murindii la 44 Nisan, w'a făcutit cină paschală în 
celi din urmit ani alti vieţii sale. De accea ei sărbaă mnârlea lut Christu, 

la 14 Nisan (măsia oraupbamov)iar la 16 învierea (rola 'ovxarâziuov) şi ast-fe . 
terminati postulii Paştelui cu momenlulu morţii lui Christu . [la 3 ore .post- 
meridaine!, celebrândă sânta cina şi agape in loculi cinei paschale a judeiloriă.. 

„In oposițiune cu aceste doă practice cu caracterit judaicii , ai ctirorii aderenţi 
se numiră mai târdiu guarlodecimant [resoateaxuerazlecul, se formâ in Biscri- 
cile compuse din Chrestini născuți păgâni [în Grecia, Egiptu, Roma Pontu şi 
Palestina] o a treia practică , care lăsa "cu totul la o parte semnificaţiunea 
Paștelui judaicii, In acestă practică 14 Nisann'avea nici o insemniătate legală: 
ci numai curatii istorică. Pentru 'ca să nu sc strice însă armonia cu dioa Du-. 
minici, in care se sârba de” aseminea învierea, chrestini, cari urmati âcâstii 
practică, voiaii să conserve cu ori-ce preţ şi conformitatea în dilele stiptă- 
mânii, Ast-feli: daca 14 Nisan se întimpla să nu cadă Vinerea, ei "li sârbaii 
tot d'a-una în cea dinttiu Vinere, ce urma după 14 Nisan, şi in Duminica ce 
venia s&rbaii invierea. Afară de acâsta ei priviait dioa morții lui Christi ca o 

„di. de tristeță şi terminati posiulti Paştelui cu dioa. invierii. 
Aceste practice existară mai multii timpi fără să vie în conflictii între dân- 

- sele. La anulii 160 ânsă,; când Policarpii, episcopulii de Smirna, se alla în Roma 
pentru Gre-care: afaceri ale sale, se puse diferenta în discuțiune. Anicetu, e- 
piscopulii Romei, invoca tradițiunea Bisericii Romane, Policarpu din contra 

„nu Yoia să renunțe la practica Bisericii din Asia, pentru cuvântul ci era în- 
„trodusă, dicea elii, de apostoluiii Ioan, cu'care €nsuși a strbatii o dată Paștele. 
O reconciliare mu se putu face, cu tâte acestea Anicetă lăsâ pe ospetele scii 

Policarpii să celebreze Paştele după practica Bisericii Asiatice Chiar în Bise- 
rica din Roma, Şi acesta ca semnii de o frătâscă iubire şi de o neturburatii 
unire a Bisericii. Ansă în anul 196 se escâ din noii o dispută între. Policratii, 
episcopulii Efesului și între Victorii episcopul: Romei. Victorii, unii omit cer= 
bicosii şi fOrte pasionati, merse cu 'râutatea până acolo, ca să întrerupă. orice 
legături şi comunicatiuni 'cu Bişerica din Asia, dar întimpinâ o Gesaprobare 
generală. Ireneu, autorisatii de. episcopi Galii, făcu observaţiuni lui Victorii 
pentru atitudinea sa în acâstă împrejurare, Conciliulă ecumenicii din Nicea 
(325) decise în favârea acestei din urmă, practice, care de atunci deveni gene- 

.. . . »
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$ 28. PRACTICA BOTEZULUI. 

“ Botezulii fu privitii chiar de la inceput ca cundiţiune în- 

'dispensabilă pentru a fi admisă în! numerulă credincioşilor, 

şi ca; singurul mediu prin care să se pâlă câştiga mântuirea. 

După învăţătura părinţiloră Bisericii, botezulă şi venascerea 

sântă -unite într'unii modă inseperabilii. De aceea practica de 

a boteza pe copii, de şi nu devenise generală, fu recunoscută 

cu t6ie acestea necessarie' şi legitimă. Tertullianu singurii o 

combate. Toţi adulţi cari doriaii-a fi botezați, trebuia. ca ca- 

techumeni (rasn?ueri) să se prepare pentru acestă. finită cu 

ună învăţători chrestiniă saă catechelii (zaznălners). Pe lângă în- 

văţătura ce primiai de la catechetă, catechumeni erai datori 

să se pregătâscă cu rugăciune şi postă pentru primirea bote- 

zului;; să renunţe solemnii la diaboluli şi la tote lucrurile lui 

etc. (âzotayg), să înveţe pe din afară simboluli credinţii- şi la 

boteză să'lărostescă publiciă. în .presenţa asistenţiloră. In se- 

colulă. ali 3-lea se uni cu practica botezului şi exorcismuli . 

saă' liberarea de- puterea diabolului. Botezulă se făcea, ca şi 

în” secolulă apostolică, adeca prin afundarea de 3 ori în apă 

în numele St. 'Treimi. Apa în care era să se afunde celt ce urma 

a fi botezată trebuia să se sânţescă mai 'nlâiu pentru acestă fi- 

"iti: Imediată urma ungerea charismatică, adecă cu st. miră - 

(Igtau=) şi suprapunerea mâiniloră (Fapt. ap. 8; 26, sq.). Alun-. . 

darea -în apă fu considerată ca partea negativă a botezului 

(spălarea de păcate), iar ungerea charismatică şi supra-punerea 

mainiloră ca partea positivă (comunicarea st. spirit). In Orientă 

'era permisă presbiteriloră sai preoțiloră: şi chiar diaconiloră 

ca să săvârşâscă botezul şi ungerea cu st. miri; pe când în 

“Ocidenţă numai 'episcopulă avea dreptulă de-a unge cu st. 

mirii şi a supra-pune mâinele celui.botezată. De aceea, unde 

botezul se săvârşia numai de preoţi, ungerea charismalică şi 

supra-punerea mainiloră fură separate de actulă botezului şi 

săvârşite mai târdiu de către episcopi sub numirea de con/ir- 

maţiune (6onfirmatio, consignatio). Termenila de boteză mai 

obicînuite erai Paştele, mai alesi Sâmbăla cea mare, Dioa 

cincigecimii şi Epifania saă botezulă Domnului. Cu: introdu- 
i o 4



- Şi se grăbi să întreg. 

“permisiunea si asculte s 
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cerea botezului copiiloră simţi se trebuinţa de nasi (âvăzozo,) 
sponsores), cari rostiată simbolulă credinţii în numele copi- 
lului ce se boteza şi garanta Gre-cum crescerea loră în spiri- 
tulă chrestinismului. 

Calechumenatulii ca instituţiune independentă începe de la mijloculii seco= Jului alit 2-lea. Cele d'intciu indicii despre clasilicarea catechumeniloră se Băa seseii la Tertull. Eli “i clasifică în novilioli şi edocti sai aquam adiluri. Nu mai accşti din urmă aveai dreptulii să asiste la predică şi serviciulii divinit. Origenii de aseminea nu cundsce de cât do grade în catechumenatii. Consti- ințiunile apostolice ânsă menţioneză trei ; aJ auditori (ăzţousvot) cari putealt și eraii datori chiar să asculte predica, b) g enuflectenţi (povozivovseş) cari aveati șio parte din rugăciunile Bisericii, ânsă în genuchi şi c) compelenţi (proribGusvor) cari terminaseră cursulii învățăturilori şi aştep- taii primirea botezului, | „- - Ea: Vispula asupră botezului sevârşili de erelici. Intre Biserica din Asia Mici şi Africa şi între Biserica din Roma se niiscu la începutulii secolului alii 3-lea 0 controversă în privința validității botezului săvârşitii de eretici Biscrica din Asia Mică şi cea din Africa negait validitatea unui aseminea botezii, Biserica Romei din contra priimia în sînulă cei pe toți eretici fără ai mai boteza din noii, daca erai deja botezați în numele st, Treimi. Obiectulii uncă dispute vio- lente deveni acestă cestiune în mijlocpulit secolului ali 3-lea. Stefani, episco-. “puli Romei, nu voia să recunâscă nică o altă practică afară de cea Romană, pă ori-ce comunicațiuni cu. Diserica din Asia Mică (253). Ciprianu din Cartagina Şi Firmiliană din Cesarea în Capadocia apăraii cu multi zelă practica Bisericii din Asia Micii. Trei sin6de ținute la Cartagina, din care celii din urmă și celii mai solemnii fu în anul 256, se pronunţară în favârea lorii * Cu tote acestea o reconciliare nu se putu obține, Practica Romani de- venia din ce in ce mai generală şi în cele din urmă fu legitimată 1 conciliulit din Nicea 335 (canon. '8) şi la celi din Constantinopole 381 (canon 7). 

- $ 29. CELEBRAREA SANTEI CINI. 
In secolul apostolică celebrarea sântei cini era unită cu a-. gapele (vid. $ 14). Dar câna Trajan interdise printrună de-: cretă adunările secrete (eteriile), chrestini se vădură nevoiţi: să întrerupă agapele, şi să unâscă celebrarea: sântei cini cu serviciulă divină de Duminica. Ast-felă a rămas şi în urmă după reinceperea celebrării agapeloră. De atunci ser- viciulă divină se împărţi într'o liturgic a catechumeniloră Detzougyia săy zen ountvov, MISS. catechumenorum] şi într*o litur-. gie a credincioşiloră (hettov pyia să ziazâw, Missa fidelium), 'de.la care erati escluşi toţi catechumeni, penitenţi şi demonisaţi sau posedaţi, şi a cării parte esenţială era celebrarea sântei cini
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Eleinentele materiale necessare pentru sânta cină se aduceaii. . 

- de către credincioşi (mposgoai, oblationes). Painea era cea obi- 

cinuită, adecă dospită (zorro; ăesos), vinulă se amesteca cu apă : 

(zzâu=): Cipriană vede simbolisâlă unirea lui. Christii cu Bise- 

pica in ămestecarea vinului cu apă. Biserica din. Orientă şi cea 

din Africa basându-se pe cuvintele Mântuitorului (Loan 6, 35), 

permiteai copiiloră, se înţelege cei botezați, ca să se îm păr- 

tăşâscă. In secolulă ali 3-lea se formâ cu încelulă o liturgie 

completă, care a servită ca tipă şi basă pentru cele-l-alte li- 

_ turgii din secolul ală 4-lea. Ma . 

"'$ 80. CETIREA; PREDICA, RUGACIUNEA SI CANTARILE. 

" Lectura” saă -cetirea: unoră părţi alese“ Cavituoats leclio) 

din st. scriptură constituia parte fondamentală a servieiy- 

lui divină, Diaconi celiaii părţi saă texta alese din evan- 

gelii,. peritru “care: credincioşi 'şi 'esprimaă, respectulă prin 

_sciuldrea. în picidre. Afară de scrierile canonice ale V, şi 

N. Test. se 'cetiai în unele Biserici şi alte scrieri: morale, 

anume scrierile părinţiloră apostolici (cu preferinţă pastoruli 

Jui Erma şi epistola lui Clemente), actele martiriloriă şi unele 

pseudepigrate. Imediatii după cetirea părţii alese din st..scrip- 

tura, episcopul, de multe ori presbiterulă, diaconulii sai şi 

ună catechetă (însă aceşti din urmă cu autorisaţiunea episco- 

pului) tinea ună discursă, saă predică (wta, X6tos, SETINO, Lrac- 

tatuis) prin care esplica: părţile mai dificile ale textului colităs 

şi făcea aplicaţiuni la vieaţa: de Lâte dilele a credincioşiloră. 

La fie-care parte mică sai strofă din întrega rugăciune, pro- 

nunţată de episcopii, presbiteră saă diaconi , .credineionşi 

respundeaă cu :,.<Dgmne miluesce». In fie-care parte a servi- 

ciului divină se coprindeaă rugăciuni pentru catechumen“, 

“ penitenţi şi posedaţi. La fine vinia o rugăciune generală “4 

Bisericii pentru tâte felurile de ocupaţiuni, peniru tote îm- 

prejurile şi trebuinţile in vieaţa chrestiniloră: In fine urmaă 

 vugăciunile pentru st. cină. Cântări de psalmi şi imnuri cu 

doxologii şi antifâne întrețeseaă deja serviciulă divină chiar 

- în secolul âpostolică. De la finele secolului ală 2-lea imnolo=
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gia se înavuţi şi se amplifică din ce în ce mai multă. In ori-ce 
casti cântarea era fârte simplă , unisonă şi în formă de .recita-- 
tivă. Ca compuitori de imnuri Bisericesci în acâstă peri6dă se 
arată martiruli Atenogenă şi Nepote, episcopi din Egiptă. In- 

” troducerea antifâneloră în serviciulii divină uni o atribuelui 
Ignatiu, iar alţi lui Flaviană şi Diodoru (250), doi monachi din 
Antiochia. | Aa e 

$ 3]. LOCALELE PENTRU INTRUNIREA CHRESPINILORU, LA - 
SERVICIULU DIVINU, ARTA PICTURII. - 

“Tertullianu asigură că la finele secolului ală 2-lea erai edi- 
licii într'adinsă.construite, în cari Chrestini făceaă serviciulii 
divină, In timpulă lui Diocletianu se înalţa în Nicomedia chiar 
lingă palatulă imperială o Biserică mărâţă „ care întrecea prin 
frumoseţe şi splendâre acelii -palată, şi în Roma se aflaă pe- 
ste 40 de Biserici lâ începutulii secolului ali 4-lea. In privinţa 
formei şi a întocmirii acestoră Biserici nu se scie mai nimici 
certi. Constituţiunile- apostolice prescriu a li se da o formă 0- 
blongă. Tertulliană şi Cipriană vorbescă de -M0Se (spizsţa) sai 
altare şi strănă. In timpulă persecuţiuniloră Chrestini făceau - 
serviciulă divină. prin pustie, pesteri şi catacombe. Dioa ani- 
'versară a morţii martiriloră care se considera ca dioa nascerii 
loră pentru vieaţa eternă (yevtoacay natalitia martyrum), o săr-.| 
baă Chrestini la mormintele loră, (zotuxzrigra cimeteria, dormi- 
toria), unde 'şi reamintiaă istoria. suferinţiloră, luptei şi victo- 
rii loră, şi 'şi manifestai relaţiunile neîntrerupte cu dânşi prin 
ragăciune şi oblaţiuni (Ciprianu ep. 34)... | 

Aversiunea pentru ori-ce felă de imagine sai icone, pe care 
judaismulă o infiltrase chrestinismului ; ura: contra” idolatrii 
păgânismului, spiritulă melancolici şi fugitivă de luma pe 
care 'lă creaseră şi'lă alimenta persecuţiunile, precum şi în-' 
ierpretatea literală a cuvinteloră Domnului despre 'adorarea lui D-geu in 'spirită şi adevără făcură pe Chrestini să inu tole- | reze în Biserică nici ună fel de imagini. Dar acestă ură a. „Chrestiniloră primitivi nu putu să resiste multi timpi simţu- lui de artă înascută” spiritului eleni. :Polemiea' fanâtică a lui 

o
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Tertullianu (de idol. 7) contra întroducerii imaginiloră demon- 

stră îndestulă cât de energică era reacţiunea. Cele d'inteiu 

producţiuni de artă cu caracterii specifică chrestină fură îma- 

ginile simbolice saă emblemele, cari se întroduseră mai "ntâiu 

în vieaţa casnică şi privală, atârnându=se la pereţi locuinţiloră, . 

sai aplicându-se pe vase, "pachare, inele ete., după aceea în- 

rară în catacombe, şi de acolo tocmai în secolulă al 4-lea şi 

in Biserici. Cele mai usitate embleme chrestine erai :: mono- 
. 

“= gramulă numelui lui Christu „(etoz6s) » cara consista în împle- . 

titura literiloră X şi P. Forte răspîndită era imaginea pescelui, 

alti cărui nume '74; era semnificativă ca anagramă CL. Xe. 0:05 

îoş Zotie), ce reamintea apa vieţii şi a botezului ; de aseniinea 

imagina de navă, porumbelă , ancoră (Ebr. „6, 19), pescară 

- Gat, 4, 19), vită (loan 15), cordnă (Apoc. 2, 10), cocoș (loan ă 

18, 27), mielă-(loan 1, 29), păstoră care duce pe umeri. Giea, 

__cea, perdută şi regăsită (Luc. 15) etc. De la embleme se păşi la 

tipi, şi ast-felii se ajunse la depingerea de fapte istorice din 

V. 'Tesţ., de la care numai rămăsese de cât ună pasii până la 

depingerea fapteloră istorice din N. Test. Imagina lui. Christă 

se află în acâstă perisdă numai la gnostici Carpoeratiani. Bi- 

serica luândă de basă cuvintele din profetia lui Iesaia (les. 53, . 

9; 3), *şi imagina figura corporală a lui Christă nu tocmai fru- 

“ mâsă (Clem. Alex. pzedag. 3, t.Strom. 6, 17. Tertull. de carne 

Chr. e. 9). “ Să 

$392, VUBATA, DISUIPLINA SL ASCESA CHRESTINA. 

Spiritulă chrestină pătrundendă vieaţa casnică şi civică se 

imprimâ în devoţiunea şi pietatea privată, în facere semnu- 

lui crucii la. ori-ce ocupaţiune a vocaţiunii şi în emblemele cu 

care se ornamentaă locuinţele, vasele ete. Căsătoria primi sân- 

ţirea şi bine-cuvântarea Bisericii, dar validitatea ei nu fu făcută 

dependente de acestea. Incoronarea şi însovonirea miresii fură 

desaprobate ca simbole păgâne; inelul de logodnă ânsă fu pri- 

- mită fârte de'timpuriu, dându-i-se o semnificaţiune chrestină. 

Ardereacorpuriloriă, după încetarea vieţii, cum se practica în 

“păgânismi fu desaprobată de chrestini, cari preferiră usanţa ju-



= 
54 

  

daică de îmormântare. Familiile chrestine sărbată dioa «morții 
repausaţiloră loră cu rugăciuni. şi oblaţiuni ca semnii 'de per- 
poluarea relaţiuniloră cu dânşi și dincolo de mormeântă. 
„După regulele disciplinare ale ăpostoliloră eretici, apostaţi şi 

„ pecatoşi obstinaţi se escludeai din stnulă Bisericii (excommu- 
nicatio), şi nu eraă reprimiţi: dă cât după ce. probaiă de inde: 
stulă seriositatea căinţii loră. Numsrulă considerabilă ală a- 
poslaţiloră din. persecuţiunea lui Deciu dete motivă Diseri- „vii de a formula şi fixa pentru repriimirea loră o procedură regulată, ce rămase în vigâre penă în secolulă altă 5-lea. Pe- nitenţi trebuia să percurgă 4 stadii, din cari fie-care dura după împrejurări unulă saă mai mulți ani. In I-iulă stadiu (7 poezdavst) penitenţi, îmbracaţi în haine de doliu, stai d'inaintea Bisericii şi ruga clerulă şi pe credincioşi pentru ca săi reprimâscă, In altă 9-lea ( ârgtacs) aveaiă permisiunea să asiste la cetirea st. scripturi şi la predică, -ânsă într'ună locă separată.. In ală 3-lea stadiu (inentozs) Li se permitea să asiste şi. la rugăciune, ” ânsă în genuchi. In ală 4-lea stadiu inline (aiszasis) luaă parle la totă serviciulă divin, €sceptândă cumenecarea la: care a: sistaă in pici6re: După aveea confesaăi în publică: păcatele loră - (Bopodâyuae) şi căpăta ertare (absolutioj şi sărutarea frăţescă pax, reconciliato). In pericolă de mârte stadiile deveniaă mai scurte şi penitenţi eraă trataţi cu multă îndulgenţă. Severita- lea exagerată âns6 dete ocasiune a se forma o estreină con- - trarie. Confesori cu deosebire abusaă câte o dată de privile- giile loră şi în detrimentultă disciplinii Bisericesci, dând apo- slaţiloră epistole de recomendaţiune (libellos pacis) pentru a [i roprimiţi in Biserică. Pe de altă parte iarăşi uni rigoristi ne- ga Bisericii ori-eg dreptă de a erta- păcatele la aceia cari Co- miseseră uni păcat de mârte (i Ioan 5, 16), precum fură, „Omoră, adulteră, apostasie ete... - E | _AScesa (ommar, tragaceia, continentia) avea de scopii de a emânu- cipa sutletulă de ori-ce-inelinare cătr6 sensualitate şi de a'lă tace prin rugăciune şi meditaţiune maj liberă şi mai suscep- tibilă. pentru.o vieaţă spirituală. Mediile sale eraă limitarea completă a tutoră necessităţiloră sensuali, şi abţinerea de tote plăcerile corporali, de cari se putea cine-va dispensa fără
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destrugerea organismului. Ascesa esista mai 'nainte şi. de o 
- dată cu chrestinismulă in păgânismii şi judaismiă (pitagoreismă 

_stoieismă, neoplatonismă, terapeutismii, essenismi etc.); ânsă 
aci ea s6 bas6ză în genere pe ună dualismiă, care recunoscea în. 
mater ze principiulă eului, în sensualitate rădăcina pecatului. 
Chrestinismulii opuse acestei perversităţi libertatea spirituluă,şi 

proclamă principiulii: « Tăte suntiă ale vustre (ivza Saâv tozw | Cor. 
3, 21, 29).» şi «Tăte "mi suintă permise, dar căi nu voescă să 

. fiu dominată de ce va (miza uot Etcozr, XA vu 2y0 tEovotasdfoouat In 

awvoș, - |. Cor. 6, 19)2. Eli recunoscu puterea morală şi utilitatea 

relativă a unei ascese “raţionate ş şi conformă cu disposiţiunilețin- 

dividuali, cu trebuinţele şi împrejurările (Mat. 19, 19; 1 Cor. 

7, 5, '7), dar fără să o încurajeze sai să "i atribue vre-ună me- 

rită: Gre-care. Acâstă circonspecţiune apostolică se vede şi lu 

inceputulă secolului alti 2-lea, aşa de exemplu la Ignaţiu (epist. 

ad Polyc. e. 5).:Ansă de la mijloculă secolului acestuia ascesu 

devine din ce în ce mai 'ăudată şi stimată ca un gradă înaltă 

da moralitate-cu pretenţiuni de ă fi recompensată. “Seriositatea 

sombră a împrejurarilori timporali "i veni fârte multă în .a- 

jutoră. Ună caracteră determinati şi o basă sciinţifică primi 

ascetica prin distincţiunea ce făcură teologi Alexandrini între 

morală superidră şi cea înferidră. La cea dinteiu trebue să 

aspire inteleptulii chrestină (5 posts), pe când chrestinulă 

ordinară pâte îi satisfăcută şi cu cea din urmă. Cerinţele ne- 

gative âle ascelicii se resumă în a posti desi . şi „cu perseve- 

-renţă şi în a veţui necăsătorită saă a se abţine de intimitatea 

conjugală ; iar cele positive în a exercita vieaţa spirituală, prin 

“rugăciune şi meditaţiune. Numârulă aceloră cari credeai că 

ai vocaţiunea pentru vieaţa ascetică crescu din ce în.ce mai 

mare de la mijlocul secolului ali 2-lea atât între bărbaţi, câl 

şi între femei, şi în curând asceţi (ara) formară o clasă i 

parte în Biserică. O desvoltare mai amplificată primi ascetita, . 

earestină către [inele acestei periâde. prin anachoretismă, u 

cărui origină se pâte data din persecuţiunea lui Deciu. Unulă din 

celebri anachoreţi fu Paulă din Teba, care ve țui aprâpe 90 'de 

ani în pustie, u uitai i deja de mul de contimporani, + sâi, la- *
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dată după niârto-i st. Antoniu "i găsi (anulă.. 340) corpulă in - posiţiune de rugăciune; | 

$ 33. REFORMATIUNEA MONTANISTA, 
- Cu tată seriositatea şi severitatea moralității pe care o co- rea Biserica în secolulii ală 2-lea şi ală 3-lea de la membri s6i, şi cu tâtă rigurositatea disciplinii la, care Supunea pe cei. abatuţi; tot se iviră în acâstă periodă secte, căroră li se părea că aseminea măsuri nu €eraă ânchă destulă de radicali şi e- ă nergice, O aseminea „secta, fu” Montanismulă „ care. apăru in Frigia pe la mijloculă secolului ală 2-lea. Ună. profetismi e- slaticu. cu visiuni'somnabule şi cu noi revelaţiuni, o înţelegere literală a profeţiiloră st. “scripturi, ună chiliasmi -fantasticiă şi O ascesă ingânfată şi unită cu o disciplină, de o rigurositate fanatică suntă criteriile principali ale Montanismului,. care, fără să atingă doctrina adeverată, întreprinse o reformă radi- cală în Biserică. După cun Şnosticismuli substituise fapteloră ” istorice şi ideilor revelate ale evangelii libertatea cugetării şi fanlăsiile imaginaţiunii, Încercândă de a: răpi chrestinismu- lui ori-ce realitate obiectivă, tot, ast-felă şi montanismulă pre- „ tinse ca obiectivitatea chrestinismului să absârbă e dividualitatea omului. In: resumaţiă transforme chrestinismulă” întrună | după 'cum-gnoticismulu se încercase sălă înlocusscă printr'o icosofie mistică, Biserica recunoscu fără de timpuriu perver= sitatea acestei secte şi: de aceea a lepădată-o ca pe o aberaţi- une eretică. Cu t6te acestea prin morala sa scrupulâsă , prin . fuga de ori-ce plăceri ale lumii; prin ierarchismiă 'şi spiritua- lismă montanismulă atrase asupră-'şi atențiunea. Bisericii, şi 0 puse în posiţiune să cugete ce are de făcută, - - 

u totulă in- 

Montanismulii în Frigia. Pe la mijloculii secoluliii alti 2-lea se ivi la Pe- 
- puza in Frigia unt Sre-care Montanu “ca profeti şi reformatoriă al chresti-: 

nismului, pe care “li imbrăţisase numai de , siunt, cădea într'o stare de alienațiune şi i 5 nirea lui Christi? că are ! ; în fine atacă Biserica înir'anti 
modă violenti, acusându-o de corupțiune.. Doă femei exaltate, Maximilla şi 
Priscilla contagiat6 de fanatismulii lui Montanii,deveniră somnabule şi incepurkă ,
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să profetiseze ca şi densulii. O parte din chrestini recunoscură pe Montanu de 
unii adeverată profetii şi “i admiseră invătătura, (Montanisti”, Pepuziani , 

, xaz&ppuyts). Alți din contra credeati că atât elii, cât şi cele doă femel suntă po: . 

sedaţi şi cereaii să li se cetbscă exorcismuli. Disputa între uni și alti mâri 
| între acestea exaltatiunea. “Montanu era convinsi că în elii sa împlinitti - 
“promisiunea, lui Christi privitâre la trimiterea: Mângâitorulul „ care se con-" 
ducă Biserica în spiritului adevărului. Discipuli sti se credeai privilegiați 
st. spirită, şi se numiaii spiriluali(mveoparwo!). Cei mai eminenţi învățători 

ai Bisericii din'Asia Mică setridicară în unanimitate, combățură montanismulii 
cu cuventulii și în. scrisii, şi "li concamnară în mai multe sinâde (150). Ast- 

felii Biserica reuși să pue margini exaltațiunii. 
"Montanismulă. “Ocidentaliă. Condamnarea montanismului do către Biserica 

din Asia Mică fu primită și aprobată și la Roma, Ansă chrestini din Galia, 

„cari stad în relațiuni fârte strinse -cu Biserica mamă din Asia Mică şi cari 

_nutriaă nisce. speranțe puternice pentru, chiliasmă; mai alest acum sub a= 
păsarea persecutiunii lui Marcu-Aureliu, nu erait dispuşi si condamne aşa. de 
repede, montanismulii. De aceea ei trimiseră epistole Bisericii din Asia Mică 
și la Roma prin,cari mijlociaii; în favorea lorii. Chiar Ireneu, pe atunci ânchă 
presbiterti, veni 13, Roma şi înduplecă pe episcopulii Eleuteri spre a fi in- - 
dulgentii în privința Montaniştiloră. Dar contesorulit Praxea, care soşise îndată 
din Asia Mică la Roma, “ajutatu, şi de pesbiterulă. Caju, unit inimicăi ali 
„doctrinii. chiliastice,' descrise opiscopulut Victoră pe. montanisti ast-feli de 
râu, în cât acesta. snperatti pe ei 'si retrase „epistolele. conciliatâre ce voia 

sii le trimită. Cu tâte acestea montanismulii, deși Biserica, din Roma se pro- 
nunțase contră lui, găsi aderenti în "Ocidenti, și cu. preferenţă fu primitii în 

Africa proconsulară. La acestă emigrare eli perdu multă.-din ființa sa fana- 
„tică, exaltată şi eretică. Conquista cea mai splendidă o făcu montanismulti 
“în, persâna lui 'Tertallianu (în anulă 201),celii mai distinsă invățători ali Bi- 

sericii Ocidentale in aceli timpi, care oferi talentulii şi energia sa, spre ai 

susţine principiile . şi a face st fie recunoscută de Biserică, | 
- Doctrina şi practica montanismului. Idea fundamentală a.. montanismului 

este, că revelaţiunea divină se continuă întruni modă gradată, de aceea ea 

nu se termină cu Chrtstii şi apostoli si, ci cu timpulii Mângâitorului, care 
timpii a începutii ş și a și ajunsi celii mai înaltit gradii cu Montanu. Epoca patri- 

archalii este etate infantină a împărații lui D-geii; timpulă legii şi ali profetii 
este elatea puerilă ; cu Christi intră în, clatea adolescentă și cu Montanu a 
ajunsii în etalea virilă matură. Perfecţiunea absolută o va atinge împerația 

lui D-deu in chiliasmă ce nu este departe. Cerinţele principale si radicale ale 
lui Montanu sunt : Căsătoria de a doa-dră este adulteriu. Mercurea şi Vi- 

„nerea nu trebue si mânâce cine-va nimici. Dot săptimâni "înainte de Paste 
să nu se mănânce de cât pâine, ş si să nu se bea alt ce-va de cât apă. Escomu- 

nicaţi trebue să rtmână in tâtă visata loră îa stare de penitenţi. Martiriuli 
trebue căutată ; evitarea persecuţiunilorăi este apostasie. Virginile să se a- 
rate în lume tot d'a-una acoperite sati insovonite,şi femeile să renunte la ori-. 

ce ornamentii și luxii. Sciinţele şi artele profane, tâte plăcerile lumesci, chiar . 

inocente, nu suntu de cât piase cu care Satan a prinde sufletele.



Ş 84. SCHISMELE IN BISERICA, - 

“ Indulgenţa şi rigurositatea ce se observaă în adinilereă pie- 
"nitenţilorii aveaă adesea şi una şi alta representaţi si în una 
şi aceeaşi Biserică. Fie-care din -acestia căutaă să predomine 
cu vederile şi opiniunile lorii. Aceste divergeuţe de opiniuni 
cari deveniră şi mai pronunţate prin amesteculă unoră pres- 
biteri şi episcopi, saă prin diferenţe dogmatice, avură de resul- 
tată câte-va schisme, cari cu t6tă dorinţa'generală' de a se con- 
serva unitatea Bisericii durară prin pasiuni personale mai multă 
timpă.. In acâstă periâdă se cunoscă patru schisme. 

Schisma lui Ipolilu în Roma. (220—235). Calisti, uni sclavii liberată, su- 
indu-se in anul 217 pa tronuli episcopală alti Romei intimpinâ'o oposiţiune . 
puternică din partea rigoristilor, cari "li acusai că n'ar avă destulu respecti . 
pentru morala, înstituțiunile şi disciplina Bisericii, şi că searată cu pr& mare 
indulgență catre apostaţi şi păcătoşi de ori-ce categorie. Pe lungă acestea 'lii | 
mai acusaii că este partisanii ali eresii Iri Noețiii. In capul nemulţumiți= * 
lorit se afla presbiterulti Ipolitu, pe care partida. sa "lă alese episcopii. Sub 
“Pontianu, ali 9-lea sucesorii ali lui Calistit se reconciliară paţtidele exilân- 
du-se cap! lorii în Sardinia. - : - - | - 
"Schisma lui Feiticissiinu în Cartagina avea de obiectit mai multi autorita= 

tea episcopală a lui Ciprianti. Severitatea sa câtra cei abătuţi şi către apostaţi: 
era numai ună pretextii. Mai mulţi presbiteri din Catargina” erati nemultu- 

"miti cu alegerea lui Ciprianu de episcopii. Novatu se puss în capulii loră și a- leseră cu forţa p» Feli :issimu de diaconi. Cânil Ciprianu se retrase pentru . pugia timpi din Cartagina in persecuţiunea lul Deciă, ei li acusară de negii- gerea datoriilorii sale şi de lipst de corajii.. După reintârcere adversari sci se lolosiră de împrejurări şi luândii de pretextii severitatea lui pentru cei “apo- stati, revoltară spiritele în contri-i. Ciprianu se pronunţase contra usurinti; cu care uni confesori daii apostaţiloriă epistole de recomendare. ' Inirhicissci „primiră în Biserică pe toți apostați fără nici o cercetare și alegându-şi unii „noii episcopii, pe Fortunătu, se despărţiră de Ciprianu, care în cele din urmă reusi prin silințele sale, prin prudenţă și limitate se înibuscscă schisma, - Schisma prestiterului Novalianui la Roma (231) avea de basă înterese pres=. biteriale şi rigoristice. Corneliu, episcopuli: Romei, ucnândiă "practica pre=- decesorilorii sei, se arată indulgentii către penitenți, dar fu combătută pentru actsta de o partidă rigoristă, condusă «de presbițerulit Novatianu, care Cu alesii de ai sci episcopii, Amendoă partidele se siliat să atragi - fie-care în partea sa pe cele mai renumite Biserici, Ciprianu se pronunţă contra lui No- vațianu şi combatu principiile separațiste ale partidii sale, cari principii se resumă ast-felii ; Biserica n'aro dreptul să erto pe aceia c+ri ati devenitii a- postați sait cari ait comisă: vre unii păcatit gravii. Ea ca societate compusă purmai N ser grai nu trebue să (olereze în sinulii ei pe nică uni impuri, ȘI « Po Nici unii oscomunicatii, şi - chiar când a trecuti prin tote 
>
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stadiile de penitență. Pentru „acesta cuvinte Novaţiani se numiail curati 

(naDagot), Seriositatea morală a principiilorit loră le atrare în favâre pe mulț 

episcopi, şi făcu să se înființeze în mai tot împeriulit Romanii Biserici No=! 

vaţiaue, 'ale cărori reste s'a conservată până în secolulii ali: VI-lea." i 

- “Schisma lui Meleţiu în Egipt. Mslenţii, episcop la Licopole- în Egiptii,. 

“şi 'ârogase in decursul persecuţiunii lui Deoclețian dreptulit de'a face chi- 

roniizin eparchia episcopului de Alexandria. Toto “prevenirile şi consilierile 

nu “li putură face să înceteze cu aseminea neregularitați. Unii sinodiă ţinutii 

în Egipati pronunţă asupră 'i escomunicareă şi destituirea, Cu modulii acesta 

„se formă o schismă care se întinse peste toti Egiptului Sinodulă ecumenicii 

din Nicea (323) dete amnistie la toţi =piscopi melețiani, şi “i asicuru de suc=- 

cesiune la locuri jvacante Multi ati primitii acâsta cu bucurie, Meleţiu âust 

"şi cu alţi căți-va persisntă in posiţiunea. schimatică, și trecu pe partea Ariu- 

'nitoră. ” Ă 

1Y. DOCTRINA SI APOLOGETICA RISERICU. 

8 35; SCOLELE TEOLOGICE Sl REPRESENTANTI LORU. 

Cei" dintâiu scriitori chrestini ai fosti bărbaţi cari a- 

vusese relaţiuni personali imediată cu apostoli, cari fusese. 

iniţiaţi în învăţătura chrestină de ei, şi cari pentru aceste 

cuvinte se numescii cu ună termenă generală: părinţi aposto- 

lici. Scrierile loră ca şi-ale apostoliloră aă fostii produse de 

împrejurările timpului. şi de necesităţile vieţii practice. 

Ună caracteră mai sciinţifică luâ literatura chrestină în 

lupta întelectuală la care o provocă păgânismulă şi pe: care 

trebui să o primâscă. Resultatuliă acestei lupte este o serie de 

scrieri apologetice, 'ce apărură mare parte în secolulă ală 2-lea. 

Tendinţa sciinţifică a teologii chrestine se manifestâ' mai cu 

energie în lupta contra ereticiloră judei şi păgâni în. decursulă 

secolului ală 3-lea. In oposiţiunea unanimă a Bisericii contra 

- doetriniloriă perniciâse se desvoltară de la finele secolului al 

2-16a trei direcţiuni teologice, cari se distingă prin numirea 

„de scdla diri Alezandria, din Asia Mică şi din Africa de Nord. 

“Incepândă de la finele secolului 1-iă:se desvoltă şi o altă 

ramură a activităţii literare de o valâre equivotă, anume lite- 

ratura apocrifă şi pseudepigrafă. Interesele parte eretice, parte 

apologetică şi parte disciplinare ai dalii nascere acestei specii . .
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de literatură, care. pare a fi fostă în fl6re in secolulă ală 2-lea 
şi ali 3-lea. i e i a 
"Părinţi apostolici. .— Părinţi. apostolici se numeră -şapte : 

1. Clemente, episcopi: ali Romei de la care există o epistolă 
adresată Corintenilorii, pe: cari “i, sfatuesce a fi în 'concordie. 
2. Barnaba care a însoţită pe apostolul Paulă în călătoriile 
misionare, De la densulă a rămasă o epistolă, care se carac- 
terisă prin” despreţulii ce arată către doctrina şi ceremoniile | 
V. T., dar care enunţă 6 adevevată pietate. 3. Erma caruia "i 
se atribue scrierea întitulată Păstorul, .dar ală cării autori - 
se presupune a fi ună altă Erma, fratele lui Piu, episcopulă 
Romei (150). 4. Ignaţiu de la care a rămasi şaple epistole, 
scrise la diferite Biserici şi una lui Policarpu. Luptă energică 
contra eresiiloră timpului sâă, apărarea şi recunâscerea divi- 
nităţii lui Christi și insistenţă pentru recunâscerea episco- 
patului constitue. coprinsuli esenţială -ală.- epistoleloră. sale. 
5. Policarpu , episcopă in Smirna , discipulii ală apostolului 
Ioan.. De la densulă a rămasă. o espistolă adresată Bisericii din 
Filipi. 6. Papia, episcopă de Lerapole în Frigia, asemenea ună 
discipulă ală apostolului Ioan. El „făcu o colecţiune.de tradi- 

_ţiunile privilâre la învăţătura şi faptele Domnului (aoyiw» xoprenâv. 
îfhmas), din care s'a consersvată ; numai isca fragmente: in- 
„complete. 7. 0 epistolă adresată lui Diognetu de către ună au 
-toră necunoscută, care se numâsce pe sine uni discipulă ală 
Domnului, | e 

Intre apologeti secolului alu 9-lea se distinge Justin Aarii- 
rulă. Eli era născută la Sichem in Samaria. Căutândă veritatea 
în sitemele filosofice pe care le studiase, iindi ânchă păgână, 
nu află satisfacţiune de cât în scrierile profaţiloră şi ale aposto-. 
lilor pe care "i le râcomendase ună respectabilă bătrină necuno- scut. In ală 30-lea anii ală etăţii sale îmbrăţisă chrestinismulă, 
po care”lă apărâ cu zel prin scrieri şi disputaţiuni. Prin acâsta ânsă 'şi atrase ura erudiţiloră păgâni. Inimiculă sâit celă mai răutăciosă fu Crescent în Roma, care întrebuinţă tâte: mijlâcele pentru a”lă perde, aceea .ce şi “reuşi. Sub: Marcu-Aurelii în „anulă 166 Justin Martirulă fu flagelată şi decapitatii. Din seri-
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erile sale aii-rămasii: doă 'apologii, ună diălogă cu'-ună dre- 

care Trifone hideu şi: serierea despre monarchie. a 

„Scâla tzologică - din Asia Mică. Acâstă -scâlă este fruc- 

tul silinţilori apostolului loan şi 'se 'caracteriză prin o 

_vendinţa pacifică în întru -şi prin polemică veliementă 

contra ereticilorii. Pe lângă 'acestea “ea conservă cu fermi- : 

tăte- doctrina bihlică şi profeseză o credinţă pură. -Celi mai 

vechii representantii ală scâlei, din Asia Mică este -Jelitone, 

episcopii la Sarde (3 170).:Din numerâsele' sale; scrieri sai . 

conservatii numai câte-va fragmente. Dupe Melitone celă d'in- 

tăiu locă "lă ocupă: [reneu , unii. discipulă ală lui Policarpii şi 
x 

celii mai celebru învăţătoră alti acestei scâle. 'Elă: emigră în 

Galia,” unde se făcu presbiteră: şi apoi episcopi la Lion (Lug- 

dunu) în loculii lui Potinu. 'Jreneu 'obţinu corâna de martiră 

(202) sub Septimu Severu. Scrierea sa renumită pârtă titlul : 

adversus heroses. Discipululă 'sâi fu eruditul: Ipolitu, pres- 

biteră şi mai în urmă episcopi schismatică la Romă: 

Scdla din Alerandri. Cei mai mulţi dintre învăţători acestei 

scâle se distingă  printr”o cultură. clasică, printrună spirită 

filosofică, prin liberalism şi originalitate in producţiunile loră 

literare. Tendinţa loră 'comună era de a opune gnosticismului 

„0 doctrină sciinţifică 'şi adevărată Bisericâscă. Pepeniera ace- 

stei direcţiuni teologice era, scdla de catechumenă din Alexan= 

dria, care dintr'ună. iastitută de instrucţiune elementată de- 

veni ună seminarii teologică. Fondatorulă seslei fu renumiti. 

Pantenau (202). Discipululă şi sucesorulă său fu meritosulii 

Clemente Alezandrinulăă (4 220), pe care lă întrec
u discipululi 

"săi Origenă,: obiectulă admiraţiunii 'continiporaniloriă erudiţi 

atât chrestini, cât şi păgâni. Origenă este reputat ca [losofă, 

filologi, critică, exegetici , dogmatică, apologetiă; polemici 

ete. Posteritatea cu drepti cuvintă "li onorâză cu titlul dea- . 

devăratii fondatoră altă ţeologii. sciinţifice în Biserică; dar. tot 

“de o dată 'lă şi acuză de auțorulii principală ală înai multoră 

eresii. Origenă fa născută în anul“ 183 la Alexandria din pă- . 

rinți chrestini. Ca copil ânchă încurajă pe părintele s6ă Leo- 

nida a suferi martiriulă sub Septimu Severu (202). Elă îngriji 

pentru existenţa mamei sale sermane şi a şăse surori orfane, .
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Episcopulă: Demetriu "lă chiemâ a fi învăţătoră ali seslei. d 
catechumeni (203). Spre a puts îndeplini cu sucesă acâsta sar- 
cină, s6 puse cu mare zelă, pe studiulă filosofii sub conducerea. . lui Amoniu Saca. In vieaţă elă era fârte modestă Şi frugală, 
şi din juneţă unii ascet severă. -[n entusianiulă s6ă pentru 
perfecțiunea chrestină se castrâ (înţelegendă reă verselulă din Mat. 19,12), dar mai târdiu recunoscu în acâsta o erâre condam- nabilă. Reputaţiunea sa crescea din di în gi. Pentru afaceri Bise- ricesci întreprinse în anulă 228 o călătorie in Palestina, unde e- piscopul din Cesarea şi celă din Ierusâlem lă chirotoniră preotă. Episcopul: Demetrită , gelosă de. reputaţiunea lui  Origonă din ce crescândă, se simţi prin acea chirotonire ătacată în auto- ritatea sa episcopală, de aceea "lă chiemă înapoi şi acusându-lă de eresie, multilaţiune şi despreţii către legile  Bisericesci, lă condamnă în doă sinâde ținute la Alexandria (031 şi 239). Fu apoi destituită din foncţiunea de profesorii ali scâlei de cate. chumeni şi escomunicatiă: Origenă,: onorată şi protejală -de Cesarulă Filipă Arabulă, se duse acum la Cesarea în Palestina, unde deschise o scâlă teologică. In persecuţiunea lui Deciu fu prinsi şi aruncati în carceră ;:şi la unulă 954 muri la Tirti din causa torturiloră ce suferise cu .bărbăţie. Elă a lăsatii o mul- ţime descrieri în tote ramurile teologii. Intre: succesori lui, Origeni la scâla din Alexandria se distinge Dionisiu Alezan- drinuli, care în anulă 948 se sui pe tronulă -episcopaliă. In - privinţa: sciintifică şi în genialitate era inferiori lui Origenu, dar avea talente rari pentru admininistraţiune. Contimporani "li onorară cu epitetulă de Dionisiu câlă Mare. Ună discipulă ală lui Origenu a fostu şi Gregoriu Taumaturgu, care. îmbră- ţişase chreştinismultă fiind fârte june. Mai târdiu deveni epis- copă în oraşulă sâă natală, Neocesarea. Pe. patulă de mârte Gregoriu- Taumaturgul potu.dice cu o sântă mândrie, că lasă sucesorului sâă în acelă lociă atâţi necrediacioşi, câţi credin- cioşi i lăsase predecesorulti se. Christini "li numiaă altă doi: lea iloise, şi "i atribuiaă puterea de a face miracule. . AI “ Scâla din Africa de Nord formeză prin realismulti şi tendin- ja ei cu totulă: practică cea-l-altă estremitate în Sciinţa teo- logii. lepresontanţi ei despreţuiaă Sciinţa clasică şi filosofia,
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pentru: cuvântulă că ară fi seductive şi pling. de falsităţi, dar 
punea mare preţu pe puritatea tradiţiunii apostolice , insis- 
tândă. pentru o vieaţă sântă'şi ascesă severă. Celii d'intâiu şi 

celt mai eminenti representantii ali ei'este Tertullianu, fiulă 

unui centurione păgână din Catargină, şi renumiti ca advo- 
cată şi retoră. El era'de ună caracter impetuosă şi energică, 

plină de entusiasmă pentru veritatea evangelii şi fârte aspru 
atât pentru persona sa, cât şi pentru alți. Apărândii ascesa şi 
combătendiă ori-ce felii de plăceri şi-distracțiuni cădu victima, 
montanismului (in anulă 201), în care persistă până la fini- 
tulă vieţii sale (ţ 220). ALă doilea representantă este Ciprianu, 

mai întăiu retoră.păgâniă, şi mai târgiu episcopi la Cartagina. 

Formată prin scrierile lui: Tertullianu , elii sciu să se ferâscă- 
de escentricităţile acestuia. Aliă treilea este Lactantiu (+ 330), 

profesorii de retorică la Nicomedia şi perceptoriă ali prince=. 
pelui imperiali Crispu, -fiulă lui Constantin celă Mare. Serie- 
rile sale apologetice sântii de o simplitate plăcută, pline de e- 

- rudiţiune şi de o claritate esemplară. Puritatea stilului sâă la- 
tină şi eleganța espunerii cu caie întrece. pe toţi părinți Bi- . 
sericesci “i ai procuralăi titlulă meritatăă de Ciceronele Chre- 
stină, 

In acestă periddă Saă pusă şi cele d'ânttiu base pentru for- 
mărea scâlei din Antiochia, ai cării fondatori sântă presbiteri 
Doroteu şi Lucianu. Acestă din urmă dete scâlei chiar de la 

începutii o direcţiune istorică şi critică în studiulă st. scripturi, 

“In'secolulă al 3lea, se dice, că ar f existat şi la: Edessa o scolă 

condusă de Macarin, 

... 

$ 36. DOCTRINA BISERICIEI SI BISPUTELE DOGTRINSALI, | 

Desvoltarea doetriniă chreştine,. care este coprinsă în 'scrie- 

rile N. Test. sorginta şi norma cunoscinţii religi6se pentru 

Lte timpurile, şi ale cării puncte principali, resumate sub 

formă de simbolă (regula fidei, zvâv sâş ziaz:os), fură fixate mai 

în unanimitate de către părinţi Bisericii în secolulă ali 2-l6a, 

deveni o-cerinţă împeri6să şi cu atât mai simțită, cu cât Chre- 

stinismulă a trebuit să ă probeze ș şi Să justifice i în faca pagani- -
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smului caracterulii-sâii sciinţifică şi pretenţiunile sale de reli- . 
giune universală. Cu tâte acestea dogmele chreştine nu se 
putură formula şi fixa în decursuli celor d'intâiu trei secole. 
O asemin6a lucrare trebuia să fie precedată neapăratii de d6s- 
voltarea subiectivă, liberă şi variată a doctrinii chreştine. Bi- 
serica în acâstă periodă a avută să lupte neîncetată, pentru a 
asicura puritatea învăţăturii sale contra însinuăriloră anti- . 

“chreştine, cur era ebionitismulă şi gnosticismulă, cari "i dis- 
pulai drepturile. Pe de altă parte iarăși persecuţiunile nu "i * 
„deteră timpă şi pace. Cu tâte acestea în întru nu lipsiră nici 
de cum dispute şi: controverse, ce cu dreptă cuventă sepotă 
considera ca lucrări preliminare pentru desvoltarea şi fixarea 
dogrielori chreștine. Aşa stintă : lupta Bisericii contra mon- 
tanismului, controversele paschali şi cele privitore la practica 
botezului.. Dar cele mai semnificative şi cele mai radicale fură 
controversale-trinitare în secolulii 3-lea. o 

* 
: .. . . . 9 

„$ 37. iPOSPASIANISMULU SI MONARCHIANISMULU. - 
Doctrina V. 'festam. despre unitatea ființii divine (povapXia) 

conservă caracterul sâă fundamentalii şi in N. Testam. Apo- 
logeţi chreştini o acentuai. la ocasiune şi:se basaă pa dânsa 
în combaterea absurdităţii politeismului păgâni: Pe de altă 
parte iarăşi consciinţa Bisericii primitive despre divinitatea 
lui Christă, ca esența revelaţiunii ehrestine, trebuia-menţinută 
şi conservată in tâtă puritatea ei. O combinare organică şi 
sciinţifică a acestoră doctrini fundamentale era inevitabilă. In: 
văţătura apostolului Paulă şi a evangelistului . Ioan -despre pers6na lui Christă coprindea principiile normative pentru a= cesta, Cu l6le acestea durară mai multe secole, până când -- - Biserica să pâtă ajunge la firarea adevikulă... a 

Controversele” trimitare “şi ai” punctulă de plecare. în ra- portuli lui D-deu Tatălă către. Fiulă. Raportulă st.: Spirit către Tatălă şi Fiulă nu fu pusă de o câm. dată în discuţiune. Biserica a avntii chiar de la începută o impresiune profundă şi torte vie despre personalitatea “Fiului lui. D-deu, -devenită: omă în Chiistiă, şi de aceea ori-cât de „puternice ară fi fostă...
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consecinţile monoteismulă, ea nu putea să cadă în erâre. Ipo- 

staşianismulă, care .recunoscea independenţa personală (ipo- 
statică) fiinţii divine în Christi, fu de la inceputii părerea do- 
minaată în Biserică. Necesitatea ânsă de a reconcilia acâstă pă-. 

rer6 cu teoria monoteistică a chrestinismului produse Gre-care 
neinţelegeri şi incertitudini. Uni invăţători chrestini 'şi închi- 

puiaă ipostasiarea Fiului nu ca ună actă necesară şi ierni 
în fiinţa. luă D-geu, ci ca ună actă liberi. ală voinţii sale 

săversită în timpi, cu altă espresiune, că ipostasiarea Fiului 

este condiţionată de creaţiunea lumii. Ast-felă divinitatea se. 

concentra mai multă în persâna Tatălui, adecă nu se da 

în aceeaşi proporţiune Fiului ca "Tatălui tote atributele divini- 

tăţiă. In favârea acestei teorii ei invocaă chiar cuvintele. lui 

Christi ; «Tatălă este mai mare de cât mine (loan. 14 , 28)» 

pe care le aplicaă şi la existența lui eternă. Incertitudinea era: 

şi mai mare în prinviaţa st. Spiritii. Consciinţa despre perso: 

nalitatea şi independenţa lui era multă mai confusă şi incertă; 

pe densulă ?lă subordinaă de a dreptulă, şi funcțiunile lui 

proprii sdnţirea şi inspiraţiunea le atribuiaă şi lui Christă. 

Printr'ună ast-felă de spostasianismii subordinaţianii se com- 

promitea cu totulă doctrina fundamentală despre unitatea lui 

D-geiă şi divinitatea lui Christă. Da aceea alţi învăţători chre- 

ştini credură că este'mai prudenti să lase la o. parte distine- 

iunea personală a Fiului şi a st. Spirită de Tatăl, Ast-felă 

ci "şi represintai raportulii Fiului către Tatăliă sati ca Ebioniţi 

cari 'şi imagina pe Christi ca ori-ce omi, dar care a fostă 

dotatii cu putere şi înţelepciune divină într'ună gradă multi 

mai mare de cât profeţi, de unde monarchianismulii dinamici ; 

saă înfine credeai — și acâsta corespundea mai multă cerin- 

ţiloră chreştine — că în Christă se află tătă plenitudinea di- 

„vinităţii, Şi ast-felă identificaă pe Fiulă (60) cu Tatălă, sai 

recunosceaă în elă numai o modalitate a activităţii Tatălui, de 

unde dar monarehianismulă modal. Monarchianismulii în a- 

măndoă formele fu declarată de eresie; din contră ipostasia- 
nismulă recea de ortodoxii. Cu tâte acestea ipostasianismulă 

coprindea în sine ună element falsi (subordinaţianismulă) 

şi monarchianismulă modal o veritate (recun6scerea consub-. 
. aaa h
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stanţialităţii sati sucevata Fiului cu Tatălă). Combinarea neme- 
rită a acestoră do8 estremilăţi se făcu în secolul alti 3-lea în 
ipostasianismulă consubstanţialii, care abia în secolulă ală 4-lea 
fu recunoscută generalmente. 

Monarchiani dinamici, Din acestia faci parte : 1. Alogi din Asia Mică 
(170), cari combateaii cu vehemenţă chiliasmulit şi profetismulii montanisti- 
lorii. El lepădaii apocalipsâlii și evăngelia lui Ioan. 2, Secta Teodoţiană , o fracțiune a Alogilorii, alii cări! fondatorii Teodotu invâta câ Christi este 
omi simplu. Către finele secolului ali 2-lea veni la Roma spre a 'şi face 
aderenţi, ânsă Victorii, episcopulii Romei , "Ii escomunică. 3. Artemon pe care "li escomunică Zefirin, episcopulii Romei şi sucesorulii lui Victoră. 

Precursorulii şi forma cea mai ordinară a modalismului fu patripassiani- "smuliă, a cărui doctrină este că Tatălă însuşi sa făculii omuii şi a suferilă în Christi. Prazea este cel d'intâiă şi celii mai insemnat representantiă alti patripasianismului, pe care "lii predica în Roma 1190, fără să întimpine vre 0 oposiţiune. 'Tertullianu ânst, apărătoruli montanismului şi ipostasiani- smului li atică printr'o scriere polemică, în care dete pe facă neexactităţile, contradicțiunile și consecinţele periculăse ale patripassianismului. Tertullianiă m'a pututii înlătura cu totuli subordinațianismulii , dar cu (6te acestea a [ă- „€ulii unu pasii câtre adeveratuli ipostasianismt, Eli admite trei grade in ipostasiarea. Fiului (liliatio). Intâiulii gradi este fiinţa luă eternă și îmanentă în Tatăli ; ali doilea gradiă eşirea lui din Talăhi pentru crearea lumii și al treilea venirea lui în lune, când s'a ficutii omit. Din patripassiani face parte şi Nocti din Smirn sumă ast-felu: Fiul este ali se Ensuşi, iar Epigonii aduse doctrina acâsta la Roma (215), 
i conducea U'leoimene. Presbiterulii Ipolitii se ipostasianismulii subordinaţianii, ce pent atunci trecea de doctrină ortodoxă — Christi 'şi are existenţa! sa din eternitate, ânst neseparată de a Tatălui adecă Ady; 2vdiad:zoş; o existență independentă obținu elii, când sa făcută omi.—Calistii, episcopuliă Romei, credândii ci în doctrina ambelori părţi se . 

ctrină, care, deşi obscură şi dra-cum 

află adeveri şi crore, propuse o altă do incertă, formeză cu tâte acestea cele d'intâiă începuturi pentru iposlasiani- â pe Calisti ci este Noetiani , şi Calisti 

a, a cărui doctrină se re- 
nu fiul altuia. Discipululă scă 
unde găsi minţi aderenţi pe cari 
ridică contra lori , apărândă 

smuli consubstanţialii: Ipoliti acus 
numia pe. Ipolitu diteistă. . 

Intre patripassiani se pâte numera şi Be că elă înclină mai multă către modalism constitui in Arabia ună Sinodi , la care fu Berillii, convinsi că doctrina sa este eronată, o retractă benevoli si cu bu- curie. Toţi invătători Bisericii până aci erai de părere, că ipostasiarea' Fiului a fostii condiționată:prin creațiunea lumii ș ea dinte ră 
înci : Fiul este născutij din eternitate de Tatătă, asa dar din eternilate e personă sai ipostasă,. Nascerea Fiului a avută loci: nu pentru cuvintul că fară ca nu Sar fi creată lumea (de către Fiulii), ci pentru că este în sine necessarie, fiind că lumina nu pote fi fără splendăre. Pe lungă 3 ri i ideră nascerea ca continu- 

„Andi în eternitate. Vieaţa lui D-geii nefiindi lezată de nici ună timpă , tre= 

"illă din Bostra in Arabia, cu tâte 
ulii Sabelliani. In contra lui se 
invitată şi Origenă a lua“parte.
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bue neapăratii ca şi obiectivarea vieții sale în Fiulii să fie afară din ori-00 . 
timpi, Ea nu este unii actăi alii Ini D-geti ce 'şrar fi avutit loci vre-o dati 
ci o manifestare perpetuă a vietii sale în eternitate (32) vevvă Tov vl6v), 

Sabellianismuli. Sabelliu, uni preotii din Ptolemaida în Egiptii, altându-se 
la Roma, formă unii sistemă alti st doctrinalii, care nu era altii ce-va de 

"cât unt monarchianismi filosofici, şi care fu primitii mai de toţi episcopi. 
din patria sa. După Sabelliu D-deit este o unilalea indivisibilă (uovăs) şi si-. 
tențidsă (030; saw); esindă din acestă stare. (pentru crearea lumii) este 
D-deu xorbindă sait curintulii (Ocoş day sati 4603). In decursulii evoluțiu- 

_nii lumii, monada sati cuvintulii se manifestă sucesivă în trei diferile forme de 
existenti (0u6uara, 2a659wz2), avândii fie-care din ele monada în tâtă plenitu - 
dinea' ei. Ile nu suntii iposlase (Snoszăszs), ci numai nisce forme (nptswna, 
personă&, roluri), pe care le a luatii D-le sucesivii când sa manifestată în 
lume. Ast-felit D-deii după ce a datii legea mosaică în calitate de Tată, sa 
reintorsii iarăşi în starea sa primitivă sait absolută ; după aceea s'a manite: 
stati ca Fiu când s'a ficutij omii şi s'a reintovsii iarăşi in monadă. In fine sa- 
manifestatii ca st. Spiriti, și după ce Biserica va ajunge la o sânţire per- 
fectă, va reintra apoi pentru ciernitate în monada îndivisibilă. Lucrarea a- 
cesta o numesce Sabelliu dilatare (22ra34) si conlraclare (avaz0)4). Pentru a 
face mai înțelegibilă o a asemenea teorie, elii se servi de o comparațiune cu 
s6rele, care are, dicea elii, forma ca corpii (Tatălii), fumina şi căldura (Fiulă 
şi st. Spiritu). Contra Sabellianismului se ridică Vionisiu celă - Mare la unii 
sinodiă în Alexandria (261). Elii se servi în combatera acestei doctrine de nisce 
espresiuni ală cărorii inţelesti era proclamarea subordinațianismului, Dionisiu 
episcopulii Romei, cînd se informa despre acesta, cânvocâ.uni sinodii (262, 
şi respinse espresiunile nepotrivite ale colegului stă, dindi la lumină şi o 
scriere (âvarpon), in care apăra contra luiSabelliu ipostasianismulii şi contra 
lui Dionisiu din Alexandria consubstanţialitatea şi nascerea eternă a Fiului, 
Cu o modestia sântă revocă Dionisiu espresiunile și comparaţiunile sale râu - 
alese, şi declară că împărtăşssce în - principiu învaţătura colegului sâii din 

- Rom
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"1. STATULU SI BISERICA, 

$ 38. 1NCETAREA PAGANISMULUI IN IMPERIULU ROMANU.: 

Constantin, rămănândă singură Domni peste toti imperiulă, 
trecu imediatii la Chrestinismii , cu tâte că ţinu ânchă cât-va 
titlulă şi demnitatea de Pontifez Mazimus. Îndată după invin- 

gerea lui Liciniu (323), garantă tuturoră religiuniloră o tole- 
ranţă perteclă. Prerogativele sacerdoţiloră păgâni le lăsâ nea-" 

„tinse. De la soldaţi păgâni nu ceru nici de cum îndeplinirea 
ceremoniiloră chrestine. Elă înterdise numai cultele imorale 
ale păgânismului, şi acordă chrestinilorii câte-va temple ce nu 

eraă întrebuințate. Din contra se ocupă fârte multi cu edifi- 
carea de Biserici pe care le dotâ din averea comunală. Muma 

sa, St. Elena, edifică o mulţime de Biserici, cu preferinţă în 

locurile sânţite ale Palestinei. Aversiunea către păgânismuliă - 
ce domina în Roma prin influenţa. famiilorii mari "li făcu să 

- ?şi strămute reşedinţa la Bisanţi saă Constantinopole (330). . 
Constantin încurajă trecerea la Chrestinismii prin toti felul 
de favori. Foncţiunile publice le ocupa pe cât se putea cu 

„ Chrestini. Pe când soldaţi Chrestini celebrai dioa Duminicii, 
soldaţi păgâni trebuia să se adune pe unii câmpii înaintea ce- 
tăţii şi să reciteze o mică rugăciune ce li se prescrisese şi ali 
cării coprinsă era de unii caracter: deisticii. Trecerea lui Con-
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stantin la Chrestinismiă n'a fostii nici de cum numai resulta- 
tulii unui calcul politică. Esperieaţile vieţii sale "li convin- 
seseră despre veritatea Chrestinismului şi falsitatea păgâni- 
smului, şi acestă convicţiune se înrădăcinase din ce în ce mai 
tare în vieaţa sa mai târdiu. In cele din urmă dile ale vieţii 

„el priimi st. boteză prin Eusebiu, episcopulă, din Nicomedia, 
| şi apoi muri fără ca să fi putută asista vre o dată Ja ună ser- 
viciă divină completii. Senatulă Romani -'lă puse conformă 
usului sei ințre Dei. 

Fii lui Constantin nu se arătară indulgenţi şi toleranți către 
_păgânismă. Constanțiu, o natură iritabilă, bănuitâre şi irecon- - 
ciliabilă, reinoi la 341 în unire cu fratele s6ă Constanţă unii de- 
cretă dată de părintele loră după învingerea lui Liciniu şi r&- 
masă neexecutatiă, prin care decretă se înterdiceai sacrificiile, 
şi la 353, când remase singură peste totă imperiul puse ca 
pedepse pentru neobservarea lui confiscarea averii şi pedâpsa 
de mârie (1). Totii de o dată ordonâ închiderea templeloră. 
Inclinarea către păgânismii destepta în imperatori bănueli po- 
litice. Netoleranţa loră era. încuragiată şi secondală de a- 

probările unoră fanatici atât dintre laici, cât şi din cleră 
cari le punea înainte exemplulă şi procedarea, lui losua cu 

Canaaniţi. Silințele loră în acâstă privinţă ai fostă într'adevără: 
pline de sucesă, Păgâni treceaiă în mulţime la Chrestinismiă, 
se înţelege că pucini faceaă acâsta din convicţiune, Ordinile 

imperiale se executa cu rigurositate în 'tâte cetăţile, afară de 

Roma, Alexandria şi Atena. Din causa măsurilor aspre şi vio- 
lente ale impetatoriloră, :păgâni cei mai distinşi căpătaseră 

contra Chrestinismului o aversiune ce crescea din 'ce în ce mai 

multă. Patriotismulă şi cultura spiritului :eraă la denşi 'sino- 

nime cu devotamentulă către religiunea străbună.  Intr'ade- 
vără păgânismulă "şi avea sprijinul cel mai puternici în 
aceea, că representanţi sâi erai susțiitori şi conservatori cul- - 

turii clasice. : Chiar Chrestini, cari doriaii să capete.:o cultură 
mai înaltă în filosofie şi retorică, eraă nevoiţi ca să frequenteze 
seslele loră. Pucin dintre învăţători crestini puteaă să con- 
cure acum în erudiţiune cu învăţaţi păgâni. ::- a 

“ij Cod: Theodos. Tib 16. Ut 10, TPI 
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Tulian , nepotulă lui Constantin celă Mare, nutria în inima 
sa ânchă din juneţe o aversiune fanatică contra chreştinismu- 
lui, dar o ascundea cu mare finețe într'o devoțiune falsă. Pe 
timpulă cât “si făcu studiile în Constantinopol, apoi in Nico- 
media şi în cele din urmă în Atena, filosofi pâgâni "i inspirară 
ideea, că elă este alesi şi chiemată de Dei pentru restaurarea 
religiunii străbune. Constanțiu, amăgită de conduita lu! ipo- 

“ crită, "i încredinţă comanda armatei contra Germaniloră, cari 

ameninţaă Galia prin incursiunile loră. Prin victorii 'şi câştigă 
devotamentulă armatei, şi prin administraţie şi justiţie amâ- 
rea şi recunoscinţa ţării. Constanțiu bănuindu-lă "i ordonă 
să licengieze armaţa, dar soldaţi “li proclamară imperatori şi 

Iulian “şi aruncâ acum masca într'o revoluţiune dechiarată. 

Constanțiu muri într'o espediţiune contra lui, și Iulian de- 
veni imperatoriă.. (361—363), Moderalii şi "prudenti în vieaţă, 

activii şi justă, prevădătoră şi benevolă ?şi câştigă merite în- 
contestabile pentru stată şi supuşi. Dar mai pe susă de tâte 
talentele şi energia sa le întrebuința pentru executarea planu- 
rilorii sale favorite, adecă restaurarea pâgânismului străbună. 
Pentru debilitarea şi apăsarea chrestinismului Iulian nu între- 
buinţă violența, ci fineţa, cu t6te acestea spoliă. clerul. de 

„ avuţii, punându-i înainte cu ironie fericirea sărăcii evangelice. 
Incoraja din tâte puterile schismele în Biserică, favorisa t6te 
sectele şi pe toţi eretici, înterdise'ehrestiniloră 'să nu mai aibe 
scâle de literatură, "i destituia din foncţiunile publice superi- 
ore, "i făcea obicctulă ironii şi alii devisiunii ete. In bătae de 
jocă a cuvinteloră lui Christu (Mat. 93, 38; 2%, 2) ordonă să 
se reconstrudscă templulă din Ierusalem, dur cutremure și 

- Aacări împrăştiară po lucrători. In Lâte modurile se silia şi 
iete mijlcele le întrebuința pentru ca să ridice şi să inobileze 
păgânismulă. Din chrestinismă împrumută institutele de bine: 
facere, disciplina Bisericescă, predica, imnologiz serviciului 
divină etc., acordă sacerdoţiloră păszâni favori şi privilegii, dar 
în schimbă le cerea o disciplină severă. Iulian ensuşi sacri- 
fica „ predica ca Pontifez JMazimus şi ducea o vieaţă aspră 
ascetică şi de o simplitate aprâpe cinică, Nesucesulă străduin- 
ţiloră sale "1 amăra ânsă din ce în:ce mai multi. O persecu-
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țiune stngerâsă era de temută din parlo "3 i, , dar dupe o dom- 
nire de unii ană şi optă luni muri într'o espediţiune contra 
Perşiloră cu vorbele ; Tandem vicisti, Galilaee ! 

Sucesori lui Iulian până ia Teodosiă, fură toleranţi către 
păgânismii. Teodositi ânsă, îndată ce aduse 6re-cum puţină 
lămurire în confusiunile politice, dete numai de cât ună de- 
cretii (382), prin care stigmatisa de crimă trecerea la păgă- 
nismă. Monachi şi clerici fanatici întărilaă poporulă la ruina- 
rea templeloră. Libaniu adresă pentru acâsta lui Teodosiă uni 
frumosi discurstă : despre temple, dar nu avu nici ună resultatiă 
favorabilă. Imperatorulii înterdise curândă după aceea tutu- 
'roră păgâniloră ca să numai frequenteze templele ; pe care 
ordonă de a le închide. In Alexandria se întîmplă sub episco- 
pulă Teofilă ună conflictiă singerosă între chrestini şi. păgâni, 
in urma căruia Chrestini. înfuriaţi destruseră Serapionulii 
(391). Ruinarea acestui sanctuariu fu ruinarea păgânismu- 
lui în. Orientă. In van aştepta păgâni să se surpe Cerulă 
şi să se sculunde pămentuli pentru unii asemenea sacrilegiu. 
In Ocidentă Gratian urmă exemplulă lui Teodosiă. Mai 
'ntâiu declină titlulă şi demnitatea de Pontifex Maximus, 
privă pe sacerdoţi păgâni de imunităţile loră, secularisă avu- 
țile templeloriă în favârea fiscului, şi ordonă ca să se desfiin- 

-ţeze altarulă Victorii din curia senatului la Roma. Indată ce 
Teodosiii rămase singură peste totă împeriulii (392), apărură 
ediete şi mai aspre. La intrarea sa în Roma (394) ţinu sena- 
tului o fulminantă predică de convertire. Fii sei Onoriu in 
West (f 432) şi Arcadiu în Ost (+ 408) persistară în măsurile 
“luate de părinte loră. Sub Teodosiă ală 2-lea (4 450) provin- 
ciile era străbătute în tâte direcţiunile de monachi însociţi de 
plenipotenţiari împeriali pentru sufocarea păganismului. Ca- - 
suri de conflicte singerâse nu lipsiră ; cel mai oribilă fu asa- - 
sinarea unei nobile  filosofe păgâne ; Ipatia (415). Oficială pă- 
gânismulă nu mai exista. Stigmatisată deja de multă ca o re- 
ligiune numai a țăraniiloră , de unde numirea de Păgânismi, 
se practica numai prin cele mai retrase unghiuri ale ţării. Celă 
din urmă şi singurul s6ă sprijină fu scâla din Atena, pe care 
o ridicâ, Proclu (+ 485) la celă mai "'naltă grad de înflorire,.
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Justinian (327 —65) dete păgânismului printe unii decretă 

cea din urmă lovire de mârte. Filosofi păgâni se refugiară în 

Persia. Acâsta fu ora morţii păgânismului în imperiulă Ro- 

mnano-Grecii. Numai JMainoţi din munţi Peloponesului mai 

conservară indepsndența politică şi păgânismulii străbuni 

aprâpe până în secolulă ală 9-lea. In insulele Italii, Sardinia, 

Corsica şi Sicilia șe afla păgâni şi în n timpulii lui Gregoriu cel 

Mare d 604).: 

s 39. AUTORITATEA STATULUI. CHRESTINU ÎN FACA CU 

BISERICA, 

După cum imperatorulii Romanii avusese mai nainte în ca- 

litatea sa de Inaltii Pontifice inspecţiunea supremă asupra . 

tuturoră. afacerilor religiâse în păgânismi, tot aşa şi acum, 

când chrestinismulă deveni religiunea dominantă în stată, în- 

cepu a se forma între Eli şi Biserică ună raportii- analogă cu 

cel din statuli păgâni. Constantin celă Mare se esprimase 

deja o dată la unii prândă în presenţa episcopiloră invitaţi 

că şi dânsul este ună episcopi pentru afacerile afară din Bi- 

Serică (înioxozos zâv tEw zis Ezxmatas s). Aceea ce esprimă Constantin 

cu acâsta, ocasiune — pâte ca unii semnii de urbanitate către 

episcopi de facă — deveni mai în urmă o normă.pentru toti 

timpulii cât a trăit. Biserica recunoscu în faptă tuturoră im- 
peratoriloră. următori jus circa sacra ca ună dreptii incontesta- 
bilă. Numai eretici şi schismatici negaiă statului ori-ce drepti 
asupra Bisericii. Limita demareativă | în drepturile dintre Stată 
şi Biserică nu era ânchă bine cunosculă; cu tâte acestea toţi 

aveai convicţiunea că împeratori n'aă dreptulă dea decide de 
la sine nimicii în cestiuni de credință şi în afacerile interne 

ale Bisericii, "Pentru aseminea cestiuni sati lucrări ei convoca 
adunări, la 'cari trebuia să iea parte toţi episcopi din ori-ce 
parte a imperiului (sin6dele ecumenice sai conciliile “gene- 
rali), sancţionaă decisiunile sinodali, le promulga şi supra- 
veghiaii de a fi observate şi execulate ca legi în toti impe- 
riulă. Adesea opiniunea acelora cari înconjura pe imperatoriă 

avea reuşita mai inainte asigurată , adesea iarăşi iri peralo-
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rulă "şi și schimba părerea, saii o schimbare pe tron aducea la 

putere partea oprimată penă aci. In acestă timpă Biserica se 

silia din tâte puterile ca să “şi formuleze învăţătura şi să 'şi 

fixeze o dată pentru tot- d'a-una dogmele sale. Mania de a 

dogmatiza era aşa de puternică, în cât tâte clasele societăţii 

eraă contagiate de dânsa. Nu numai episcopi discuta asupra 

dogmelor, dar şi poporul : comercianţi, lucrători etc., şi cu 

preferenţă &meni Curţii imperiale. Cu cât Uurtea Bisantină de- 

gener€ză, cu atâta şi amesteculi imperatoriloră în afacerile 

Bisericii devine perniciosii. De mai multe ori şi chiar pentru 

unii tim pi îndelungată eresia cea mai evidentă a învinsă cu 

puterea, pasiuniloră personali, cu intrigi şi cu forţa brutală; dar 

cu tote acestea păstori ş şi representanţi Bisericii nu perdură cre- 

dința . convicţiunea şi corajulă de martiră. Veritatea Bisericii 

era o putere, care într'adevără căuta să cedeze momentanii forţii 

brutali, dar în fine trebuia să triumfe. In întâia jumătate a a- 

cestei periode,când statulu era forte în ființa sa, imperatori, fără 

să iea în consideraţiune cireonstanţile, se pronunțaiă câtego- 

„zică pentru una saă pentru alta din părţile luptătâre: Mai târ- 

diu ânsă, când turburările şi luptele interne deveniră din di 

în di mai acerbe, când pericolele de 'din afară insuflară” teme- 

rea că statul 'şi va compromite prin domnia partiteloriă exi- 

stenţa, imperatori, cregendă că. vorii pul6 reconcilia între ele 

acele partite, decretaă de la sine câte o doctrină, care implica 

principiile ambeloră părţi. Prin aseminea procedare confusiu- 

nea devema mai chaotică, şi pasiunea luptătoriloră afla în a- 

câsta puteri noi pentru continuarea luptei. Penă aci impera- 

tori observară principiulă, 'celă pucin formală : ca, naimai si- 

nâdele să decidă prin deliberaţiună în cestiuni de credinţă, dar 

de-acum înainte ei începi a decreta de la site ciiri trebue să 

credlă ohrestini şi cum trebue să înveţe în totii imperiulăi: Celă 

dintâiu care “şi arogâ ună ast-felă de drepti fu usurpatorulă 

Basiliscu (476); în “ufinele lui căleâ “Zenone (482), Justinian 

I. (921—565), Eracliu (611—638) ş şi Constanţin IL. (6 18). Ase- 

niinea abusuri dea se amesteca împeratori” în' cestiuni- dog- 

matice, teologi Curţii sciaă să le justifice 'din cătacterulă sa- 
pi tati , |
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cerâotală ală persânei imperatorului pe care lă compara cu 
persâne biblice, mai alesti cu J/elchi- Tzadek. 

Datoria imperatoriloră chrestini către Biserică era de a în- 
griji pentru menţinerea şi restabilirea păcii în ea, a proteja cu 
braţiă puternică ortodoxia şi a îngriji de aprâpe interesele in- 
terne şi esterne -ale Bisericii şi ale clerului. Constantin celt 
Mare escluse "deja pe eretici şi schismatici de la tâte privile- 
giile- acordate Bisericii, şi credea de a sa datorie să impedice 
respindirea doctriniloră: false. Părinţii mai însemnați din se- 
colul ali 4-lea desaprobaii măsurile aspre ce se luai contra 
ereticiloră şi schismaticiloră de'a'i întârce cu sila în sinulă Bi= 
sericii. | : , 
La alegerea episcopiloră, mai alosă pentru capitale, -im- 

peratoruliă exercita o mare influenţă, şi mâi târdiu numia 
şi destituia după voinţa şi placulă sc. Este adovărată că cle- 
rulă se credea în virtutea caracterului sâi sacerdotală dispen- 
sată de jurisdicţiunea civilă, dar cu tâte acestea nu refusâ nici 
o dată dea recunâsce pe capulă statului de colă maă înaltă 
judecatorii şi a se supune decisiunii lui pe cât timpi nu se viola 
prin acâsta consciinţa fie-căruia. Imperalori, ca patroni puter- 
nică, acordară Bisericii o .mulţime de privilegii. Cele d'întâiu 
din acestea erai ca Statul să iea asupră'şi grija de a întreţine 
materialmente Biserica parte prin donaţiuni şi fonduri ere- 
ate din tesauruli publică, parte prin punerea la disposiţiune 
a templeloră păgâne cu avuţiile loră. Costantin cală. Mare i 
recunoscu dreptulii de a primi donaţiuni şi legate de ori-ce na- 
tură. Avuţia Biscric&scă nu putea fi instreinatiă sub nici ună 
pretextii. Afară de acestea Biserita şi servitori si erată scutiţi 
de ori-ce felă de imposite şi contribuţiuni către Stati. Auto- ritatea episcopiloră de care se bucuraseră chiar de la începută. 
(1 Cor. 6, 1—6) se legitimă acum şi clerulă fu luată de sub juris- dicţiunea civilă şi pus sub cea Bisericâscă.Drepțulă de asiliă trecu 
dela templele păgâne in Biserica chrestină, şi episcopi căpătară 
acum şi dreptulă de intercessiune. Clerici eraă consideraţi ca e- mancipaţi de autoritatea paternă şi nu le era permisă să figu- 
reze ca martori in processe etc, saă să depună jurământă 
inaintea autorităţilor civile. ”
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Fondatorulă instituţiunii sinâdeloră generale (0300: dnavueviual concilla 
universalia s. generalia) este Constantin celt Mare: Convocarea lorii era 
unii dreptii incontestabilii alti imperatorilorii. Preşedința o avea uni epi- 
scopii atesii de imperatorti. sait de conciliu. Drepturile” şi cerințele Statului! 
erai apărate şi susținute de unii delegati alit imperatorului, care. cetia și 
decretulii sait mesagiulii pentru deschiderea sinodulut. Diurnile și transportuli 
se dati din casa fiscului. Decisiunile sinâdelorii se numia în genere definițiuni 

" (Bzov). Când eleaveat de obiectii credinta Bisericii se numiaii dogme (â6yuara) | 
și in formă de confesiune sim/.ole, (oipuBoda). Duca nu se reduceati de cât 
ia constituțiunea Bisericii, la culti şi disciplină, atunci se numiaii candne 
(sta6ves), Pentru “dogme şi simbâle era indispensabili unanimitate de voturi, 
pentru canne se cerea înst numai majoritatea de voturi. Unanimitatea, fi-: 
ind că în multe casuri nu se putea realisa aşa de lesne, fu câștigată adesea 
prin escomunicarea minorităţii diverginte, când acesta nu voia să se convingă 
de adeverii. Dreptuli de a vota la sinăde "1 aveai numai episcopi, afară nu- 
mai dacă eraii inlocuiti prin clerici ca delegaţi loră. Cu tâte acestea se vădii 
câte o dată, mai alesi în sinădele provinciali atât presbiteri şi diaconi, cât 
şi laici cari icai parte la deliberaţiuni. Sinddele aveati şi dreptulă de a ju- 
deca pe episcopi acusațt, Paralelii cu organisarea ierarchică a clerului, se 
formă şi o ierarchie sinodală. Celii mai de josii cra sinodulii: provinciali 
care trebuia conformii usului și legii să se adune de doă ori pe anii (Concil. 
Nicen. I can. 5. Concil. Antioch. can. 20) sub președința Metropolitului. In 
ală doilea gradit era sinodul patriarchali sait diecesani, si în al treilea şi 
ultimuli gradii era sinodulu generali sati ecunenici. Ca o compensațiune pen- 
„ru sinâdele ecumenice, care nu se puteaii convoca și constitui aşa de lesne, 
eraii sinddele endemite (a3voăo: 2y8nuoizat) din Constantinopole, cari se com- 
puneati din toti episcopi, câți se alla presenţi in aceli timpit în Reşedinţă. 

__ II. MONACHISMULU. 

-$ 40. INCEPUTULU SI RESPÎNDIREA MONACHISMULUI, 
INFIINTAREA DE MONASTIRI MOMACHALE. 

Mulţi din Chrestini obosiţi de valurile lumii, desgustaţi de 

“inşălăciunile ei şi înclinați către vieaţa contemplativă (Bios 

:ognczâs), atât de plăcută naturiloră orientali, se retrăseseră, 
în singurătate, şi aci se străduiaă în rugăciune şi lucru , în 
privaţiuni de toti felulă şi în abnegaţiuni ca să câştige sân- 

țirea vieţii şi mântuirea sufletului, pe care, după părerea loră, 
nu le puteaă obține în lumea cea coruptă. Celă d'intâiu exem- 
plu de o aseminea veţuire isolală l'a dată Paulă din Teba: 
Adevăratul părinte ală monachismului ânsă este St. Antoniu 
din Coma în Egipt. Elă era de origină Coptică şi nu primise 

/
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în juneţe nici o crescere sciinţifică, din contra se desvoltase 
într'6nsulii forte de timpurii ună spiritiă caracteristică şi in- 
dependentă, înclinată târte multi către vieaţa contemplatiră. 
In ală 18-lea anăă ală etăţii sale perdendiă părinţi rămase stă- 
până pe o avere destulă de însemnată. Impresionată de cu- 
vintele Domnului, adresate ten&rului care doria să moştene- 
scă împărăţia Cerului (Mat. 19, 16—35), Antoniu distribui 
tâtă averea sa săraciloră şi se retrase în singurătate; Mai mulţi 
ani locui într'o caveruă d'ună aspectă înfiorătoră , şi apoi 20 
de ani in ruinele unui castelă pustiită. . Entusiasmuli pentru 
sânţirea vieţii şi neastâmpărulă tinereţii în luptă furi6să în- 
tre dânsele liniscindu-se cu încetulă, St. Antoniu căpătă o e- 
spefienţă completă în vieaţa Chrestină. In cele din urmă 'şi fisâ 
locuinţa într'o singurătate la piciorului unui munte, unde era 
o sorgintă de apă, şi unde se afla câţi-va palmieri. Gmeni 
din tâte stările societăţii alergaă cu mulţimea la dânsul ce- 
rându-"i consilii şi consolaţiune. Rugăciunea sa tămăduia su- 
ferinţe corporali şi spirituali. Chsar Constantin celă Mare şi fii 
s6i "i esprimară stima loră printr'o epistolă, la care elă re- 
spunse ca uni Diogene Chrestină unui Alexandru Chrestină. 
Mulţi, cari "i impărtăşiai ideile şi vederile, refugiindu-se la 
„dânsulă se încredinţară benevoli conducerii și îngrijirii lui spi- 
rituale. Locurile separate in cari locuiai se numiră Lavre Azăzai, 
Eli muri în anulă 356 in etate de 105 ani, după ce mai 'ntâiu 
recomandâ cu multă îngrijire acelora cari se afla împrejurulă 
săă, ca să nu spue nimenui unde este îmormântată. Atanasiu 
celă Mare "i a'descrisă vieţa cu multii respectă şi veneraţiunei. 
Exemplulă st. Antoniu populă îndată singurătăţile Egiptu- 

lui cu cete de anachoreţi. Amun (Amoniu) în pustia Nitrică - 
şi Marcaciu, celi Mare in cea Scetică fondară mai multe con- 
gregațiuni anachoretice. Cea mai insemnată dintre ele fu cea în- 
ființată de Pachomiu într'o insulă a Nilului, Tabenne. Prin regu- 
lele date de elă viența anachoretică se schimbâ într'o vieaţă ce- 
nobială (zowâs Bios). Monachi, conduşi de ună superioră, numti 
părinte, archimandrită saă egumenă, veţuiaă în monastire, ru- 
gându-se lui D-deu şi lucrândă pentru a "şi procura cele ne- 
cesații .existenţii lori, Prisosulii se administra de ună economă 

i)
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şi se întrebuința în lucrări şi instituţiuni de bine-facere. Cei 
cari doriai să fie primiţi în vieaţă monachală trebuia să trâcă 
mai "'ntâiu printrunii noviciată de trei ani, în care să se pro- 
beze ca demni pentru o ast-feliă de vieaţă. In privinţa ascesii 
regulele lui Pachomiu nu erai severe. Santitatea. vieţii ceno- 
Diale pentru uni entusiaţi nu păru a fi suficientă, şi de aceea 

părăsindă monastirile se retrăgeaii în „pustie şi aci se dedau 
unei ascese escentrice. Imprejurulii monastirii principali din 

Tabenne se înfiinţară îndată o mulţime de monastiri secon- 
dare. Egiptuli fu multă timpă focarulă şi 6re-cum sedla su- 
peridră a monachismului orientală şi ocindetală.. Ilari ionu , 
ună discipulă ală st. Antoniu infiinţă la Gaza în Palestina o 
monastire principală, de unde se imprăsciă monachismulă pe- 
ste t6tă Palestina şi Siria. Numărulă monastiriloră şi alti mo- 
nachiloră crescea în Orienti in proporțiuni considerabile. Vieaţa 

monachală fu lăudată şi considerată ca o vicaţă ingerdscă, ca 

o filosofie înaltă, şi era 6re-cum o compensaţiune pentru mar- 
tiriu, ce nu se mai putea dobândi în acele timpuri. Origina mo- 
nachismului fu redusă îndată la profetulă Elia şi la st, Ioa n: 

Botesătorulăă. Monastirile deveniră locă de refugiu pentru cei 
apăsaţi şi persecutați, institute de binefacere pentru săraci şi 
bolnavi, şi mai târdiu seminarii pentru pregătirea la gradele 
clericali şi episcopali. Dar cu tâte. acestea corupţiunea înăvăli 
şi aci. Nu numai dorinta pentru sânţirea vieţii şi mântuirea 
sufletului, dar şi ambiţiunea, vanitatea, oțiositatea şi cu deo- 

sebire fuga de servic.ile militare, de sarcinile şi contribuţiu- 
nile Statului populară monastirile. De aceea imperatorulă Va- 
lente ordonă în anulă 365 să purifice monastirile de nisce ast- 
felă de âmeni. Spre a pune margini exaltaţiunii, ipocrisii, en-: 
lusiasmului şi fanatismului, utilisândiă forţele monastiriloră 

pentru binele Bisericii prin studii sciiatifice şi prin'o educa- 

țiune disciplinată, mai mulţi episcopi eminenţi ca st. Basiliu 
etc. luară monastirile sub inspecţiunea şi ingrijirea Joră par- 
ticulară. In Ocidentă lumea chrestină era la începută cu totulă 
contra monachismului. Mai târdiu ânsă Atanasiu „cel Mare "i 

prepară calea câştigându-"i aderenţi numeroşi. Ambrosiu, Ie-
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ronimă, Augustin :şi alţi învăţători eminenţi ai Bisericii lu- 
crai fără pregetă pentru respindirea monachismului. 

til. CLERULE 

$ 4]. PREPARAREA SI CALITATILE CERUTE PENTRU 
GRADELE CLERICAI. - 

„ Opiniunea condamnabilă, că n'ar fi nici de cum necessitate 
„ca cine-va să se prepare sciinţifică pentru gradele clericali, se 
lăţise mai. multii de cât sar fi putulii aştepta de la o epocă, 
care recunoscuse că datoria şi misiunea sa sânlă eraă dea 
desvolta, formula şi fiza dogmele credinţii Chrestine. Sciinţa 
practică pentru săverşirea serviciulă divină, ală cărui rituală 
şiale cărui manipulaţiuni se putea învăţa în f6rte pugin timpii, 
era considerată ca esenţialulă cunoscinţilorii teologice. Cei mai 
celebri părinţi ai Bisericii protestaă energică contra respîndirii 
ignoranţii în cleră. Chrisostomiă,. Gregoriă de Nazianz , Basi- 
liă, Augustiniă, Ieronimă şi alţi insislaă şi demonstra cu toţi 
necessilalea pentru prepararea seriâsă a clerului în sciinţe şi cu ” 
preferenţă în teologie. :Uni: din aceşti părinţi aă compusă şi 
scrieri din a cărorii cetire să se pâtă orienta cine-va în stu- 
diulă teologii. Scâlele teologice. din Alexandria, Cesarea . Pa- lestinii, Antiochia, Edesa şi Nisibe numai erai în stare a salis- 
face cerinţele Bisericii in acelti timpă ; şi apoi mare parte din 
ele fură desființate în secolulă ală 5-lea şi ală 6-lea din causa 
confusiuniloră Bisericesci' şi politice. Ocidentuli latini era lipsită cu totulă de asomenea institute. Pe cât timpă fură in fl6re scâlele erudiţiloră păgâni , cel mai mulţi tineri , cari se decidea pentru cariera .clericială, veniaă.şi frequentaă aceste sc6le. Aci priimiaă principiile sciinţii pe cari le completa mai . în urmă in vieaţa anachoretică sai monachală prin studii teo-. logice insogite de exerciţii ascetice; ast-felă ai făcută Basiliu . celiă Mare şi cei dox Gregori. Uni din contra despreţuiat sciinţa, mulţumindu-se cu aceea ce învățaii in monaslire; de unda aduceaă cu sine întrudevără sintimente religisse, zelă pentru
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vocaţiunea loră şi esperiență de vieaţa internă ehrastină, dar 
„adesea şi o modicitate de spirită, precum şi o necunoscință to- 

tală de lume, de 6meni şi de starea lucruriloră. Alţi iarăşi în- - 
- cepeau cariera clericală din juneţe ca citeţi saiă secretari ai epi- 
„scopului şi şi făcea educaţiunea sciinţifică sub înspecţiunea 
“episcopilui &nsuşi saiia altoră clerici esperimentaţi.. Augustină 
'şi a câştigată unti meritii fârte mare pentru prepararea şi for- 
marea clerului din Africa, instituindă o socierate monasterială '- 
(monasterium clericorim), căria ?i imprimă caracterulă unui 
serninariă clericală, din care eşiră o mulţime de bărbaţi cu cu- 
noscinţe practice şi sciinţifice.. Mai mulţi episcopi ai Africei 
imilară exemplulă lui Augustiniă ,- şi când Vandali veniră aci” 
şi "i alungată din Biserici, ei 'şi aflară refugiulă în Sicilia şi 
Sardinia, unde ai fondată înstitute clericali, Biserica din A- 

- „lrica este cea d'întâiu care a cerută ca aceia cari voescă să= 
intre in cleră să fie examinaţi cu seriositale de episcopă din 
tâte cunoscinţele teologice şi din celg profane (Conc. Cartag. 
397 canon. 22). In Orientă se ceru fârte târdiu printr'o lege 

- dată de Justinian (novela 137), ca candidaţi pentru cariera 
clericală să fie examinaţi mai 'nt6iu de episcopă. Canânele Bi- 
sericesci escludeaă de la ori-ce gradă clericală pe catechumeni 
neofiţi saii de curând botezați, pe clinici, adecă. cei botezați 
pe patul de mârte, pe penitenţi şi pe posedaţi, pe actori, dăn- 
țuitori, pe cei cari'jucaă pantomime, pe soldaţi, curiali, sclavi, 
pe eunuchi şi pe cei mutilaţi, în fine pe toţi aceia cari prin 
purtarea lorii scandalâsă 'şi atrăseseră asupră-le atenţiunea 
lumii, tatea canonică era, după analogia V. Test., de 25 ani: 
“pentru diaconată şi de 30 pentru presbiterată şi episcopată. 

$ 42. INCERGARILE DE A SE OBLIGA CLERULUI SA VETUESCA 
“IN CELIBATU, : 

Ideea că caracterulă sacerdotală obţinută prin chirotonie ar 
fi încompatibilii cu intimitatea conjugală se respîndise în pe- 
riGda precedentă atât de multă, în cât sinodulii ecumenică 
din. Nicea (325) era fârte dispusă de a o formula şi sancţiona 
ca lege pentru tâtă Biserica. Contra acestei idei se ridică epi=
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 scopulă Eaiptianii Patauţiii, bărbată seriosă, confesoră şi a- 

scetii dinjunie, susţinendiă că şi căsătoria este castitate. Paînu- 

ţii desvoltândă cu înfocare principiile sale in acâstă privinţă 

şi motivându-le din st. scriptură invinse, făcândă să fie admise 

de concilii. Se decise dar ca să rămână cum a fostă până aci, 

adecă, episcopi, preoți şi diaconi să nu intre în a 2-a căsăto- 

rie, şi după chirotonie să nu facă nici pe cea d'intâiu (1 Tim. 

3,9. 19. Tit: 1, 6). Cât pentru căsătoria făcută mai "nainte de 

chirotonie, fie-care este liberă să ţină sanetitatea ei ast-felă, 

după cum "i dictâză consciinţa , aducându'şi âns6 aminte că 

este responsabilă de faptele sale înaintea lui D-dei. Biserica. 
Orientală apără şi susţinu căsătoria -clerului, cu deosibire' si- 
nodulii din Gangra. Exemple de episcopi căsătoriţi. se găsescă 
multe în-secolultă ală 4-lea şi ali 5-lea. Dar cu tâte acestea re- 

-spâctulă de care se bucura monachismuli, şi stima pentru ab- 
stinenţa loră înfluenţară asupra clerului ast-felii, că necăsăto- 

"ria şi ascesa preponderaii şi obscuraii sciinţa ş şi conduita emi- 
nentă a ori-cărui clerică.. 

In anulă. 528 Justinian impedică printr” o lege, ca să nu se 
mai al6gă la episcopată din clerul căsătorită şi la 530 inter- 
disese preoţiloră, diaconiloră şi sub-di aconiloră de 'a se mai 
căsători după chirotonie, ceru de la totă clerulă abstinenţă şi 
declară incapabili de a intra în cleră pe toţi câţi oraă în a doa 

căsătorie. Conciliulă Quiniseztu saiă ală 2-lea, Trullanu (692), 

care completă legislaţiunea Bisericescă în privinţa căsătorii 
clerului, cere de la episcopi unt celibată absolutii după chi-. 
votonie, interdice tuturoră clericiloră căsătoria de a 'doa, per- 

mile preotțiloră şi diaconiloră căsătoria întâia cu tâte dreptu- 

rile ei, înterdicendu-le exercitarea ioriă numai pe timpulă cât 

facă serviciă în Biserică (1). Legislaţiunea Bisericii din Oeci- 
dentă, relativă la căsătoria clerului luâ ună cursă cu totulă 

alt-felă. Canânele sinodului din Elvira (305), privitâre la ce- 

- libatulă clerului, fură răspîndite şi recunoscute în scurtă timpi 
de t6tă Biserica Ocidentală, deşi înlimpinară, oposiţiune ener- 

  

(1) Conc. 2. Truil. Canon. 3, (comp, canon. Apost. 17 și 18). Canon. 6.-12. 
(comp. canon. „Apost. 5). Ganon 13.
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gică din partea clerului de acolo. Himeriu, episcopă-din Tar- 
racona, spre a 'declina atacurile ce i se aduceaă pentru susţi- 
nerea celibatului, fu nevoită să recurgă la autoritatea papală, 
invocândă in favârea celibatului ună decretă ală lui Siriciu, 
episcopulă Romei (385). Părinţi cei mai eminenţi. ai Bisericii 

“din Ocidentă : Ambrosiă, Ieronimă, Augustinii. ete., se lupă 
pentru introducerea celibatului, şi se silescă a imprime cleru- 
lui ună caracterii. monachalii. Leoni celii Mare (440—461) 
obligă la celibată şi pe subdiaconi. Acâstă măsură fu aplicală 
cu stricteţă şi recunoscută mai lârdiii sub Gregoriu celă Mare 
(604). In t6le casurile protestările şi oposiţiunile clerului oci- 
dentală contra introducerii celibatului aă fostă puternice, aceea 

ce se pâte constata până la evidenţă din repetitele reînoiri ale 
legilorii pentru impedicarea căsătorii cerului. 

$ 43. CREAREA DE NOL FONCTIUNI BISERICIISCI. 

In clerulă înaltă rămaseră în acestă periodă aceleaşi grade 
ca şi în periâda precedentă ; clerulă înferioră ânsă primi: ună 
adaosă prin înfiinţarea unoră servitori Bisericesci : paradolani 

sai îngrijitori.de bolnavi şi fossarii sa îmmormentatori, ală 
căroră numeră se:urca până la enormitate în unele „cetăţi 
„principale. Pentru administrarea averii Bisericesci se instituiră 
economă, cari eraă puşi naluraimente sub autoritatea şi in 

specțiunea episcopului (1) ; iac pentru a susţine pretenţiunile 

Bisericii în cestiuni de dreptiă saă în procese erai aduocaţi spe-. 
ciali sai sindici (&ârzou. sivâuo:). Pentru redactarea proceselorii 

 verbali la sinode. se instituiră notari sati secretari (sariygaat:) 
cari de ordinară erau citeţi, şi la sin6de mai mari diaconi saă 
presbiteră. Bisericile. mai avute aveai şi archivari (fagzopihazes)+ 

$ kk. DIACONATULU SI PRESBITERATULU. 

Posiţiunea şi sfera de activitate a diaconiloră nu: primită 

  
an (1) Canon. 25 Concil. din Chalced. an. 451.]
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nici o modificare esenţială în acestă peri6dă. Ei se bucuraiă 
şi acum de încrederea episcopului. ast-felă că consideraţiunea 

şi autoritatea lori era multă mai mare decât a presbiteriloră, 

o nerugularitate, fără indoială, pe care mai multe sin6de ocom- 
bătură .şi o înlaturară prin disposiţiuni canonice (1). In seco- 

- lulă alii 4-lea se găseșce în fruntea diaconiloră uni archi- 
diaconă cu o autoritate multă mai mare de cât a ori-cărui 
presbiteră. Elă era mâna dreptă a episcopului, representantulă 

“lui, delegatului, împuternicitulă ş şi adesea şi sucesorulă lui pe 
tronulă episcopală. 

Episcopi acordară presbiteriloră, ne mai avendi a se teme | 
acum de rivalitatea loră, independenţa cuvenită şi exercitarea 
drepturiloriă şi datoriiloră de altară şi pastorali, mai alesă..la 
Bisericile filiali şi afară din cetate, unde numai funcţiona 

chorepiscopi. In secolulă ală 4-lea colegiul presbiteriloră 
are în fruntea sa ună zrchipresbiteră sai protopresbiterii (pro- 

loiereu, protopopii). | 

Ş 45. EPISCOPATULU. 

Autoritatea 6re-cum monarchică a episcopiloră î în facă cu 
celă-l-altă cler se desvoltase şi se recunoscuse în totală ânchă 

din perisda precedentă. Cerinţile loră de a fi consideraţi ca 
'vepresentanţi ai luă Christi, şi sucesori ai apostoliloră fură le- 

gitimate într'ună modi tacită. Titulatura loră era acum : Fe-: 

ricirea Ta, Sanctitatea Ta, pre sânţite Stăpâne, (îti paxariorrs, 
îns, dtonoza dauzazs). Chorepiscopi fură reduşi din ce in cemai 

multă în drepturile şi atribuţiunile lori episcopali, şi puşi sub. 

autoritatea episcopilor din cetăţi, până când fură înlăturați 
cu totulii în secolulă alui 4-lea şi înlocuiţi cu presbiteri saă 
preoţi pe care “i numia episcopulii şi “i inspecta prin visita- 

„toră (9), (egtoâzwsal). Drepturile şi datoriile esclusive ale episco- 
piloru erai :; administraţia superioră în afacerile Bisericii, 

«hspecţiunea parochiiloră şi mai târdiu şi a nonastiriloră, 

  

(1) Conc, 1. Nicen canon 18. Conc. din Laodic. Canon 20. 

(2) Canon. 57 Conc. din Laodic.
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breptulă dea vota. numai denşi la sindde şi chirotonirea cle- 
rului subaiternăi. In Ocidentiă aveai şi dreptulă de confirma- 
țiune. Veniturile episcopiloră cresceai în proporţiune cu avtţia 
Bisericii. Conciliile desaprobară şi înterdiseră ori-ce felă de 
remuneraţiune pentru distribuirea sânteloră mistere. Iniţia- 
tiva pentru alegerea episcopiloră la locurile vacante o lua co- ” 

- legiuliă episcopiloră din provincia respectivă, cari şi chiroto- 
niaă pe cel alesi (1). Pentru alegerea de episcopi la locuri 
insemnate interveniaă adesea imperatori cu influenţa lori, ş 
nu arare-ori le ocupată cu episcopi numiţi de dânşi dea dea. 
tulă. Permutarea episcopilor, presbiteriloră şi diaconiloriă de 
la o Biserică la alta fu interdisă prin lege canonică (2); cu tâte 
acestea nici o lege Bisericescă n'a fostă aşa de pucin obser- 
vală ca acâsta, ast-felii că Gregoriu de Nazianz , când fu acu- 
sală de permutarea sa la Constantinopole , putu dice că ase= 
minea lege face parte din cele abrogate prin usă (nad setvrbzas 

vâuovs). Fără permisiune şi fără passe-portă: din partea metro- 
politului respectivă, nici ună episcopă nu putea să'şi părăs6- 

- scă diecesa, nici să se presinte la Curte, afară numai daca era 
chioemată (3). 

1. 1ERARCIIIA. 

$ 46. METROPOLITI, EXARCHI SI PATRIARCHI. 

După ce Chrestinismulă deveni religiunea statului, organi- 
saţiunea ierarchică a Bisericii întregi se conformă pecât s'a pu- 
tută cu organisăţiunea politică a statului. Constantin celă Mare 
impărţise totii imperiuli în 4 prefecturi; fie-care prefectură se 
subimpărţi în diecese și diecesa în provincii saă ezarehii. Peste 
o provincie era ună Rectorii sa Presedente, peste o diecesă 
ună Vicariă şi peste o prefectură uni Prefectă ală pretoriului. 
Acestei gradaţiuni politice corespundea in ierarchia Disericâscă 

  

(1) Conc. I. Nicen. canon. 4. | , 
(2) Cone. IL. Nicen. canon. (3. i - 

_(8) Cone. Antioch. Canon. ît. -
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împărţirea în Metropoliţă, Ezarchi şi Patriarchă. Cu tâte ace- 
stea conservarea vechiloră drepturi și satisfacerea noiloră pre- 
tenţiuni nu permiseră pretutindinea o coincidenţă periectă in - 
organisarea politică şi ierarehică. Exarchatulă neputându-se 
desvolta în ierarchie ca înstituţiune intermediară între Metro- 
polită şi Patriarchă nu avu 0 durată aşa de luncă.. 

Constituţiunea metropolitană, preparată: deja i în peri6da pre- 
cedentă, obţinu acum o consistenţă solidă şi o basă legală. E- 
piscopi din capitalele provinciiloră, numiţi. altă dată episcopi - 

înteiuluă scaună, primescă acum, încependi de la conciliulă 
_I din.Nicea, tillulă de Metropoliţi. Atribuţiunile. lor eraiă 

chirotonirea şi confirmarea opiscopilorii ă pr ovinciali,,convocar ea 
sinodeloră provinciali şi dr eptulă «le a le pr eside. Asupra acu- 

* saţiuniloră aduse. unui episcopi avea să se pronunţe sinodulă: 
provincială, iar nu metropolituliă. Intre episcopi de înteiulă 

scaună se distingea deja în secoluli ală 3- lea episcopi scau- 
niloră apostolice : Antiochia, Efesu, Corintu ,. Roma şi Âle-. 
xandria. O impulsiune puternică primi tendinţa terarchică prin 
organisaţiunea politică, ce dete imperiului Constantin „celă 
Mare. Episcopi din oraşele capitale se comparaă ca şefi spiri- 
tuali cu prefecţi saă vicari imperiali ai prefecturiloră saă ai 

diecesiloră. Ast-feliă ei se numiaii Ezarchi , Archiepiscopi saă 
primă episcopi (Etac7or, âp/neniaronot, zen sati TigtoTzVovTs5 700V 2067009) 

şi aveai dreptul să chirotonescă şi să confirme pe metropoliţi 
dieceseloră respective, să convdce şi să preside sinddele diecesane, 
şi să primescă reclame contra metropoliţiloră. Int&iulă conci- . 
liu ecumenică din Nicea legitimâ'vechile prerogative şi pre- : 
ponderenţa cuvenite episcopiloriă din Antiochia, Roma şi. A- 
lexandria (1); şi conciliul ecumenică. următoră (381) sustrase 
pe episcopulă. din Constantinopole de sub jurisdicţiunea. me- -. 
tropolitului din Eraclea in 'Tracia, recunoscându'i primulă.. 
rangă dupe episcopul Romei (9). Acestoră. distinşi „episcopi... 
li se-deleră acum de aci înainte titlulă de Patriarehii, pecare 
episcopi Romei Pl despreţuiaii din causa coegalilăţii. cu denşi, 
şi cerea a fi intitulați : Papa, Consiliul ecumenică din Chal-. 
  

(1) Conc. 1 Nicen. Canon 6. 
2) Conc. Constantinopol. 381. Canon 3,
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cedonu (451) proclamă pe episcopul de Constantinopolă în- 
tru tâte coegală cu ceiă de la Roma (1), "i. supuse Tracia, 
Pontulă şi Asia, şi i dete dreptul de a primi reclame contra 

metropoliţiloră din tâte diecesele. Tot la acestii conciliă se de- 

cise, ca episcopulii din Ierusalem — căruia "i recunoscuse con- 

- ciliulă din Nicea (2)o prioritate în ondre, dar care se afla cu tâle 

acestea sub jurisdicţiunea metropolitului din Cesarea — să se 
considere ca Patriarchă şi să aibă superioritate absolută, peste 

tâtă Palestina. Ținutulă teritorială ali jurisdicţiunii apisco- 

- pului se numia parochie, 'ală metropolitului: provincie sai c- 

parch:e, şi ală patriarchului, diecesă. Distincţiunile acestea, âns6 

nu eraă observate așa de serupulosă. Loculii de consilieri spi- 

rutuali ai patriarehiloră "Ii ocupaă sincelli (oăprzăo: )- 
Presenţa a câtoriă cinci patriarchi saă celă pucin represen- 

tarea lorii prin delegați era condiţiunea indispensabilă pentru 

“validitatea unui conciliă ecumeniciă. Trei patriarehate, adecă 

Ierusalem (637), Antiochia (638) şi Alexandria (640), cădendă 

sub dominaţiunea Saracinilorii, rămase dar numai patriarchulă 

din Constantinopoli singurulă, de 'rangulii stă in imperiulii 

iomană de Ost, şi tot singură are să lupte acum de aci îna- 

inte, pe cât va pul, contra aspiraţiuniloriă şi. pretenţiunilorii 

injuste pentru supremație în, Lălă Biserica a a colegului s6u, . 

papa din Roma. 

v. SCOLELI TEOLOGICE 

$ 47. SCOLA DIN ANTIOCHIA. 

Sc6la din Antiochia, deşi animală la îacopulă de spiritulii, 

pe care 'lă însuflase Origeni sciinţii teologice, se desvoltă, cu 

tâte acestea într'uniă modă cu totulă independentă. “In: facă 

cu esplicarea, alegorică a St. scripturi şi cu doctrina filosofică 

a scâlei lui Origen, se6la Antiochenă urmăresce o interpre: 

taţiune gramalico-istorică, şi desvoltă o doctrină clară şi liberă- 

(1) Cone. Chalced..451. Canon 38. 
+ Conc, [L Nicen. Canon. 7,
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de; ori-ce jocii ală imaginaţiunii. Scopuli ce 'şi propuse era 
cercetarea şi înţelegerea sănătâsă a cuvinteloră St, scripturi, 
şi ast-felii crearea unei teologii curat biblice. Fugindă de totii 

co era misteriosă, ea nu. avea în vedere de cât concepţiunea 
clară a Chrestinismului şi desvoltarea logică a dogmeloră. De 
aceea şi t6le lucrările ei dogmatice nu aă altă ţintă de căt de 
a distinge cu îngrijire natura divină şi umană in Christă şi 
Chrestinismiă , studiind în parte pe fie-care din ele şi asicu- 
rândă naturii umane importanţa cuvenită ei. De mai multe 
ori ajunse ânse şi la resultate false. Spiritulă seâlei din An- 
tiochia domina Orientulă. Nepresentanţi ei celebri sântă : 
Diodor din Tarsă şi discipuli sâi, cei lrei Antiocheni : Teo- 
doră, Chrisostomiii şi Teodoretă. Diodoriă era monachiă şi pre- 
sbiteră la Antiochia, şi mai târgiă episcopă la Tarsi în Cilicia 
(+ 394). Scrierile sale numerâse fură înlăturate din literatura 
Bisericii in urma condamnării lori la conciliulă -ală 5-lea ecu- 
menică (553). Teodoră era episcopi la Mopsuestia in Cilicia 

"(f 429), şi amică precum şi conscolară ală lui Chrisostomii. 
Scriele şi doctrina sa fură aseminea condamnate de conciliulii 
alu 5-lea ecumenică. Biserica Sirii 'lă onoră mai târdiă cu nu- 
mele de interpretă. St. Ioan did Antiochia, ali cărui nume 

„fu înlocuită mai târdiiă prin predicatulă onori/ică : Chrisostomii. 
Mama sa Antusa avusese o îngrijire fârte mare pentru crescerea 
lui. In junețe elă frequentă scâla de retorică a lui Libaniu, şi 
după terrainarea studiilorii îmbraţişă chiar în Antiochia, loculii 
sâi natală, cariera de advocată în care obţinu resultate înco- 
ronate de sucese. După primirea st. botezii părăsi acestă ca- 
rieră, so făcu discipululă lui Diodor, şi apoi monachi şi pre- 
sbiteră în Antiochia. Elocinţa sa splendidă 'lă înalţă înfine pe 
scaunul patriarchală din Constantinopole. Eli muri în exilă 

(407). Teodoretiă, episcopii la Ciru în Siria , fusese discipulult 
» lui Teodoriă ( 457). Eli poseda o erudiţiune enciclopedică, fu 
celă.mai productivă scriitoră ală timpului s6ă, ună cercetătorii 
profundă şi păstoră. zelosă, Teodoretă, deşi a ţinută tot-d'a- 
una 0 cale medie între partitele estreme ale timpului sâă, fu 
cu tâte acestea pusă între eretici de către conciliulti altă 5-lea 
ecumenică, Da
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Ş 48. SCOLA DIN EDESA. 

Scâla din Edesa a Bisericii naţionale din Siria de Ost avea - 
chiar de la începută ună caracteră tradiţională. Spiritulă o- - 
rientală se manifestă aci cu o liberiate ilimitată : o fantasie 
înaltă şi insogită de sentimente exagerate şi de comparaţiuni 

aprâpe escentrice, înclinaţiune către teosofie , mistică şi asce- . 
să, productivitate cu preferinţă în imnologie, precum şi în 
desvoltarea liturgii şi a.ritului Bisericescii şi o stabilitate doc- 
trinală sântă caracterile esenţiali ale acestei scâle. In exegesă 
împărtăşesce cu scâla din Antiochia principiulă opusă inter- 
pretării alegorice a scolei lui Origenă, ânsă înteresulii sai sco- 
pulă exegetică nu este ca la Antiocheni serinţifică şi critică, 

ci curat mistică. In scurtă, daca sesla din Antiochia cădu în 
aberaţiuni raţionaliste, cea din Edesa cădu în aberaţiuni an- 
tropomorfistice. Apropierea locală ânsă şi relaţiunile vivace în- 

. tre învăţători şi discipuli ambeloră scâle avură de resultată o 
reconciliare de principii, ast-fel sâsla din Edesa şi scdla sa fi- 
lială din Wisibe luptaă în controversile christelogice pentru 

dogmatica scâlei din Antiochia. Invăţători renumiţi ai Biseri- 
ricii din Siria de Ost sântă: 1) Iacobă din Wisibe (4 350), fonda- 
torii al scdlei din Nisibe, luptătoră contra eresii Ariane şi 

episcopii forte distinsă prin îngrijirile sale pastorale, înfine u- 
nulă din cei mai lăudaţi părinţi ai Bisericii din Siria. 2) Efremu 

Siru, diaconi şi reformatoră ală scâlei din Edesa, celii mai 
reputată poetii, exeget şi retoră ală Bisericii naţionale din 

Siria. ELă era ună apărătoră şi unii aderentă zelosi al ortodoxii 
Nicene. Deşi fârte înaintată în etate, totuşi făcu o călătorie 

într'adinsă în Capadocia (372) pentru a face cunoscinţă perso- 
nală cu Basiliii celu Mare. 3) Iba din Edesa, (4 470), învăţătoră 
şi episcopi la Edesa, traducători ali scrieriloră lui Diodor şi 
Teodoră, şi condamnatiă ca şi dânşi de eresie la conciliulă ală 

5-lea din Constantinopole. 

$ 49. SCOLA VECHE DIN ALEXANDRIA. 

De la disputa celoră dai Dionisi /cologia Alezandrină se bi-
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furcase în doă direcţiuni biae distinse între ele : scâla veche | 
şi scâla noud din Alezandria. Sc6la veche din Alexandria ținea 
cu tărie la principiile subordinaţiane ale lui Origeniă, sta in 
oposiţiune cu teologia şi tradiţiunea Bisericii ocidentale, apăra 
libertatea necondiționată în cercetările sciinţifice şi se silia să 
'i conserve uni orizonte cât mai largă. Celă mai însemnată 
representanti ală ucestei scâle este istoriografulă - Bisericii 
Eusebiii, episcopă la Cesarea în Palestina (+ 338). Elă sta în 
cele mai strinse legături de amiciţie cu confesorultă Pamfiliu, 
pe care ?lă numia părintele sâă (de aceea se şi numesce Eu- 
sebiu ală lui: Pamâliu), şi amândoi eraă devotați ideiloră şi 
persânei lui Origen. Eusebiu se bucura în celă mai maro. 
gradii de încrederea imperatorului Constantin celă Mare, care 
'i puse la disposiţiune tâte archivele Statului pentru studiile 
sale istorice. Elă poseda o erudiţiune vastă, şi merită recuno- 
scinţa şi admiraţiunea posterităţii pentrna diligența sa înfatiga- 
bilă în stringerea acteloriă privitâre la istâria şi vieaţa chrestină. 
Eusebiu precum şi toţi colegi si ai fostă Semiariani, 

* 

„$ 50. SCOLA NOUA DIN ALEXANDRIA. 

Scola nouă din Alexandria avea la incepulă o veneraţiune 
sinceră pentru persâna şi doctrina lui Origen. Cu tâle acestea 
„ea înlătură estravaganţele lui pebiblice, neadmiţendă de cât 
elementele adovâratii Bisericesci ale doctrinii sul6.:. Ast-fel, 
luândă de hasă doctrina despre. nascerea eternă a Fiului, ea 
invinse subordinaţianismului lui Origeni, se desfăcu din acâstă 
causă de sesla veche Alexandrină, şi se declară în. deplină în- țelegere cu teoriile Bisericii ocidentali. Prin înclinarea sa către totii ce era misteriosă în chrestinismă, şi prin aversiunea ce avea contra domnirii raţiunii în teologie se puse în oposiţiune directă chiar de la începută cu scâla din Antiochia. Unirea na- durei divine şi umane în Christă "i se pare ună misteră ne- înțelegibilă. Ea perde tot-d'a-una din vedere natur 
care o lasă a fi obsorbilă Sre-cura de natura divină encrgio unirea înseparabilă a celoră doă naturi, 

a umană, pe 

; susţine cu 

âns6 perde
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consciinţa despre diferența lor, şi ast-fel cade î în cea-l-altă 
eslremitate a scâlei din Antiochia. - 

Representanţi principali, cari se bucură de o or todoxie ng- 
pătală sânt: Atanasiu, cei trei Capadoceni; Basiliu şi amândoi 
Gregori, precum şi Didimu celă Orbă. tu Cirilu din Alexandria, 
cu tâte că şi elă este rocunosceutii ca ortodoxii, începe scâla 

nouă Alexandrină ca să devie inflexibilă în tendinţa ei şi de 
atunci merge cu paşi răpedi spre a sa peire. Persâna cea mai 
însemnată în istoria Bisericii din sucolul al 4-lea este : 1) A- 
tanasiu, numitii de posteritate. „părintele orțodozii. Istoria 

vieţii sale este istoria Bisericii din acelă timpă. In persâna sa 
vedemii. o vieaţă plină de eroismă în lupte, plină de fidelitate, 
energie şi înțelepriune în învățături, mare şi ca învinsă şi ca 
învingătoră ; o vieaţă în care prudenţa, voința şi fapta, serio- 

sitatea şi blândeţea, sciința şi credința se află în cea mai per- 

fectă armonie. Atanasiu fu chirotonilă diaconi în Alexandria 

la anulă 319. Episcopul sâii Alexan lu recunoscândă talen- 

tele eminente ale junelui sâă diaconi, 'lă luă cu sinela conci- 
liulă din: Nicea, unde începu lupta vieții sale. Nu multă timpă 
după aceea Alexandru muri, şi Atanasiu deveni sucesorul s6ă 
(328). In timpi de 40 de ani fu epișcopă, în care întervală fu 
exilat de 10 ori şi petrecu aprâpe 20 deuni in exilă, cu deosi- 
bice în Ocidentu (4 373). Scrierile sale cea mai mare parte aii 
de obiectii combalerea eresii Ariane. 9) Baziliu celii Mare, e: 
piscopii ală oraşului s6ă natală, Cesarea din Capadâcia (4 379). 
Mama sa Emelia şi bunica sa Makrina sădiră fârte de limpuriă 
simţulti de pietate în inima lui Basiliu ca copil. Pecând se afla 
ia studii în Atena legâ oamiciţie ferte intimă cu patriotulă sei 
Gregoriă de-Naziunz, în care fu priimilă mai târdiă cu aceeaşi in“ 

limitate şi fratele sâi Gregcră, episcopi din Nissa. Mai multi 
limpiă Basiliu trâi în singurătate ca ascetă, distribui t6Lă avuţia 

sa săraciloră şi mai în urmă fu chirotonită jpresbiteră şi epi- 
scopă. T6tă vieața lui respiră o credinţă eroică, o amâro plină do: 
abnegaţiune, sentimente nobile şi demnitate regală. Cu pute- 
Tea spiritului sei ţinu în limitele. ortodoxii Biserica întregă 
din Orientiă, pe timpulă persecuţiunilori violente ale im perato- 
rului Valente, devotaliă ar ianismului, Cea mai. frumâsă probă
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despre: sentimentele sale nobile fu institulă Basiliană , unii. 
spitală grandiosii în Cesarea, pentru înfiinţarea cărui cheltuise 
tâte veniturile sale. Basiliu şi prin scrieri face parte din cei 
mai insemnaţi părinţi ai Bisericii. Cele 365 de epistole ale sale 
suntă o oglindă fidelă a fiinţii lui şi a timpului sâu fârte agi- 
tată. 3) Gregorii de Nazianz fu născut la Arianzu în anul 398. 
Părintele sâu, numitii aseminea Gregoriu, era episcop în Na- 
zianz. ELlă fu chirotonitiă fără voie episcopiă în loculă părintelui . 
sei, dar lepădândă acestă demnitate se retrase în singurătate. 
Mai în urmă fu episcopu în Constantinopole ală unei mici Bise= 
ricii «Anastasia» (aci ţinea predicele sale despre divinitatea 
lui Christă, carii procurară numirea de teologi). Teodosiu celă 
Mare "lă înălța la demnitatea de patriarchi ală Reşedenţii; dar 
pesie unii ană lăsâ acâstă înaltă demnitate din causa invidii şi 
răulăţii inimiciloră si, şi se retrase iarăşi la Nazianz, unde a 
stată până ce încetă din viaţă (+ 390).4) Gregoriu din Nissa, frate 
mai tenără ali lui Basiliu celt Mare, întrecu pe fratele şi peami- 
cul sâiă prin talentele filosofice şi prin cunoscinţele sale sciinţi- 
fice. EL se arătă, ca şi dânşi, tot aşa de zelosiă şi infatigabilă în 
combaterea arianismului. 5) Didimă celă Orbă,, ună bărbat 
forte erudită. Elă fu catechetii în Alexandria, undea statii până 
la finitulă vieţii (4 395). Scrierile sale erai fârte numorâse 
ânsă numai pugine din ele s'aă mai conservată. Ca veneratorii 
ală lui Origeni, elă împărtăşi &r6-care escentricităţi din doc- 
trina acestuia, dar luminată mai în urmă din luptele Bisaricesci . 
ale timpului sâiă, dete teologii sale o direcţiune curat Biseri- 
cescă. 6) Sinesiu, episcopi la Ptolemaida în Egiptă, fu discipuliă 
ali renumilei Ipatia şi ună veneratorii entusiastii ală filosofii 
lui Platone (1 430). Fericită ca părinte şi sogă în căsătoria sa, a- 
vută şi devotatii la studiul filosofii, el refusă de a priimi deo 
cam dată să fie episcopii. Cu o sinceritate laudabilă spunea tu- 
turoră, că el împărtăsesce ideile eterodoxe ale lui Origeniă în 
privința învierii morţiloră, şi tot aşa de sincerii declara că va - 
continua şi ca episcopă de a fi în intimitate conjugală cu sogia 
sa. Ca episcopă dete probe frumâse de zelă pastorală şi deuni 
„corajă ce nu cunoscea nici o frică. Sinesiu este imnologă şi 
gutoră alii mai: multori scrieri filosofice. 7) Epifaniu, episcopă
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la Salamis în Cipru. Elă era născulăi în' Palestina din părinți 
Jjudei, şi fusese discipuliă ali lui Ilarion şi ală monachiloriă din 
pustia Scetică (+ 403). Ca episcopă a fostii model de fidelitate 
şi zelă, infatigabili şi plină de abnegaţiune în îngrijirea săra- 
ciloră. Dar tâte calităţile lui Epifaniii erai obscurate de zelultă 
sei pentru ortodozia Bisericii. Elă era ună bărbată fârte ono- 
rabilă, iubitori de adevără, blândă, puină cam mărginită” 
şi fără cultură, fără nici o cunoscinţă de lume şi de 6meni, 
incapace de a pâtrunde starea lueruriloră, pugin cam tenace şi 
forte creduli, dar forte diligentii. Ccesterea sa monachală "i 
inspirase o ură fanatică contra tuturoră ereticiloră, şi adusese - 
cu sine din pustia Scetică o convicţiune imperturbavilă, că Q- 
rigenu este adevăratulă părinte ală arianismului şi ală tuturoră 
eresiiloră. 8) Cirili, patriarchă în Alexandria, discipulă, nepotă 
şi sucesori ală lui Teofil. Natura zelotică și violentă a unchiu- 
lui nu rămase fără influenţă regretabilă asupra formării carac- 
terului la nepotii. La sinodulă ţinută la Stejaă (403) se aila 
împreună cu unchiul sâii Teofilă şi votară amândoi condam- 
parea lui Chrisostomu. Este ânsă onestă din parle “i că şi re- 
cunoscu mai târgiu erârea şi înscrise pe Chrisostomiă iarăşi 
în diptichă, 

$ Sl. SCOLA OCIDENTALA. 

Sola Ocidentală insistă cu t6tă energia ca Chrestinismulă - 
să fie introdusă în vieaţă şi să se traducă prin fapte ; şi ca dog- 
melo Chrestine desvoltate până atunci să se fixeze, punendu- 
se ast-feliă o barieră puternică contra ori cării arbitrarități în 
doctrină. Acâstă scâlă este focarul direcţiunii tradiţionale, 
Cu tâte acestea relaţiunile cu Orientulii fiindiă dese şi forte vi- 
vace, ea nu putu să se sustragă. acelei mari miscări din Bi- 
serica orientală şi să nu primâscă în sinulă ei câţi-va germeni 
fecondi cari se desvoltară în diferite direcţiuni. Ast-felă se 
distingă aci patru grupe, cari în multe privinţe coincidă între 
dânsele : Grupă ocidentală genuină, care păşindă pe calea în- 
dicată de Tertulliană și Ciprianiă desvoltă tendinţele loră cât se 
pate de curată şi puternică. Din ea facă parte Ambrosiu, Augus
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stinti şi Leonel. Representanţi ei la începută se luptă impreună 
cu representanţi scâlei celei nouă din Alexandria contra Origeni- 
ştiloră semiariani,. precum şi contra Antiochenilorii înclinați 
“către nestorianismă ; dar. mai târdiă , când acestă scâlă cădu 

"în eresie, ci făcură causă comună cu Antiocheni susţinendă 
veritatea naturii umane în Christă. Oa dou grupă de teologi 
ocidenlali, care fu animată şi nutrită de scrierile lui Origeniă, o 

- formeză Ilariu, leronimă şi Rufină. Din a treia grupă, care are 
ună caracteră cu totul practică, facă parte. teologi pelugiani | 
in fruntea cărora.stă Pelagiu. Seriitorulă celă mai insemnat 
dintre pelagiani este /ulianăi din Bclană.. 0 a patra grupă 
înfine o compună teologi masilieni sai semipelagiani, cari 
combină teologia ocidentală cu elemante din doctrina scâlei 
din Antiochia. Hepresentantulă şi fondator ul acestei scâle 
este loan Cassian, 

1) Ambrosiu , episcopă la Milanu ( 397); era gubernatoră 
ală provinciei Milanese şi ânchă nebotezată, când. fu aclamată 
de episcopi din partea poporului. Eli primi si. boteză, distribui 
VSLlĂ avuţia sa la săraci şi dupe optă dile se sui! pe tronul epi- 
scopală, pa care dete cele mai frumâse probe de ună adevărații 
zelă apostolici. Ambrosiu era ună părinte alti săraciloră, 
uni protectoră ală celoră apăsaţi, ună păstoră infatigabilă şi 
ună luptătoră puternicii contra eresiiloră şi a păgânismului. 
Elocinţa sa, care pen aci obținuse în foru cele mai splendide 
sucese, resună acum cu putere în Biserică. Pentru rescumpă- 
rarea captiviloră elă nu cruța nici. vasele Bisericii.. A fabilitatea. 
şi blândeţea persânei sale erai insogite deo tărie de caracteră, 
re nu putea fi intimidatii prin nică o autoritate personală, prin 
nici o ameninţare şi prin nici uni felii de pericol. Teodosiu 
celti Mare "lă respecta ca pe uni părinte și spunea în faca tu- 

„tuloră, că Ambrosiu este singurulă , care merită cu dreptulă 
numele de episcopi. Despre acâsta dete, întradevăr, probe în- 
tr'uni conflictă chiar cu imperatorulii, în care nu sa scie cine 
din amendoi merită a fi mai multi admirată. 9) Aureliu Au- 
gustinii, născulă la Tagaste în Numiuia, fu iniţiată în Chesti- 
"nismiă f6rte de timpuriă prin stăruinţile piâsci 'sale mame, 
Monica; dar pe. când studia în Cart tagina, cădu în sensualitate
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şi plăceri libidinâse. Scrierea lui Cicerone întitulată Hortensiu 
deşteptă întrânsulă dorința pentru ce-va nobilă. Ca profesoră. - 
de relorică în Cartagina., homa şi Milanu duse o vieaţă tur- 
mentată de ambiţiuni şi plăceri voluptâse; După aceea se a- 
runcă în braţele manicheismului, dar după ună intervală de 
9 ani se vâdu amarii înşelată în. aşteptările sale, şi ar fi: de- . 
sperată cu totulă, dacă nu Var fi mai încorajală filosofia luţ 
Platone. Predicile lui Ambrosiu "i indicară calea pe care ur -- 
mându-o avea să afle pacea sufletului sâiă. Ambrosiu li botezâ 
în anul 387, după care Augustini, renunțândă la profesiunea 
de relorii, se întârse în Africa, fu chirotonitiă presbiteră ş şi la 
396 episcopă la Ippo-Regiu în Numidia, unde şi muri în anulii 
430. Augustină este celă i mai mare şi mai influente dintre toţi 
părinţi Bisericii din Ocidenti. Subtilitate , spirită pătrungă- 
toră claritate în cugetare, desteritate în dialectică, experienţă 
de viaţa chrostină, “credinţă devotată, putere de spirită şi e- 
nergie în voință se aflati tâte întrunite cu prisosă în persona 
sa. Elă a scrisă mai în tote ramurile teologii, în unele fă 
cendii epocă şi în altele completândă şi terminândă ce mai 
era de făculă.. Cu deosebire a desvoltatăi - doctrina despre 
Trinitate, despre păcală şi graţie. 3) Leone I celii Mare, epis- 
copă în Roma 440—461, se distinsese dejă ca diaconi. Ca e- 
piscopă desvoltă o activitate, incoronată de . sucese pentru 
Biserica Romei. Prin energia, tenacitatea şi consecinţa cu cara 
atacâ, ideea fatală despre primatulă Romei, Leone 'şi a câşti- 
gatiă: numele de primulă fondatoră ali primatului papală. 
4) Iariu, episcopii la Pictaviu. (Poitiers), numitii şi Atanasiu - 
ală Ocidentului, eraună luptătorii zelosii contra-arianismului, 
din care causă fu exilată aprâpe palru ani. 5) Leronimii,. din : 
Stridon în Dalmația (+ 420), fu cel mai erudiţă părinte Bise- - 
ricescă din acelă timpă.-Elă este ună propagatoră. zelosă ală : 
monachismului şi apărătoră ală asceticii. Caracterul sâă este: 
obscurală pe alocurea de 6re-care umbre: vanitate, ambiţiune, 
gelosie, netoleranţă şi. polemică maliţi6să. Elă. trăia alterna- 
tivă în Galia, Italia, Siria, Egiptă, Palestina, Constantinopole 
şi Roma. Episcopulă Romei, Damasiu, "lă onorâ cu o deplină | 
încredere și "lă însărcină să facă o revisiune a ţraducţiunii bi-:
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blice Itala. In cele din urmă Ieronimii se stabili la Betleem, 
unde înfiinţă o monastire ală căzii superioră fu până la mârtea 

„sa. Lucrările. sale exegetice şi traducţiunea independentă a în- 
„tregii Biblii sântă cele mai însemnate scrieri, pentru cari Bise- 

pica, mai lesă cea ocidentală, "i datorgză multă recunoscinţă. 
Rufinu din Aquileja (4 410), amică intimi din juneţe ali lui 
Ieronimă lingă care'şi fixase locuinţa (pe muntele măsliniloră). | 
Disputa Origenistă perverti amiciţia loră într'o ură fanatică. 
Rufinu s'a ocupată mai în tâtă vieaţa cu traducerea în limba 
Latină a scrieriloră lui Origenă şi a altoră părinţi ai. Bisericii 
din Orient. | 

YI. CONTROVERSELE DOCTHINALI SI ERESIILK 

$ 52. GENERALITATI ASUPRA CONTROVERSEI 'TRINITARE. 
(318—381). 

„ Controversa trinitară saă eresia ariană deschide seria lup- 
teloră doctrinali!, cari se continuă fără întrerupere în tâtă pe- 
rioda acesta de la începută şi până la fine. Discuţiunea avea 

“ deobiectii natura şi ființa cuvântului, deveniti omă în Christă, - 
precum şi raportulă lui cu Tatălii. Dela disputa celoră doi 
Dionisii doctrina despre consubstanţialitatea Fiului cu Tutălă 
găsise mai mulţi amici în Alexandria, şi deja începuse a forma 
o nouă scâlă (vide $ 50). Ans6 obiecţiunile făcute de Sabelliu 
şi de Paulă din Samssata, că recunâscerea omousii sa con- 
substanţilităţii- conduce la monarchianismă , erati ânchă pu- 
ternice şi convigătâre, şi făcuseră pe mai mulţi invăţători ai Bi- 
sericii să cagă în cursa subordinaţianismului. Mai'nainte de tâlo 
putemi numi aci scdla din Antiochia care a grupalii împreju- 
ru'i o mulţime de luptători contra omousii. Cele doă estrimi- 
lăţii, adecă subordinaţiunea şi nascerea eternă .a Fiului din 
Tatălă se aflaă ânchă întrunite în doctrina lui Origen. Acum 

„se despartă una de alta. Pe de o parte se înlătură subordina- 
țiunea, dar se ţinu cu lărie nascerea eternă a Fiului, re- 
cunoscendu-şe ast-feli omousia; pe de alta din contră se re-
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spinse nascerea eternă, se ținu numai subordinaţiunea, şi 
ast-felă se termină în eterousie saă neconsubstanţialitate. 
O a treia partită, compusă cu' preferinţă din Origenişti ,. voia - 
“să unâscă cele doă extremităţi şi să le cimenteze cu ună noă 
„materială inventatii de dânşi, adecă cu omiusia sat de asemi- 
minea substanţă. În decursulă disputeloră, cari agitară aprâpe 
ună secolă întregi t6tă lumea Chrestină, consecința” inevita= 

bilă a logicii puse în discuţiune şi raportulă trinitară ală St. 
Spiritii. In urma diferitelori fase de luptă, în care partitele 

„Şi disputaă triumful, invinse în fine doctrina despre omousia 
- Fiului şi a St. Spirită şi fu proclamată de ortodoxie inataca- 
bilă a Bisericii. a 

$53. 'TRIUMFULU PREALABILU ALU OMOUSII LA CONCILIULU 1 
ECUMENICU DIN NICEA. 

| (318 — 325), | | 
Ariu, ună discipulă ală lui Luciană din Antiochia şi de la 

„813 preotă în Alexandria, învăţa publică, că Fiulii deși există 
mai "nainte de ori-ce timpă , dar cu tâte acestea nu din eter- 
nitale (iv ăze da 4v), şi că este creatii din nimici (nzliua 2E ode dy”) 
prin voinţa Tatălui (0cuzz 0205), pentru ca să creeze lumea 

„prin elă. Ca creatura cea mai perfectă a Tatălui şi ca îndepli- 
nitoră ală hotoririi divine la creaţiune, elă nu pâte fi numită 
D-deii şi cuventulă, de cât într'ună înţelesă “impropriu. Dol 
preoţi acusară (318) pe Ariu pentru doctrina sa de contestatoră 
ală divinității lui Christă. Alezandru, episcopulă de atunti, 
ună partisană devotatiă ală doctrinii despre nascerea eternă şi 
consubstanţialitatea Fiului cu 'Talălă, convocâ ună Sinodă la 
Alexandria (321), care condamnă doctrina lui Ariu şi "lă şi de- 
gradă din demnitatea de preotă. Dar poporulă care 'lă vensra 
pentru zelulă şi seriositatea ascesii sule, şi mai mulţi episcopi 
cari “i impărtăşiaii ideile şi vederile irecură pe partea lui luân- 
du-"i apărarea. Ariu se adresă şi la episcopi însemnați din alte 
părţi, cerându-le protecţiune, cu deosebire la conscolari sâi 
Lusebiu din Nicomedia şi Eusebiu din Cesarea, Palestinei. Celii 
d'intâiă se pronunţă fără nici o reservă pentru doctrina lui, celă
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de ală doilea o considera celă pucin de nepericulosă. Ariu 
respîndise doctrina sa în poporii prin cântece religiâse pentru 
tâte felurile de ocupaţiuni (neguţători, corăbieri, morari etc.). 
Consecința ;u o schismă care se întindea mai peste totii Orien- 
tul. Dispula şi neinţelegerile ajunseră în Alexandria a fi așa 
de pasionali, în cât păgâni le representară pe scena teatrală 
ca obiectă ală derisiunii. Constantin cel Mare primi cu multă 

desplăcere înformaţiunile despre acestă mişeare generală. Elă 

ordonâ ca să înceteze cu certele nefolositâre (2i7eoza: Znizos5). 
Osiu, episcopă din Cordova, duse ordinul imperialii la Alexan- 
dria, cercetă şi se incredinţă la faca locului despre starea şi - 

importanţa disputei şi întorcându-se convinse pe imperatoriă 
despre necesitatea convocării unui conciliu. Constantin con- 

vocă acum unii conciliu generali la Xicea (323), unde luară 

parte Eli şi 318 episcopi. Majoritatea, condusă de Eusebiu din 
Cesarea, eraă Orizenişii şi cerea să facă a triumfa o doclrină 

„medie cu care să se împace ambele partite. Partita lui Eusebiu 
* din Nicomedia (Euscbiani) urmăria tot acestă scopii,ânsă era mai 

multi în favorea lui Ariu. Omousiani se afla înLr'o minoritate 
forte redusă, dar cu tâte acestea elocinţa plină de entusiasmi a 
junelui diaconă 'Atanasiă, pe care 'lă adusese la conciliă epi- 
scopulă s6ă, precum şi fav6rea imperatorului făcură ca. doc- 
trina loriă să triumfe. Formula omousianică : din ființa Tată- 

luă, născutii nu făcuti, consubstanţialii cu Tatălă (24 ss oala; - 

Toi za30b$, vewbaso03 zowr(as, duoojatos 15 229!) fu admisă în simbo- 

lulă credinţii. Ariu fu escomunicati şi scrierile sale fură con- 
damnate să fie arse. 'Toţi subsemnară decisiunea conciliului 
afară de Ariu și doi episcopi din Egiptă Teona, şi Secundu, 
cari fură exilați cu toți în Iliria, Eusebiu din Nicomedia şi: 
Teogne din Nicea, cari subsemnară simbolulă credinţii, nu ânsă 

şi formula de conlamnarea lui Ariu ş şi a  doctinii sale. fură de 
aseminea exilați în Galia: Si 

$ 5. TRIUMPULU EUSEBIANISMULUI, 

(326-350). 

Unitatea credinţii, formulată în simbolul Nicenu, nu avu 0
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lingă durată. Stăruinţele Constanţii, sora lui Constantin, şi ns 

demnările unoră episcopi reputați făcură pe împeratoră să vie 
la părerea ce avusese mai "nainte despre acestă. dispută. Ariu 
trimise lui Constantin o profesiune de credinţă concepută, în 
termeni generali şi fu chemati înapoi din exil împreună şi 

* cu cei- alţi. Imediatii după aceea împeratorulă ordonă ca să 
fie reintegrat în demnitatea sa. (330). Dar Atanusiu, care era 

deja episcopă (328), declară cu-fermitate că nu se supune or- 

“ diniloră împeriah. Constantin “lă. ameninţă cu destituirea, ânsă ă 

în urma unei convorbiri ce avură amâniloi. personală cedă lui. 
Atanasiu. Cu tăte acestea inimici lui Atanasiu ,: mai” alesă 

Meleţiani, îmboldiţi de Eusebiu din Nicomedia, nu încetaă 

cu 'ealomniile la Curte, acusându-li de turburătoriă şi re- 
'voluţionară, In cele din urmă reuşiră ca împeratorulă să con- 

"văce ună sinodă la Tiru, la care luară parte numat. Ariani, 
spre a cerceta din noă neinţelegerile. Atanasiu apelă contra 

_ decisiunii de destituirea sa pronunţată de acestă sinodă. Uni 
'noă sinodă la Constantinopole (335) confirmâ ânsă acea deci- 

siune şi împeratorulă *lă exilă la Trier (336). Ariu urma să fie 

acum primită cu solemnitate în sinulă Bisericii la Constantino- 
pole, cu tâtă protestaţiunea episcopului de aci; dar in s6ra ce 
proceda gioa fixată pentru acea solemnitate încelă din .vieaţă 
printr'o mârte subită (era în etate de peste,80. de ani). Curând "i 
urmâ şi Constantin celă Mare, Constantin Il. acordă lui Ata- 

nasiu permisiunea ca să se reintorcă la-Biserica sa în Alexandria, ' 
unde fu primită. cu mare entusiasmi. Dar Constanţiă era în. 

favârea Eusebianiloră, aseminea şi Curtea precum şi reşedenţa. 

„Episcopi orientali: balancaii cu încertitudine între amândoă 

parlitele şi se lăsau a fi conduşi de Eusebiu din Nicodemia. 
Intenţiunea lui şi a partitei sale era de a: înlătura formula o- 
mousianică şi do a conserva cu t6te acestea aparința ortodoxzii, 

Eusebiu, episcopii deja ală reşedenţii, muri la 34] , ânsă par- 
tita sa continuă machinaţiunile cu aceeaşi energie, şi ast-lelă 

Eusebiani reuşiră a-ţine ună sinodă la Antiochia (340), la care 

“destuiră din'noă pe Atanasiă, și puseră în locuii pe ună Gre- 

goriă Gre-care din Capadocia, omii cu conduită şi manieri bru- 

„ tale, Atanasiă fugi la Roma, unde ună conciliu ţinută sub &- 
1
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piscopulă Juliu (341) *i recunoseu într'unii modă solemnă 
ortodozia şi invcenfa lui. Ună noi sinodă, constiluitii cu oca- 
siunea sânţirii unei Biserici în Antiochia, (341) formulă unulă 
după altulă patru. simbole, în cari căută a se apropia cât se . 
pote de doctrina Wicenă , dar în cari evitâ cu o tenacitate rară .! 
termenulă : consubstanţială (âuoosatas). Pentru restabilirea păcii * 
şi a concordii, Constanţiă și Constanţii înţelegându-se convo- 
cară împreună ună concilii generală la Sardica (343). Dar 
pentru că Ocidentali nu voiaă să sea în consideraţiune anatema 
conciliului din Antiochia, şi ast-feli recunoscea lui: Atana- 
siă dreptulă de a lua parte la sinodă şi de a vota, Orientali se 
“separară chiar de la începută şi formară ună. sinodă la Fili- 
popole în Tracia. La sinodulă din Sardica, unde se recuno- - 
scură lui Juliu, episcopulă Romei, prerogalive însemnate, s6 
reînoi simbolulă Niceni , şi Atanasiu fu reintegratii în scau- 
nulă să. Constanțiu "i: permise să se întârcă, şi Biserica din 
Alexandria prinii: cu mare bucurie pe vechiulă ei păstoră, 
"După mârlea lui -Constanţi (350), Constanţiă trecu pe par- 
tea arianiloră. Ei se adunară acum în conciliu la Sirmiu în 
Panonia (351), unde nu atacară directă pe Atanasiu, ci pe unii 

„amică şi devotată ală sâă, care înt'adevără le dase cuvintă. E- 
'piscopulă Jlarcelă din Ancira., apărândă cu multi zelă doe= 
lina Nicenă despre omousia Fiului cu Tatălă căduse în sa- . 
bellianismă. Sinodulă din Constantinopole (335) "lă destituise 
pentru acesta, şi însărcinase pe Eusebiu din Cesarea ca să "li. 
combală, cu tâte acestea elii găsise sprijină şi apărători în Oci- 
dentă şi la conciliulă din Sardica. De atunci unulă din disci- 
“puli sti, episcopul Fotinu în Sirmiu, căduse în monarchia- 
nismii dinamică. Doctrina sa fusese caracterisată de eresie şi 
“respinsă deja de conciliulă din Antiochia, aseminea şi de ună 
„conciliă Ocidentală ţinută la Milană (346). Sinodulă din Sir- 
mi "li degradă cu desăvârşire şi condamnă de o dată cu doc- . 
trina sa şi pe a lui Marcelă. Dai Eusebiani nu se opriră aci. 
Prin insistența loră Constanțiu convocâ doă sin6de, compuse 
mai numai din parlisani loră: unulă la Arelate în Galia (353) 
şi altulă mai târdiă la Milană (355), unde Atanasiu fu diă noi 
condamnată. Imperâtorulă ordonă acum ca toți episcopi Oci-,
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dentali să subsemneze condamnarea lui, Cei cari se opuneaă 
“fură destituiţi şi exilați. Ună Georgiă 6re-care din Capadocia, 
Lotii aşa de violentă şi brutală. ca şi Gregoriu compatriotulă 
s6i, fu instalată cu forţa episcopă în Alexandia. Atanasiu ter-. - 
mină cu linisce şi demnitate serviciul divină şi se refugiâ apoi 
la monachi din pustia Egiptului (356). Ast-telă triumfuliă aria- 
nismului sub forma ce-va mai fină a" Eusebiânismului deveni 
ună faptă îrideplinită în totii împeriulii Roman. 

_Ş 55. TRIUMFULU OMEISMULUI 
(357—361) 

Eusebiani după ce triumfaseră cu doctrina: lori semi-ariană 
„se împărţiră. în mai. multe partite. Cea mai escentrică partită, 
„având de capi pe Aeţiu, ună diaconă din Antiochia, şi pe Eu- 
nomiu; episcopi în Cizicu, exugeră eresia' până într'atât, în 
cât declară că Fiulă nu este asemenea Tatălui (âvâuctoş). Ei fură 
numiţi pentru acestă cuvăntă Anomei sai Ezuconţiani (E oix 
ăvsv). Partita adevăraţiloră Eusebiani cari se numiaă acum şi. 
Omeusiani sai Semiariani se. prepară la o luptă decisivă contra 
-Anomeiloră. Ea era condusă de Basiliă, episcopi în Ancira, şi. 
"avea în partea sa şi pe imperatoruliă Constanțiu. Ânsă episcopi 
Curţii” Ursaciu şi Valente, 6mieni fârte intriganţi. şi în inima - 
loră cu totulă ariani sciură să'şi ajungă scopului pe căi iindi- 
recte. Ei ţinură cu permisiunea imperatorului ună ali doilea 
conciliă la Sirmiu (357), la care se decise ca termenulă. nebi- 
bliciă usia (o3sta), carea provocată atâtea discordii, să se înlătu- - 
reze cu totuli, aseminea tâte determinaţiunile aplicate asupra 
finţii divine, care este neinteligibilă omului, să se lepede şi să 
se un6scă cu toţi pe basa formulei : Fiulă este aseminea (âuo:o;) 
Tatălui; de unde şi numirea loră de Omei. Osiu din Cordova 
'şi rescumperă exilulă prin subsemnarea acestei formule. Qei- 
l-alţi episcopi ocidentali renbiră simiolulă Wicenii la ună si- 
-Nodă ţinută la Aginnu în Galia: Semiariani sub conducerea 
lui Basilii din Ancira reînoiră şi dânşi simbolulii loră. Antio- | 
chenii, Ei se întroduseră la Curts şi înduplecară pe imperatoră
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ză convâce ună ală Lreilea sinodă la Sirmiu (358). Aci se con- 

firmă din noă simbolul Antiochenă şi episcopi Curţii fură 

constrinşi să sub-semneze şi ci. Liberiu, episcopulii Romei, 
„obosită de miseria exilului în care sta deja de doi ani, sub- 
semnâ şi dâasulă şi ast-feli obținu permisiunea să se întârcă 
la Roma. Episcopi Curţii dar încheară unii compromisă 'cu Se- 
miariani în formula : că Ti ulă „este aseminea Tutălă întru tdte 

după cum gicu st, ser ipturi (mo ufov Buntov 26 marii cva vază măuza cos 

i pia: yeaga 2%awaw). Im peratorului "i plăcu acestă formulă aşa 
de multă. în câtă se decise să iea disposiţiuni spre a o sanc- 
iona printr'ună concilii generală. Ursaciu ânsă şi Valente 

«temându-se de o unirea Omeusianiloră cu Omousiani din Ori- 
" dentă, întrebuinţară tâte mijlâcele şi făcură ca să se ţină în 
loci de ună contiliă doă: unulă la Seleucia compusi din 0- 

 rientali, şi altulă la Rimini, compusă din Ocidentali (359). A- 
mândoă respinseră formula sinodului ală 3-lea -din Sirmuu. 
Orientali menţinură simbolulă loră Antiocheniă, şi Ocidentali 
pe celt Nicenă. Cu tâte acestea Ursaciu sciu prin cele mai ra- 

_finate întrigi să facă a se cassa decisiunile ambeloră sinâde. . 
Episcopi după ce aă stată câte doi ani, ca în exilă, uni la Se- 

„leucia şi alţi la Rimini, şi dupe ce delegaţi loră trimişi la im- 
„peratoră nici după o jumătate de anii n'aă putută obţine au- 
dienţă, sub-semnară înfine-simbolulă saă formula sinodului ali 
2-lea din Sirmiu (357). Cei cari se opuseră (Aeţiu şi Eunomiu). 
fură urmăriţi ca turburători. de pacea Bisericii. Așa dar acum 
domnia în tetă imperiulă Romană Omeismaulă, ânse cu mârtea 
lui Coustantiu (361) dispăru şi dominaţiunea lui impusă, 

56. TRIUMEULU DEFINITIVU ALU OMOUSII 804— 81) SI 
CONCILIULU ALU 2-LEA BCUMENICU TINUTU LA: 

CONSTANTINOPOLE (381); 

Julian permise tutnroră episcopiloră exilați să se întârcă 
înapoi, şi ast-felă se întîmplă ca una şi aceași Biserică să aibă 
câte «doi şi trei episcopi de o dată. Atanasiu se întrse şi elă 
la Alexandria. Pentru stabilirea orilinii în Biserică elă convocâ 
ună Sinodă la Alexandria (362), şi primi cu multă prudenţă
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şi blândeţe ps toţi cari căduseră în eiesia ariană şi acum ară- 
taă căinţă seriâsă de rătăcirea lori. Succesele fericite ale stă- . 

- vuinţeloră lui Atanasiu determinară pe imperatoră ca să "lă 
" oxileze din noă sub pretextă de turburători ală păcii. Jovian, 

. succesoruliă lui Julian, -fiindă in favorea Omousianiloră chiemâ 
imediătă pe Atanasiu din exilă (364), cu tâte acestea se arătă to- 

lerantă către Ariani. Valente ânsă, căruia fratele seă Valentinian 

I. “i încredinţase Orientul, era ună ariană zelosă (364—378). 
Eli persecuta cu aceeaşi vehemsnţă pe Atanasiană şi pe Semiari- 
-ani. Prin acesta făcu ca amândoă partitele să se unscă 6re-cum. 

” Atanasiu a trebuită să fugă, dar după patru luni avu permi- 
_siunea ca să se întârcă, şi acum petrecu în pace cei din urmă 
ani ai vieţii. sale (+ 373). Eli a fostă episeopă 45 deani, din cari 
20 “i a petrecută în exili. Intre acestea Valente fu împedicată 
în persecuţiunile sale din doă părți: : prin insistența fratelu săi 
Valentinian şi oposițiunea .câtor-va episcopi eminenţi, mai alesi 

„cei trei Capadoceni. Machinaţiunile imperatricii Justina, pe tima- - 
-.pulă minorităţii fiului ei Valentinian II., fură înăbușite prin 
„silinţele şi atitudinea lui Ambrosiu. 

Teodosiu 1 celă Mare (379—395) a dati arianismului ultima | 

“lovitură de mârte: La intrarea sa în Constantinopore (380); 

propuse episcupului ariană, Demofilă, ca să'şi alâgă între abui- 

care şi: renunțare la arianismă. Demofilă alese pe cea “Wintâiă. 

- In loculă lui veni Grezoriă din Naziaaz. La întrarea sa solem- 

nelă în Biserica principală a reşedinţii Gregoriă fu insogili de 

împeraloră şi trecu prin dog. serii, de suldaţi, cari "li apiraă 

de insultele poporului ariani. Pentru restabilirea păcii şi con- 

cordii Biserieesci în totă imperiulă Teodusiă convocă la. Con- 

slantinopole Sinodalii ali 2-lea ecumenică (381). Preşedinţia 

“sinodului o avu la începută brătrinulă Meletiu, episcopă la An- 

tiocaia. Acesta âns6 murindă peste puţin timpă, Gregoriu din 

Nazianz veni in locui. Dar find că propunerile sale salutari 

eraă deconsiderate şi atacate de sinodă, şi liind că legitiimitalea. 

patriarehatolui sâă fu pusă în costiune şi combătută cu mullă 

furie de inimnicii sâi (fa .acisată de schimbarea episcopatului), 

- elă renunţă la pitriărchată, şi se retrase şi din Sinodd. Sneceso-: 

„rul sâă pe scaunulă pauriarehală, Nevlariu, primi şi preşedin- 

-
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ţia sinodului. Simbolulă Wicenă fu .reinoită şi ainplificată în 
„privinţa Tatălui şi a Fiului prin câte-va adaose neesenţiali, şi 

_ complectată cudesăvirşire în privinţa St. Spiritii. Acestă sim- 
bol, rămasă nealterată de atunci şi până acum în Biserica Or- 
todoxă, este cunoscută sub numirea de Viceno- Constantino- 
politani. ? . 

Ariani aveati permisiune ca să'şi facă serviciulă divină nu- 
mai afară din orâşe, şi mai târdii li s se luară Bisericile în . tâte 
părţile imperiului Romani. : 

$ 57. PNEUMATOMAGHI. - 
(362—81) 

Ariu şi Ariani declaraseră că St. Sparită este dnteia fiinţă pe 
care a cr catu- -o Fiulă. Uni din apărători zeloşi ai omousii eraă 
incerţi în acâstă: privinţă. Simbolulă Niceni termina pneuma- 
tologia cu o expresiune fârte simplă şi generală : şi în Spiri- 
tulii Sântă. Atanasiu la sinodulă din “Alexandria (362), Di- 
dimu celă Orbă şi cei trei Câpadoceni traseră ânsă consecinţa 
logică pentru omousia St. Spirită, pe care o susţinură prin au- 
toritatea, inlluența și Sciința loră. Semiriani , cari deja primi- 
sară credinţa coprinsă în: simbolul Niceniă, conduşi de Mace- 
doniu, fostii altă dată episcopă în Constantinopole,se opuseră 

„dea priimi şi recunâsce omousia St. Spirită;de aceea fură numiţi 
pneumatomachă şi macedoniani. Conciliulă ală 9-lea ecumenică 

” sancţionă omousia St. Spirit, şi completă espresiunea : și în 
Spiritul Sântă, cu adaosulă : Domnulă de vieaţă făcătoră, 
care de la Tatălii purcede, care e. împreună cu Tatălă şi cu 
F iulă este închinată şi mărită, care a vor bitii prin byofeţi. 

„85. CONTROVENSELI 1 INTRE ORIGENISTI 
(391-408). 

„_*După controversele trinitare urmară ca consceinţă naturală 
şi ca ună progressă necesariă controversele christologice. In 
întervalulă de la unele până la cele- l-alte se escâ ânsăoaltă 

..
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controversă: a Oriniştiloră, care 'şi avea mobilulă nu atât i în 
interesele generali ale Bisericii cât î în interese „personali,. Ac6- 
stă controversă făcu pe Biserică să se convingă şi nai multii, 
că Origenă este părintele eresiiloră. . 
“Cei mai însemnați apărători ai ortodoxii ca Atanasiu, cci 

| trei Capadoceni, Didimu, [lariu ete. ai avută mare respoctă pen: 
„tru Origen. Dar Ariani, învocândi neincetată autoritatea lui 
în favârea doctrinii loră, "li făcură prin acestă: suspectă în faca 

“ unorii din inimici: loră, i mai alesi în faca Ocidentului şi a mos. ă 
 nachiloriă din pustia Scetică a Egiptului. Aceştia aveai oiâre: 
de invăţătura dogmatică a lui Origenă , pe care o considerati . 
ca sorginta adevărată a tuturoră. eesiilorăi, şi după ideile ce 
"şi făcuseră despre fiinţa lui D-Qeiă şi despre lucrurile divine 
căduseră intr'ună antropomorfisinii (1) sensuală şi brută. Din 
contră monachi din pustia Nitrică erai veneratori zeloşi ai lui 
Origenii, şi ajunseră in vieţuirea loră contemplativă şi mistică 
la ună spiritualismă exageralii. Pe: când se gâlcoveaă intro . 
densele aceste doă partite monachale, se aprinse disputa: cu 
mai mullă furie şi reutate şi în altă parto. Arena de luptă a 
fostă. mai "nteiu Palestina, , după aceea Constantinopole. 

Episcopul Ioan din Jerusalem şi cei doi ocidentali cari. vepuia i in Pale- - 
stina: Jeronimii și Rufinii erai forte gevotati ptrsânei şi doctrinii lul 

: Origen. Partita monachală ânsă anti-origenistă întărită pe Epifaniu asu- - 
pra lori. Epifaniu veni la. Ierusalem (393), şi abusândii de bunătatea şi pv- 

" liteţa episcopului Ioan, cars "i cedase amvonuli in Biserica sa, rosti o predică 

fuiminantă contra Orizenismului. Ioan ținu şi el îndată.o predică aspră . 
contra antropomoriismului. Atunci Epifaniu pronunță anatema asupra antro- . 
pomorfistilorii şi ceru ca şi Ioan să pronunţe anatema asupra Origenistiloră. 
Ansă acesta refusă. Jeronimii, îngrijatii fârte de reputaţiunea ortodosil sale 
în Ocidencii, trecu pe partea lu Epifaniă: Acum” se escâ o neînțelegere su- 
ptrătâre, pe care o împăcă Teofili după mal multe stăruinţe (397). Rufini 
plecă în Ocidentii.şi începu traducerea in limba Latină a scrieriloră lui 0- 
rigenti. In prefaga lorii dete a se înţelege, cii şi ortodoxuli Jeronimii este unii 
veneratorii ali lui Origenii. Consecința fu o dispută violentă şi plină de a- 
mărăciune între amândoi. Anastasiu, episcopulă' Romci, invită pe Rufiniă la 
“Roma ca si se justilice, dar elă nuvoi să se presinte, şi de aceea fu condam- 

nată formali de eresie origenistă (399). N : 

  

„.(1) Teoti ia după cate se atribue Jul D-deii forma umană şi în genere calițăți 

şi acţiuni ale corpului. umani, : : 
. ..
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-Intre acestea Teofilă din Alexandria, unit episcopă vanitosă, tirant şi intri- 
gantii, care până aci ținuse cu partita monachală origenistă, so despărţi de amici 
sei, fiind că acestia "1 făcea observaţiuni aspre pentru conduita sa scandalăsă, 
Elu trecu pe partea antropomorfistilorii, condamnă pe Origenii şi tâte scrierile 
hii şi alungă pe toţi monachi, cari nu voiali sii consimță la acea condamnare, 
Uni din monachi alungaţi 'și găsiră refugiulii la Chrisostomiă în Constantino- 
pole (401). Acesta îi primi de o cam dată fâră a'! lua cu tâte acastea în protec- 
țiunea sa, şi încercă ai reconcilia. Dar Teoili, care ura pe Chrisostomii şi ca 
rivală 'și ca'discipuiit ală scâlei din Antiochia, respinse cu unii dispreţii insul- . 
tătorii propunerile de împăciuire. Chrisostomă hotărise a se retrage 'lin: ac6- 
stă afacere, ânsă monachi câstigaseră în favorea lori pe imperatricea Eudoxia, 

care ?lă sili prin sociulă ei Arcadiu (395—408) să începâ din noi mijlocirile. | 
"Teofilă fu invitată a se presenta înaintea unul! sinodă la Constantinopole. Prin 
ipocrisie şi lingușiri atrase in. partea pe Epifaniu, care plină de zelti şi imbi= . 

„bată de prejudiţii alergâ cu t6lă graba la Constantinopole. Aci cunoscu îme 
prejurarea în adevărata ei formă şi plecă. indignati cu vorbele: «Vă last 
voă Curtea şi ipocrisia». Intre acestea Curtea 'și schimbase ideile. Chriso- 
stomă suptrase fârte tare paimperatricea printr'o predică severă şi prin soli= 
citudinea sa pastorală, Teolilă se folosi de acâsta. Eli veni la Chalcedon cu 
o suită numerâsă şi gata pentru lupte brutală, şi constitui la domenulă impe- 
rială : la sfejarii (avoăos rgos zi Apt, sinoduz al quercum) ună sinodiă (403) 
care declară pe Chrisostomt culpabilă de iinoralitate, despretii pentru. Bise- 
rică şi de înaltă trădare, Imperatoruli "Ji condamnă la exil. Chrisostomă li- 
„nisci poporulii revoltati în favârea sa şi se lis4 a (i condusă îh exila Unii 
cutremuriă ce se întâmplă în nâptea următâre şi turburările poporului deter= 
minară pe împeratrice să facă pe Chrisostomi a'se întârce din cxilă. Dup: o 
absență «le trei dite intră în Constantinopole în aclamaţiunile poporului. Dar 
nt după multă timpii Chrisostomii reprobă fârte seriosi inaugurarea sgomo- 
tosă a unei statui a imperatricii și într'o predică ținută la dioa tăerii capului . 
St. Ioan Botezătorului “i scapă vorbele (Marc, 6, 17 sgq.); «Iarăşi se înturisză 
Erodiada, iarăşi cere capuli lui loan etc.» Imperatricea deveni furidsă. Teo 
filă cu partita sa suflai din resputeri ca să aprinqă şi mai bine focul mânii, 
şi ast-felii Chrisostomii fu din noă exilatii în Armenia (404), de unde întreti- 
nea pe calea epistoiară relațiuni pastorală cu Biserica sa. In anulă 407 "i se 
destină uut locii de exilii mai aspru pe marginea mării Negre, dar fatigatii 
peste măsură de strapațele drumului 'și dete sfârşitulii cu vorbele : «Jărire 
luă D-deii pentru t6le (Asta =â Oz ziurros îvexev). - 

VU. CONTROVERSELE CHRISTOLOGICE (128—680), 

$ 59. GENERALITATI ASUPRA CONTROYERSELORU. 
o CHRISTOLOGICE, 

- „Controversele trinitare avuseseră de obiectii preezistenţa 
Fiuluă lui D-geă şi natura divină a lui Christ. Controversele
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christologice avură de obiect ezistenţa istorică a lui Christi, 
adecă : încarnaţiunea Fiului lui D-dei, unirea naturii divine a 
„Cunvîntului cu natura umană â Fiului St. Fecisre şi raportulii 

reciprocă ală acestoră doă naturi. Mai 'nainte de a se ter- 
„mina lupta contra arianismului., începuseră deja disputele - 
christologice, în care Biserica a apărată tot aşa de energică in- 
tegritatea naturii umane a lui Christi contra lui Apollinare , 
după cum susţinuse divinitatea lui absolută contra lui Ariu. | 
Controversele christologice percurgă trei stadii. :]n ântâiulă: 

stadii , controversa, dioprosopică , Biserica susţinu unitatea 
persânei lui Christă contra seslei din Antiochia representată 
prin. Nestoriu, care separa cele doă. naturi aşa 'de tare, în cât 
resulta do6 persâne. In ală doilea stadiu, controversa mono= 
fisitică, se combate ceea-l-altă estremitate, representată de 

scâla nouă din Alexandria, după ale cării -teorii doctrinali di- 
ferenţa naturiloră se absârbe saă dispare în unitatea, persândi. 
In controversa mongteletică în fine obiectulă luptei fu com-. 

baterea uniunii decretate oficialii în Biserică, prin care, se ad-: 
mitea o singură voinţă în persâna luă Christi, şi ast-felă se 

stergea diferenţa dualității în. natura şa, deşi nominală era 
recunosculă, o 

ş 60. CONTROVERSA LUI APOLLINARE 

(36281). 

- Modalisti din perisda precedentă ca Berillu şi Sabelliu în- 

vătaseră că Cuvintulă yes), când s'a făcută omi, luase numai 

corpă umană. Marcelii era de aceiaşi părere, precum şi anti- 

podul sâă Ariu, care alt-felă ar fi trobuitii să admilă în Christă - 
dog creaturi. Atanasiu ansă şi cei doi Grigori susţinea doe- 

trina lui Origeni, cum că su/letulă umană în Christă formeză 

legătura, necesarie între Cuvintă Oros) şi corpi, şi este orga- 

nulă întermegiă indispensabilă care manifestă activitatea Cu- 

vîntului prin corpă. Prin stăruinţele şi autorilatea loră, mai , 

alesă ale lui Atanasiu, doctrina acâsta fu admisă şi sancţio-y 

nată de Biserică la conciliulă din Alexandria (362). Dar nu după,
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multă timpă apăru Apollinare, episcopi în Laodicea, cu o altă 
doctrină, apropiată întru câtzva de acâsta. Apollinare era apă- 
rătorii şi susţiitoră ală ortodoxii Nicene în doctrina trinitară, 
luase parte la contiliulă din Alexandria şi consimţise fără nici 

"0 reservă la condamnarea doctrinii, care admitea, că Christi. 
ar fi avultii ună corpi fără su/letă simanăă (câpa fyalov Sal âvtzo). 

Cu t6te acestea elii contestă integritatea raturii umane în 
Christii. Basându-se p6 teoria tricholomică, care admite în ființa 
umană corpă, sufletă şi spiritii (aâpa vori:ihovos Şi. voă; Sai tul 
Aovz), susţinea că Christă a avută ca omă iumai sz/letii (iti, 

"ăovo6), nu ânsă şi spirităi (gură dot), şi că Cuvintulă (hota) a 
înlocuită pe spiritulă umană (ţu7ă doyer);- căci alt-felă , dicea 

"elă, trebue să se admită dot persone în Christă (astă-felă ară 
fi doi Christi în locti de unul) sad trebue să se considere spi- 

„Titulă umană (474 do) ca ună instrumentă pasiviă şi. fără 
voinţă ală Cuvintului (oo), sai infino să se considere Christă 
ca ună omă divinisalii (îdzeonoş îvdzcs) „ după cum învăţa: Paulă 

- din Samosata (şi la acesta ară pute consimţi alât judei cât şi 
păgâni). Afară de acestea, mai dicea Apollinare, admițând 
integritatea naturii umane în pers6na lui Christă, nu se păte 
înlătura pecabilitatea ci, fiind că spiritulă umană (4034) “şi-a 

„perdulă priq căderea în pcată capacitatea primitivă de a: do- 
mina înclinațiunile sensuale ale sufletului animală (573 3oyes) 
aşa de puternice şi de a'lă conduce. Ast-felii el nu găsi alti 
mijlocă pentru a eşi din acestă impasă, de câtă să admită că 
natura umană în persâna lui Christi cousistă numai din corpi 
şi suflelă (oâua şi vo 3AoYos), şi că Cuvintul (.5os) a luată lo- 
culă spiritului (usa doYtzij Saă vozs), care nu s'a mai desvoltatii conformă destinaţiunii lui. primitive. După acsstă doctrină 
unirea divinității cu umanitatea era aşu de, întimă în cât dis- 
părea cu totuliă dualitatea naturilorii,. şi atribuiele: cuvenite 
unei naturi se puteai da, şi celei-l-alte (3vetpeD!ozaratg 33 ovauăztov 
communicatio idiomatum), prin urmare adoraţiuneă divină star 
fi cuvenită corpului lui Christă deja pe pământ » Şi vice-versa, 
nascerea, suferinţele şi mârtea lui arii trebui aplicate şi asupra - divinității. La Conciliulă, din Alexandria doctrina acesta nu se pusese în discuţiune, mai târgii ânsă fu combătută cu multă
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energie. de Atanasiu şi cei doi Grigori, De la 374 fu respinsă 
"de câte-va concilii ocidentale, şi în cele din urmă prin în- 

- Nuenţa veloră doi Gregori fu condamnată definitivă la conci- 
„ulii ală 2-lea ecumenică din Constantinopole (381). 

s61. DOCTRINA. SCOLELORU "TEOLOGICE IN PRIVI INTA: 
NATURILORU IN PERSONA LUI CHRISTU. 

(381—428) ” 

"Teologia scâlei din Alexandria, deşi combătuse Şi chiar con- 
damnase doctrina lui Apollinare, cara nu recunoscea.de cât pe 

. jumătate integritatea naturii umane în Christi, totuşi în predi-. 
lecţiunea ei pentu totă cg era mistică; neinţelegibilă şi sub- 

-tilă împărtăşia până la ună certă pradă acâstă doctrină. In 
oposiţiune cu eresia ariană ea acentuă cu deosibire divinitatea: 
lui Christi; învăţândă o unire: fisică (îmoa:s gust) a celoră doă 
naturi. Mai 'nainte de unirea naturiloră, adecă mai "nainte de 

a se face Cuvintul omă pâte fi vorba de doă naturi, dar în 
urmă după unirea loră sai după ce Cuvintulă a devenită omii 
nu se mai pâte vorbi decât deo singură natură umano-divină. 

Ast-feliă învăţa Atanasiu (1). Cei trei Capadoceni din contra 
recunosceau întradeveră doă naturi (390 za 3330), dar cu tâte 

„ acestea ei invăţau că ele s'aă unită sat s'au amestecati (aăgac 

gts, zosăuttee, avvâgauzty Er z) când Cuvintultă s'a făcută omă (9). 

De aceea în limbagiulă dogmatică şi omiletică ală acestei 
“sedle St. Fecidra era numilă cu preferinţă : mama bă D- “dei, 

născătove de D-glei (0:os6xos). | 
„ Meologia scolei din Antiochia, în oposiţiune cu doctrina lut 
Apollinare, apăra cu t6ta seriositatea integritatea ş şi ființa ne- 
schimbabilă a, naturei umane, pe care le a avută Christu. atât 
când s'a făcută omiă, câtşi în urmă. Dar ea nu recunoscea 

de cât,o combinare, saă o unire continuă intre cele doă Da- 

buri (owviegera, Enoatg esuat). Espresiuni ca născătăre „de D- “dei, 
4 - 

  

0) Atahas. de incarn. verbi opp. UL. - 
„(Q) Greg. Naz. orat. 51, orat 3l. Gres. din Nis. contra Eunoni. 0pp. II.
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D-geă sa născută, D-deiă a suferitii (Orordras, Geos dybvmdei ,  6ehs 
îna%y) erai considerate daca nu ca blasfemii, celiă puţin ca ab- 
surdităţi. Teologia scâlei din Antiochia convenia de aseminea; 
că corpulă lui Christă oste demnă de a fi adorată, şi acâsta 
pentru că a fostă-organulă Cuvîntului, iar nu pentru că ar fi 

“ fostii părtaşă calităţiloră divine. . ” 
Fie-care din aceste doă direcţiuni teologice! representa o 

„parte a adevărului : în întrunirea loră era adevărulă de- 
plină. Amh6nduuă scâlele deveniră âasă inflexibile, fie-care 
în direcţiunea sa, şi amândouă terminară în eresii (separa- 
rea naturiloră şi fusiunarea loră), pe cari Biserica a trebuiti 
să le combată pe rând, una după alta, să le înlăture şi după 
acea să unâscă veritatea representală pe jumătate de fie- 
care din ele. In totă process sulă acesta scdla teologică occiden- . 

"talăa făcută causă comună când cu una, când cu alta din ace- 
ste doă scâle: ast-felă la începută s'a: unită cu se6lu din 
Alexandria contra scâlei din Antiochia, şi mai târdiă cu ac6- . 

„sta contra seslei din Alexandria. _ | 

862. CONTROVERSA DIOPROSOPICA SAU NESTORIANA 
„(428 —44) SL CONCILIULU ALU Î-LEA ECUMENICU (43) ), 

Nestoriu, ună monachă din Antiochia dişlinsăi prin elocinţa 
„sa, fu chiemată în anulu 498 ca să ocupa scaunulă patriar- 
chali din Constantinopole. Eli era uni birbatu onesti şi 

piosă, dar violentă şi fără prudenţi, fără esperienţă de lume. 
şi. 6meni, netolerantiă şi aspru cu eretici. Uau 6re-care Proclu, 
care căduse în concurenţă cu Nestoriu la scaunulă patriatehală 

din Constantinopole, aprindea foculă urii contra lui în. tâte 

părțile, şi rivalitatea patriarchului din Alexandria, care ura 
înt”ensulă pe lingă rivală şi pa Antiocheană, creâ neesperi- 
mentalului Nestoriu o stare fârte dificilă. Afară de acestea 
protecţiunea ca acordă elă Pelagianiloră refugiaţi aţiţă pe 
Celestinu, cpiscopulă Romsi, contra sa. Uni preotii, A nasta- 

siu, pe caro Nestoriu "lă adusese: cu sing, se scandalisa de dâsa. - 
întrebuințare a espresiunii : : Nâscătăre de D-deii şi începu a 
predica contra,  Poporulă şi monachi se revoltară pentru a-
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"cssta şi "li amenințat. Nestoriu " luâ“apărarea , ordonă ca să 
" pedepsâscă cu lovituri pe monachi, cari 'lă insultaseră perso-. 
-nală şi condamnă la”ună sinod endemică doctrina alversa- 
riloră (429). Acum se'ridicâ şi Cirilă, patriarchă din Alexan- 

„dria, în fav6rea şi spre apărarea dogmaticii Alexandrine. Eli 
lrase mai "'ntâiă în partea sa pe Celestinu, episcopul Romei, 

„pe Jlemnon, episcopu din Efesi şi pe Juvenale, episcopi din 
'Terusalem, iar la Curte pe Pulcheria, sora imperatorului (Teo- 

dosiu I[., 418—450); pe când imperatricea Eudokia şi epi- 
scopi Sirii eraă în. favârea lui Nestoriu. Tâte încercările de 

- împăcarea lueruriloră fură nimicite. de tenicitatea celorii doi 

patriarehi. Celestinu ceru lui Nestoriu ca să “şi retracteze în- - 

văţătura până în dece dile (430), şi Cirilă aruncă de la ună 

'sinodă din Alexandria (430) do&-spre-gece anatematisme (for- . 

mule de retractare), pline de acerbitale asupra lui Nestoriu, 
la care elă respunse imediatii prin alte doă-spre-dece contra- 

anatematisme. Prin acâstă dispută partitele deveniră din ce. 

în ce mai pasionate. Pentru limpedirea turburărei-în Biserică 

_imperatorulă convocă la Efesă conciliuli ală 8-lea ecumenică 

(431). Nestoriu avea în partea sa pe imperatoră, plenipoten-" 
țiarulă imperiali: era amiculi sâă personală şi o parte din . 

guarda de onâre imperială "lă însogise până la Efesă. Dar şi 

- Cirilă veni cu o suită numerâsă de episcopi şi cu o guardă com- 

pusă de servitori Bisericesci şi din navigatori, cari în casă de 

necesitate eraă gata a demonstra cu argumente. fârte con- 

create veritatea dogmaticii Alexandrina. Afară de acestea Mem- 

non din Efesii pregătise deja de multă clerulă, pe monachi şi 

pe poporulă din Asia-Mică contra lui Nestoriu. Delegaţi epi- 

“scopului Romei, precum şi episcopi. Sirii nesosindă îndată la 

Efesă, Cirilă, fără a'i mai aştepta, deschise conciliulă cu 200 

episcopi presenţi. Westorianismulă fu condamnată , Nestoriu 

fu escomunicată şi degradată, şi anatematismele lu Cirilă fură” 

recunoscute ca normă pentru ortndozia Bisericii. Delegaţi epi- 

„scopului Romei recunoscură contiliulă, plenipotenţiarulă im- 

- perială nu ânsă, şi episcopi Sirii sosindă- ținură îndată ună 

contra-concilii sub presedenţa lui.Joan din Antiochia şi esco- 

municară pe Cirilă şi Memnon. Nestoriu se retrase benevolă |



„în monastire. Intre acestea poporulă din Constantinopole, 
agitată fiindă de Pulcheria, se revoltă făcând manifestaţiuni - 
în favârea lui Cirilă. Imperatorulă destitui de o dată pe câte 
trei capi : Nestoriu, Cirilă şi Memnon, şi:confirmă o confesiune 
de împaciuire formulată de 'Teudorelu, în câre se recunoscea 
termenului : Aâscătore de: D-geă, dar se susţinea o unire nea- 

„„mestecabilă (most âssr)szcs) a celoră doă naturi în Christă. Cu 
tâte acestea Memnon şi Cirilă r&maseră în scuunele loră. Ei 
subsemnară confesiunea lui Teodoretii, şi loan din Antiochia 
condamnarea lui Nestoriu (433). Acesta rămase ânsă degra- 
dată şi-espusă la r&sbunarea inimiciloră sâi; înfine iNestoriu 
smulsă din liniscea monastirii, unde 'şi aflase refuiulu , fu. 

“ maltratat în diferite moduri şi la anul” 440: muri în: mi- 
serie. o - “ | 
Compromisul celoră doi capi: Cirilă şi Ioan din Antio- 

chia intimpinâ, oposiţiune din t6te părţile. Biserica, Sirii era 
 indignată. de patriarchulii ei care trădase pe Nestoriu. Ioan 
însă 'şi r&sbunâ pe oposanţi destituindu'i. Egipţianii cerură de 
aseminea' socotâlă serupul6să patriarchului loră pentru nega- 
rea ortodoxii. Cirili se sili ânsă să corigă erârea sa printr'ună 
zelii escepţionali pentru Biserică. Eli lucră neîntreruptă şi 
cu speranţa. de sucesi ca Biserica să pronunţe anatema asupra 
Capiloră sedlei din Antiochia, şi unulă din partisani săi, Rabula 
episcopă din Edessa, desfiinţă renumita seâlă teologică de aci 

„care pe atunci era condusă de escelintele presbiteră Jba, "Teo- 
doretă şi Cirili se combăteaii între acestea. unulă pe altulă 
prin scrieri violente. Mârtea ânsă închise gura celui din urmă 
în anulă 444. . 

„+ $62. CONTROVERSA MONOFISITICA 
a (444—51), | 
„Sucesorulă lui Cirilă pe scaunul patriarchală în Alexandria 

fu Dioscuru. Elă era inferioră predecesorului sâă în subtilitate 
Şi în înţelegerea doctrinii Chrestine,, dar "lă întrecea în: furio- 
sitate, răutate și tiranie. Dioscuru luerâ de la începută pentru perulerea teologiloră Anliocheni. Ocasiunea de a reincepe lupla 

.
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se găsi numai de cât. Ună bătrinăă archimandritiă in Constanti- 
nopole, anume Futiche, mărginitii în inteligenţă, dar cu pre- 

tenţiuni dea irece de apărătorii ali ortodoxii Bisericii, luândă 

de basă doctrina veche Alexandrină despre o singură natură 
ca omii a lui D-dei Cuvîntulă (pia găsi; z0ă 0:03 A6Yov 'oz0agrwour), 
începu să înveţe publică. cum că corpuli lui Christu, ca corpi * 

„ală luă D-geăi (câpa 003), nu este de aceeaşi natură cu ali nostru 

-- (Guoosatov), fiind că natuia umană a. lui Christă a fosti absor- 

dită de cea divină, când ele: saă unită amendoă. Teodoreti 

luândi motisii de. aci compuse o scriere polemică întitulată 
Cerşătoruliă CEemuazas), în care combătu doctrina lui Eutiche 
numindu-o o țesătură de diferite eresii. Acum se amestică în 

luptă şi Dioscuru. Elă reclamâ contra lui Teodoretiă la patri- 
“archulii din Antiochia, Domnu , instigă pe monachi din Con- 
stantinopole spre a pronunţa anatema asupra lui şi acusâ la 
imperatoriă pe tâtă Biserica Sirii că este afundată în eresia Ne- * 
storiană. Teodosiu II, credu acestea şi dete ordine aspre con- : 

tra. Antiocheniloră, cu deosebire -interdise lui Teodoretă a 

să nu €să din parochia sa. Episcopi Sirii se preparară şi ei 
acum la o luptă decisivă. Episcopul Eusebiu din Dorileu (in 
Frigia). acusă într'unii sinodă endemicti ținută în Costantino= 
pole peEutiche înaintea patriarchului Flavian (448), succesorul 
lui Proclu: Flavian, ună bărbat moderată şi pacifică , cuno- . 

- scea fârte bine alât partita fanatică şi puternică a monachiloră, 
cât şi intrigile Curţii, - şi de aceea pravădândiă pericole mari 

pentru persâna sa, nu se putea decide a da urmare acusaţiunii 
contra lui Eutiche. Dar Eusebiu nu voi a so îndupleca să'şi 
retragă acusaţiunea. -După a treia invilaţiune, Eutiche se pre- 
sentă înfine la sinodă. Apărarea sa fu confusă, mărginită şi 

"* plină de ameninţări umilitâre. Sinodulii "li escomunică şi "lă 

" degradâ, pentru ca 'nu voi a 'şi retracta învăţătura. Eutiche a- 
pelâ la ună conciliu ecumenică şi tot-d'o-dată se adresâ şi la 
Leone cel Mare, episcopulă Romei. Ac&sta din urmă o făcu şi 
Flavian. Leone se pronunţă contra lui Eutiche, şi adresâ lui Fla- 
vian o epistolă (Epistola ad Flavianum),în care desvoltâ cu'multă 

precisiune, claritate şi profunditate învăţătura despre cele doă * 
naturi în persona luă Christu. Im peratorulă ânsă convocâ ună
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conciliu ecunieniciă la Efesu (449), pe care avea să 'lă preşedeze 

Dioscuru. Flavian şi episcopi de partita sa n'aveaă dreptulă 
să voteteze; iar Teodoretă şi alţi nici să asiste la condilii, 
Pentru întâia 6ră fură representaţi şi monachi la acestă 'si- 
nod. Conducstorulă lori era archimandritulă Barsuma uni 
amică şi colegă ală lui Eutiche. Doi funcţionari imperiali a- 
veaiă Ordine ca să aresteze îndală pe ori-ce oposantă; Conci- 
liulă procedă forte arbitrară şi tumultuară. Vocea puternică a. 
lui Dioscuru, strigătulă fanatică și demonstraţiunile amenin- 

- ţătâre ale parlitei sale impuseră tăcere partitei contrarie. Nu- 
mai delegaţi episcopului Romei cutesară să protesteze, dar . 
“nu fură ascultați. Conciliulă declară pe Butiche de ortodozi, 
condamnă diofisitismulă, escomunică şi degradă pe represen- 
tanţi s6i mai însemnați: Flavian, Eusebiu, Domnu, Teodorelii. 

şi Iba. Când amicii lui Flavian protestară contra unoră asemi- 
nea decisiuni, o dată, !a chiemarea lui. Dioscuru, înăvăli în Bi- 
serica' sinodală o mulţime de soldaţi şi monachi. Barsuma le 

strigă : «Daţi de "lă omorâţi». Ei se repediră asupra lui Fla- 
'vian, pe care "lă maltratară aşa de crudi şi neomenosă în cât 
peste trei dile “şi dete sfârşitulă, o a 

Leone celă Mare protestâ energică la imperâtoră contra de- 
cisiuniloră acestui sinodă tâlchăresctă „(auvoăos dnazgret, . Latroti- 
nium Ephesinum), escomunicâ ps toţi cari luaseră parte la el 
şi ceru ună noă contiliu ecumenică care să se ţină în Italia: 
Aceste juste cerinţe avură bună efectă,, câte-va cireonstanţe. 
veniră de aseminea în ajutoră. Teodosiu se superă cu. Eudo- 
kia, se împăcă cu Pulcheria şi înlătură pe ministrulă sâă, pro- 

tectorulă lui Eutiche. Corpulă lui. Flavian fu transportată cu 
« solemnitate la Constantinopole şi îmmormântală cu onorile 
cuvenite. Mai multă de câtu atât Teodosiu nu putu face. Eli 
muri la 450. Pulcheria se sui pe tronă împreună cu soculă ei 
Marcian. Cea d'îutâiă grijă a ei fu ca să repare ondrea lui Fla- 
vian, ŞI să pedepsâscă pe inimicii lui. Pentru acestă finită 
Marcian convocă în înţelegere cu Valentinian III conciliulii ală 
d-lea ecumenicii la Chalcedon 451, Peste 600 episcopi veniseră: 
la conciliu, între dânşii se afla şi Teodoreti. Când. intră den- 
sulă în sinodă, Orientali "la primiră cu aplause, pe când Egip-
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_țiani strigau înfuriiaţi : «Afară judeulă, afară blasfematorulă», 
Indată urmă o turburare şi ună strigătă selbateciă ală diferi- 
teloră partite. Comisari imperiali abia reuşiră a restabili li- 
niscea întru atât, în cât 'să se pâtă continua cu cetirea, acte- 
loră. Procesulă contra lui Dicscuru fu îndată terminată. Chiar - 
clerulă sâă propriă ridicâ plângeri grave contra lui pentru 
imoralitate, tiranie şi violenţe brutale. Dioscuru fu escomuni- 
cată,, degradată şi exilatii. ToL aseminea şi Butiche. Cei-l-alţi 
cari luaseră parte la conciliulă tâlchărescă fură graţiaţi. Toţi 
membri sinodului conveniră ca pentru formularea şi fixarea 
definiţiuniloră dogmatice: să se iea de basă epistola sinodală a 
lui Cirilă contra lui Nestoriu, precum şi epistola lui Leone 
către Flavian „recunoscute ca normă a ortodoxii Bisericesc. 
Confesiunea votată în unanimitate de Sinodă în a 5-ea şedinţă 
şi coprinsă în simbolul Chalcedonică se resumă ast-felă : 
Christă este D-gdleăă adevărată şi omă adevărată, după divinitate 

este născută din eternitate şi egală Tatălui întru tote, ca om 

este născutii în timpă din aria, Fecidra şi Născătorea de D-le: 
şi egală cu noi dmeni întru tăte, numai fără de păcatii; şi. că 
după ce s'a făcută omă unitatea persânei consistă în dvă naturi, 

cari suntă unite nemestecatii (îzwy5zo ), neschimbatii (&sptn3c3), 
ânsă şi neimpărțitii (câragzzws) şi nedespărțite (kogtorwoş)- : 

$. 63. INCERCARILE DE UNIRE DIN PARTEA IMPERATORILORU 

(451 — 519). 

Apărători devotați. ai dogmaticii Alexandrine părăsiră con- 
ciliulă din Chalcedon parte nemulţumiţi, parte plini de supă- 
rare pentru nereuşita lori şi acusai Biserica că a cădută în 
eresia Nestoriană. De aci înainte ei fură numiţi Monofisiţi. Bi- 

serica întregă se afla într'o stare de agitaţiune. Monachulă Teo- 
dosiu, secondatii de concursulii secreti ali.imperatricii — vă- 
duva Eudokia—întărita poporul în Palestina'la revoltă. Elă 
alungă pe patriarchuliă Juvenale din Ierusalim, "i luâ, scaunul 

'Şi goni pe toţi episcopi ortodoxi din ară (451 — 453). După 
- multă vărsare de singe din amândoă părțile revolta fu înăbu- 

_ N N . 8
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şită. In Alexandria numai pucin revoluţiunea câstigase lerenă. 
Soldaţi imperiali cari voiaă să o împedice fură goniţi de po- 
porti în Serapeu şi arşi de vii. Monofisiţi se lepădară de nouli 
patriarchii Proteriu, sucesoruli lui Dioscuru, şi formară o Bi- 

- serică deosebită, avândii în fruntea loră pe preotul Timoteu 

Eluru. Când sosi la Alexandria scirea că imperatorulii Marcian 
a murită, .Monofisiţi se resculară, alungară pe Proteriu din 
scaunulă patriarhală şi puseră în locu'i pe, Eluru, care desti- 
tui pe toţi episcopi ortodoxi şi escomunicâ pe patriarchulă din 
“Constantinopole, Antiochia și Roma. In Antiochia se petreceaă 
cam aceleaşi scene. Petru Fullone, protejată de gubernato- 
rulă de.aci, organisâ o oposiţiune monofisitică contra patriar- 
chului Martiriu, pe care "lă turmentă până ce se retrase bene- 
volă de la scaunulă patriarehală. Fullone se sui acum pe tronul 
patriarchală, fârte decisă de a asigura monofitismului în An- 
tiochia ună triumfă durabilă, dar imperatorulă Leone I?lă de- 
gradâ printr'ună sinodă şi 'lă exilă. - 

Usurpatorulă Basiliscu., spre a atrage poporulii în favorea 
sa, se declară pentru monofisiţi şi dete ună decretă circulară 
(2rmtxd:ov) prin care se condamna conciliulă ecumenică din Chal- 
cedon împreună cu epistola lui Leone, şi se proclamă mono- 
fitismulă ca singura religiunea Statului (476). Fullone şi Eluru 
tură reintegraţi în scaunele loră. Amândoi protestară acum 
contra prerogativeloră colegului loră din Constantinopole, A- 
caciu, pe care ?i le recunoscuse conciliulă din Chalcedon (ca- 
non 28). Acaciu ânsă organisâ în favârea pretendentului legi- 
timă ală tronului o contra-recoluţiune, la care "i dete mare 
ajutoră Danielă Stilitulă dia Constantinopole. Basiliscu încercă 
a sfărîma oposiţiunea prin revocarea formală a decretului stă 
circularii, dar era pre târdiiă. Zenone care dejă fusese alungati 
se sui iarăşi pe tronă (477). Toi atunci muri şi Eluru. Partita 
monofisilă alese în locu. "i de succesoră la patriarchată pe Pe- 
tru Mongu. Dar Curtea numi pe ună diofisită, Ioan Talaia, care 
prin imprudenţa şi netactulii sâu ofensă pe patriarehuli de 
Constantinopole, Acaciu. Petru Mongu profită de acssta spre - 

a urdi ună plană, care să” asigure posesiunea scaunului pa- 
vriarehală din Alexandria. Elă se adresă la Acaciu cu propu-  
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neri de î împăcarea lucrurilor Amândoi se înţeleseră asupra 
unui proiectii de uniune, care fu aprobată şi de Zenone şi sanc- 
ționată ca lege printr'ună edietă imperială la 482, numită Eno-. 
tion (&ăswoy, formulă de uniune). Nestorianismulă şi eutichia- 
nismulă se condamnat, analematismele lui Cirilu se reinoiră, 
espresiunile controversate una saă doă naturi fură evitate cu 
îngrijire şi nu se menţionâ de conciliul din Chalcedon, de cât 
în termeni îndoioşi şi despreţuitori. Inainte de tâte unirea tre- 
buia, să domnescă în Biserică , punctele controversate trebuia 
evitate în predică şi învăţătură, şi să se ţină! ca unica normă | 

„a credinţii simbolul Niceno- Constantinopolitanu, | 
Din amândoă părţile se iviră proteste contra acestei uniuni. 

Uni din monofisiţi mai severi se lepădară de patriarehuli 
Mongu. Ei se numiaii acum Acefali CAztaăo:). Din partea diofi- 
sițiloriă se ridică Felice I[, episcopulă Romei, şi întrerupse ori- 
ce relaţiuni Bisericesci cu Acaciu. Asl-felă se dete nascere unei 
schisme care a durată 35 de ani întra Ocidentă şi Orientă 
(484—519). Tocmai sub Justinian I, care considera schisma ca 
celăi mai mare obstaculi pentru recucerirea Italii, se revocă 
edictulă de uninne (enotikon); aderenţi şi apărători lui fură 
destituiţi, şi ast-feli se restabiliră relaţiunile Bisericesci. 

$ 64. DECISIUNILE LUI JUSTINIAN I, CONTROVERSA CELORU 
TREI CAPITOLE SI CONCILIULU ALU 5-LEA ECUMENICU. 

(527-353). 

Justinian (597—565), când se sui pe troniă, găsi parlitele în 
luptă pasionati între dânsele. Obiectul principală ali preo- 
cupaţiuniloră sale şi pe care la urmărită t6tă vieaţa a fostă 
restabilirea ordozii pentru tot-d'a-una, şi reintârcerea ere- 
ticiloră în sînulă Bisericii, mai alesi a monofisiţiloră, cari e- 

„raă fârte numeroşi. Dar buna-voinţa imperatorului, căruia "i 
lipsia o vedere pălrungătâre în cestiunile spinâse ale lupteloră 
teologice, luă de mai multe ori direcţiuni false: prin şoptirile 
leologiloră Curţii şi prin machinaţiunile sogii sale “Teodora , 
care era în ascunsă o adevărată monofisită. Motivul pentru
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punerea în lucrare a planuriloră sale 'lă luă Justinian din 
disputa teopaschitică. Adaosuli : D-dei care s'a restignită pen- 

tru 0 (6cbs 6 osawpwdâs 30 înâs), pusă de Petru Fullone în trisa- 

gion, se întrodusese pe nesimţite şi în liturgia Bisericii din 
Constantinopole. Monachi Akimeţi declarără acesti adaos de 
eresie, şi Hormida episcopulă Romei de ună ce obscură şi 

nefolositoră. Justinian ânsă "li sancţionă (533). Teodora încora- 
_jată prin acesta reuşită urmâcu machinaţiunile şi mai departe. 
Antimă, ună monofisili care se înţelegea în epocrisie tot aşa 
de bine ca şi imperatricea, protectârea lui, fu inalţată de Ju- 
stinian la scaunulu patriarehală ală reşedinţii (535). Dar epi- 
“scopul Romei Agapetă, venind la Constantinopole în anul 

536, descoperi țesătura, inteigiloră Curţii şi demascâ pe An- 

timii. Imperatorulă supâratii forte tare destitui pe patriarehă 
şi înălţă în locu'i pe Menna, ună amici ală lui Agapetii (536); 
Menna convocâ îndată la Constantinopole ună sinodă, în care 

se luară mesuri aspre contra monofositismului. Tâte scrierile 
şi cărţile monofisiţiloră trebuia să fie arse, şi copiatori lori 

pedepsiţi cu tăerea mâniloriă. Intre acestea la Constantinopole 

se urdiai noi intrigi. La Curte se aflaă doi arehimandriţi din 

Palestina : Domeţian şi Teodor Ascida , cari studia cu multă |, 

zelă scrierile lui Origen. Ei erai monofisiţi, dar sciaă 'să se | 
arate imperatorului ca partisani călduroşi ai conciliului din 
Chalcedon. Justinian asculta de multe ori consiliile loră în a- 
faceri Bisericesci. Representanţi diofisitismului,. în fruntea că- 
rora se afla patriarchulă Menna, consiliară pe imperatoriă , ca 
să condâmne printr'ună edictă pe Origeniă şi scrierile sale, cre- 
dendi că prin acestă mesură vori aduce în disgrație pe cei doi 
arehimandriţi. Ceva mai multă ânchă, ună sinodă endemică, 

presedati de Menna (543), pronunţă 15 anatematisme contra 
lui Origen, şi imperatorulii invită pe toţi episcopi să le sub- 

semneze. Menna aştepra ca cei doi archimandriţi să refuse. de 

a sub-semna, dar s'a înşelatii: Domițian şi Ascida sub-sem- 
nară fără a obiecta ce-va, şi astfelă rămaseră şi de aci înain- 
tea în favârea Curţii. Dar cugetaă în secretă cu Teodora la 
mijlocele de răsbunare contra diofisiţiloră. - 

Justinian "şi aruncase de multi privirile asupra Egiptului,
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şi credea că trebue să facă ceva spre a linisci acâstă. ţară a-. 

prâpe monofisită. Teodora 'lă încredinţă, că monofisiţi ari fi 
satisfăcuţi, daca împeratorulă s'ar pute decide ca să condamne 
de o dată cu scrierile lui Teodor, părintele eresii nsstoriane, 

şi scrierile polemice ale lui Teodoretu contra lui Cirilă, pre- 
cum şi epistola lui Iba adresata lui Mare (cele trei capitole, 
tria capitula). Imperatorulă făcu acâsta printruni edictii dată 
în anulă 544, invitândă pe toți episcopi să consimţă şi să sub- 
semneze. Orientali se supuseră, Ocidentali ânsă nu, şi ast-felii 
se dete nascâre: disputei violente a celoră Trei Capitole. Vigi- 
liu episcopulă Romei, o creatură a Teodorei, promisese pe as- 
cunsă concursulă sâu, dar nu avu curajulă să se încerce a potoli 

furtuna în Ocidentă, şi aşa nu putu să 'şiţină cuvântulă. Justi- 

nian ordonă să'lă aducă la Constantinopole, unde li consrlînse 

să dea o declaraţiune scrisă (judicatum), în care găsia de bună 
condamnarea celoră 'Prei-Capitole. Episcopi Afrieani escomu- 
nicară pe sucesorulă lui Petru şi luptară cu. bărbăţie pentru 
dreptul şi onârea părinţiloră injuriaţi. Justinian convocă în 
fine la Constantinopole ală 5-lea Concilii Ecumenicii (533), care 
sancţionă tâte decretele imperiali. Vigiliu trimise imperatoru- 
luj ună actii (constitutum ad imperatorem), în care respingea 

doctrina celoriă Trei-Capitole, dar refusa condamnarea pers6- 
neloră şi a autoriloră loră. Justinian ordonâ pe de o parte 

conciliului ca să'l escomunice pentru acâsta, iar pe de alta ca: 

să'lă pună în carcere. Vigiliu se îmmueă acum de suferinţe, 

sub-semnă actele conciliului şi obținu permisiunea de a se în- 

târce la episcopatul s6ă pe care nulă văduse de 7 ani. Po 

drumă ânsă muri la Siracusa (555). Sucosorulă săi Pelagiu ro” 

cunoscu formală ackele conciliului ală 5-lea. 

Ş 65 BISERICILE MONOFISTICE 

Justinian cu tâte mijlocele întrebuințate nu'şi putu ajungo 

scopulti propusi. Manofisiţi persistaă în schismă , pentru că 

doctrina conciliului din „Ghalcedon urmă să fie recunosculă. 

Persecuţiunile îndurate, de monofisiţi din partea Biscricii or-
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todoxe a Statului nu fură aşa de periculâse pentru denşi, după 
cum ai fostii discordia - şi schismele în întruli Bisericii loră. | 
Mai ?ntâiă se desbinară între dânşi cei doi Capi ai monofisiţi- 
loră: Julianu şi Severu. Severiani numiţi şi Ftartolatri ( pzașzo- 
A&zpea ) învăţati că corpulă lui Christua fostii supus stricăciunii | 

„(0&ca) ; Iulianistii saă Aftartodokeţi (470xpzoăoziizaz) nega acâsta. 
După acâstă bifurcaţiune mai urmară ânchă o mulţime altele. 
Din ură către Biserica Ortodoxă a Statului scâseră limba grâcă 
din ritualulă Bisericescii şi 'şi aleseră unui patriarehiă ală loră. 
Cucerirea Egiptului (640) fu înlesnită de ei Saraciniloră, cari | 
-dreptă recunoscinţă pentru aşa servicii alungară pe patriar- 
chuli ortodoxi. Din Egiptă se răspindi monofisitismulă în A- 
bissinia. Armenia se” lăsase deja (536) a fi cucerită de Perşi, 
cari se arătară bine-voitori către monofisiţi, ce fuseseră perse- 
cutați penă aci. lacob Zanzalu numită el Baradai scăpâ din peire 
prin stărainţele sale Biserica monofisită din Siria şi Mesopotamia: 
După dânsulă se numiră Iacobiţi: monofisiţi din Siria. Patriar- 
chuli locii resida la Guba în Mesopotamia. In fruntea mono- 
fisiţilorii armeni era patriarchulă de la Aslarog cu titlulă de 
catolică. Biserica din Ahissinia cra condusă de. unii metropo- 
lit intitulată A Abbuna. 

= 

Ş 60. CONTROVERSA MONOTELETA 

(633—650). 

Uniunea. cu Monofisiţi era cu atât mai de dorită , cu:câl 
starea politică a imperiului Bisantină devenia din (i în di mai 
complicată. Imperatorulă Eracliu (611 — 641) fu consiliat ca 
să încerce a împăca amândoă partitele în formula : Christi a 
“mântuită lumea prin manifestarea unei singure voințe divino- - 
"umane (ară Dezvăzezii îsptets). Mai mulţi episcopi ortodosi nu vă- 

* dură nimici compromitătoră în acestă formulă, intrebuinţată 
deja în serierile lui Pseudo-Dionisiu. Patriarehulă Sergii din 
Cunstantinopole şi patriarchulă Gicu din Alexandria încheiară 
(633) pe basa ci ună acră de î împăciuire, în virtutea căruia cei 
mai mulți Severiani so întOrseră la Biserica ortodoxă a Statu-
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lui. Onoriu episcopulii. Romei consimţise de aseminea la acea 
formulă. Monachuli Sofroniu, care la 634 se sui pe scaunul 
patriarchali ală Ierusalemului, combătu cu energie acâstă 
uniune, care conducea la monofisitismiă. Dar cucerirea Jerusa- 
lemului de către Saracini (637) "li puse îndată afară din - 

arena luptei. 
Imperatoruli Eraclii dete (638) ună edictă numită Edictit 

de credință (2dzct zis zioszos), prin care pe de o parte urma să 
se pună capătă dispateloră, iar pe de alta să se admită şi să 
se legitimeze doctrina monofisiţiloră (& 0mua). Maximu , celă - 
mai erudit teologă ali timpului săi, combătu cu multă ener- 
gie şi cu sucesă acesti edictă, prin care se înlătura ortodoxia. 
El se duse in Africa, unde zelulă pentru doctrina conciliului 
din Chalcedon se conservase în tâtă tăria şi puritatea lui, şi 

de aci în unire cu Africani fulmina prin scrieri polemice edie- 
tulă de credinţă ală imperatorului. Adevăratulă scopă ali u- 

niumii, adecă conservarea Sirii şi a Egiptului, fu nimicită pria 
„cucerirea acâstorii ţări de către Saracini; cu tote acestea Cur- . 

“tea, pentru onsrea ei, ţinea ânchă la acâstă uniune. 
„Nevoia crescea ânsă din (li în gli. Africa şi Italia se aflau în 

revoltă Bisericâscă şi politică. Atunci se determină imperato- 
rulă Constanţu II. (649 — 668) să suspende edictul de cre- 
'dinţă. După aceea dete în anulu 648 ună altă edictii dogmaticii 

“ numită 'Tipii (sinos), prin care'ordona-ca Biserica să se ţină de 
doctrina celorăi 5 concilii ecumenice. şi să înceteze ori-ce di- 

scuţiune despre o voinţă sai doă voințe în persona lui Christu. 

Martin IL. condamnă cu cele mai tari espresiuni într'ună con- 
ciliă ţinută la Roma atât edictuli de credinţă, cât şi edictulă 

doymaticiă (x0:a Şi sizos), precum şi pe autori loră, trimiţândă 
imperatorului şi actele conciliului. Olimpiu, exarehulă din Ra- 
vena, priimi ordină ca să trimită pe curajosul Papă legată la 
Constantinopole , dar nu se supuse. Sucesoruli sâă ânsă tri- 
mise pe Martin în lanţuri la reşedinţa imperială. Aci fu acu- 

sută-de înaltă trădare şi exilată la Cherson, unde muri de f5me 
«lupă o suferinţă de şâse luni. O sârtă şi mai teribilă avu Maximu, 

Eli fu Hagelati cu crugime, după aceea "i se tăeă limba şi 
mâinelo şi fu exilat pe marginile Pontului Euxină, unde muri
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în etate de 80 ani (662). In faţa unoră asprimi aşa de barbare 
amuţi ori-ce gură pentru cât-va timpă. Dar sub. imperatorulă 
următori, Constantin Pogonatu (668 — 685), se preparară parti- 
tele pentru o nouă luptă. Atunci imperatorulă, determinân- 
du-se a pune capătă şirului de intrigi, cari desonoraii Biserica 
şi imperiul, convocă la Constantinopole (680) conciliulă ală 
6-lea ecumenică, numită şi conciliul / Trullană (pentru că a 
fostă ţinută întm'o sală a palatului imperială numită Trullu). . 
Conciliuli discută cu tactă şi cu multă maturitate doctrina 
controversată şi în cele din urmă formulă şi fixă ca dogmă a - 
credinţii : Doă voințe corespunglândă celoră doi naturi şi unite 
între densele nedespărţită, neschimbată, neîmpărţiti,, neamoste- 
cală, nu contrarii una altia, ci voinţa umană urmândă şi Su 
punendu-se voinţii divine, (3jo pustză Vdafuaza dâta:pizoos, drpizstos, 
ăuepiozws, ăguyiiztos, du/. Snevauzia 0% Enbuzav za adebzwvov vi Snorazab= 
ietov ză dtp). Conciliulă găsi de cuviințţă— se înţelege ca unii actă 
de urbanitate—ca să trimită episcopului Romei unii referată 

„asupra deliberaţiuniloră sale, propunându'i a-confirma actele. 
Dar în duleâța coprinsului acestui referat, conciliulă turnă 
şi o bună cantitate de amărăciune. Intre representanţi eresii - 
monotelete conciliulă condamnă, în termini mai aspri pe papa 
Onoriu ca pe unii eretică blasfematoră. 3 

De la acesti conciliu în câce doctrina dioteletismului a re- 
masă dominantă în tâtă Biserica. Numai întruntă colții ală A- 
sii, unde braţulă protectoră ală Statului nu putea ajunge, se 
mai conservă ună mică restă de monotelătisratăi. Aderenţi sâi 

- împrasciaţi se adunară imprejurul monastirii St. Marone în 
iiban, şi recunoscură de Capă ală loră Bisericescii pe superi- 
orulă acestei monastiri. De atunci ei se numiră dJlaroniţă şi 
'şi aparară independenţa loră Bisoricâscă şi politică cu armele 
in mână contra Bizantiniloră şi a Saraciniloră. | 

"$67. CONCILIULU ALU 9:LEA "PRULLANU SAU QUINISEXILU, 
(692). 

, 

Conciliul alti 5-lea şi ali 6-lea ecumenică, ocupându-se cu 
desbateri şi decisiuni curat dogmatice, nu hotârise nimică în



121 

privinţa disciplinii şi a usuriloră, ce deja reclamaii o legitimare 
Lisericescă. De aceea Justinian II, fiulă şi suzesorulă lui Po- 
Bonalu, convocă conciliulii alii 2-lea 'Tuillani, (692), pentru ca 
să completeze disciplina Bisericii. Acestă conciliu se număsce 
şi qauinisertu (o3vcăos nevbzn), adecă conciliulă pentru comple- 
tarea conciliului ali - 5-lea şi ală 6-lea, şi de aceea canânele 
sale sântii considerate ca cansnele conciliului ală 6-lea. Eli 
are ună caracteră ecumenică, Episcopul Romei a participată 
la lucrările lui prin delegaţi, cari aă și sub-sâmnatii actele si- 
nodale. Intre numerâsele disposiţiuni disciplinare, ce compuniă 
102 canone, ale acestui conciliu, sânt unele cari lovescă di- 
rectă în practica Bisericii Romane, şi anume: i)conciliulă aj- 
miso şi recunoscu tâte caninele apostolice în numeră de 85, 
pe când Biserica Romană nu recunoscea de cât pe cele d'in-.: 
(6iu 50, afară de acesta, la enumerarea sorginteloră valabile 
pentru dreptul Bisericescă, nu 'se făcu menţiune mai de nici 

„unulă din conciliile latine, precum nici de Decretalele papale ; 2) practica Bisericii Romane, prin care se constringea preoţi şi diaconi dea trăi în celibată, fu declarată de injustă şi-condem- nală ca neumană; 3) se înterdise postirea in dioa sâmbelei pe timpulă postului celui mare saă în quadragesimă ; 4) canonulă 28 ală conciliului. din Chalcedon, care stabilesee o egalitate perfectă între patriachulă de Constantinopole şi episcopul lomei, fu repetitii şi sancţionată din noă; 5) se sancţionă proibiţiunea levitică ca valabilă pentru Chrestini, adecă să nu se mănânce carnea animalului sufocată în sîngele sei (morlăciune), aceea ce permitea Diserica Romană ; 6) se in Ie:dise cu severitate de a se mai face imagina lui „Chri- slu în formă de mielă (obiceiul acesta era f6rte respinditiă în Ocidentă). Sergiu, papa Romei, opri publicarea acteloră a- cestui conciliu în tâte Bisericile din Ocidentă. Imperatorulă Justinian II ortlonă ca papa să fie prinsă şi trimisă la Constan- tinopole, dar avmala se revoltă în favârea papei. Indată după aceea Justinian fu detronată (695). |
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VIN, CONTROVTERSELE SOTERIOLOGICE. 

Ş 68. GENERALITATI ASUPRA CONTROVERSELORU 
SOTERIOLOGICE. 

Obiectul principală ali controverseloră soteriologice este 
doctrina despre păcatiă şi graţie. In desvoltarea și fixarea. ace- 

stei dogme a avută o influenţă mai multă saă mai pucin 
importantă cestiunea. despre origina sufietelorii. Opiniunile 
învățătoriloră Bisericii se împartă în acâstă privință în trei 
direcţiuni. Uni admită şi susţină preezistențianismulă , după 

a cărui teorie sufletele suntă create deja Lste de la începu'uliă 
lumii şi se unescii cu corpurile, destinate loră, în urma, pro- 
creaţiunii. Alţi dai preferenţă creatianismuluă, susţinendă că 

la fie-care procreaţiune D-deă crează imediată uni sufletă. 
Alţi înfine admitea genciațianismulă sai traducianismuli, 

după care sufletulă se procrează de v dată cu corpul. Acestă 
din urmă teorie susţinută de Tertullian se răspîndise cu deosi- 
bire în totă Ocidentulă, pe când în Orientă se da preferență 
celoriă-l-alte doă teorii Mintăia.. 

Biserica recunoscuse chiar de la începută . pecabilitatea na- 
turei umano, şi necesitatea graţii divine în Christă pentru 
mântuirea de păcat ; dar cu tâte acestea se afla în incertitu- 

dine şi nu se pronunţase ânchă într'ună modă determinată, 

daca libertatea morală a omului este împucinată saă perdulă 
prin păcată, şi întru cât acesta, precum şi în ce ruportă Să 
fapta omului cu graţia divină. Invăţători Bisericii din ali 9-lea 
şi ală 3-lea secolă, combatâudii pe basa st. scriptură teoriile 
gnosticismului şi manicheismului, privilâre la pecabilitatea 
creată de odată cu omulă, acentuară pe cât le a fostă cu pu- 
tinţă libertatea morală , şi, o dată puşi pe acâstă cale, termi- 
nară prin a nega pe lungă pecabilitatea creată şi pe cea înnă- 
sculă naturei umane. Teoriile creuţianismului şi preexisten- 
tianismului ai contribuită fârte multi pentru a se ajunge la 
aseminea resultate. Invăţătura acâsta era respîndită cu deosi- 
bire de scâla veche Alexandrină ai cărui representanţi se aflase 
în contacti imediată cu gnosticii. Scâla nouă Alexandrină se



123 

  

silia ca să pună in legătură păcatul lui Adam cu înclinările 
spre păcată ale omului, dar n'a pututiă stabili ună asemenea 
raportii. In soteriologie persistă in sinergismă, care era doc- 
trina tradiţională. Sedla din Antiochia recunoscea concursul 
voinţei umane şi necesitatea graţii divine, ânse reducea păca: 
tulă originală la uni reă originală. Aşa, de exemplu, Chrisostom 
susţine că Adam celu muritoră pâte nasco numâi copii muri- 
tori, nu ânsă că păcălosulă pâte nasce numai păcătoşi. Cei 
d'intâiu &meni ai adusă -corupțiunea în lume, noi constatâmiă 
şi reinnoimii acâsta prin propriile nâstre pâcate. Omuli, în 
puterea voinţii sale morale, face aceea co este ală sc, graţia 
divină de aseminea face aceca ce este ală ci. In fine (6lă Bi- 
serica orientală este contra predestinatiunii. 

Biserica ocidentală adoptase învăţătura lui 'Tertullian, în 
acestă privinţă, adecă /raducianismulă saă generaţianismulă 
(tradux anime tradux peceati), ast-felă prepară doctrina do- 
spre păcatuli originală şi prin urmare monergismulă, Mai lâr- 
diu Augustinu duse pînă la estremitate consecințele moner- 
gismului divinăi, ali căroră resullatii fu predestinaţiunea, po 
când Pelagiu perverti sinergismulă învăţătoriloră Bisericesci 
de mai "nainte întrună monergismă uinană, care făcea inutilă 
venirea lui Christi pe pământă. 

Invăţătura lut Augustinu. In înttia periddă a vieții sale chrestine, Au- 
gustinu “corisidera credinta ca o determinare liberă a voinţii omului şi de aceca 

credea că concursulii umanii în convertire este necessaru pent la unii certu 

gradii. Ast-felii elii atribuia omului -unii meriti ore-care la actuli convertirii 
lui. Dar esperienţile vieţii sale atât de inultii agitată 'lă făcură se recunoscă 

întrunit modii irevocabilă, că omuli din natura sa este incapace pentru ori-ce 

faptă bună , şi că credința împreună cu convertirea lui depindă cu totulu de 
grația lui D-eu. Conllictulii cu eresia pelagiană sili pe Augustinu ca să desvolte 
și să complete sub tite punctele de vedere acâstă teorie. 

Principiile fundamentali și caracteristice în sistema doctrinii lui Augustiuu 

stintii urmiitorele : Omulii a fostii creatii liberi și dupe imagiua lui D-eu, a- 

venii capacitatea şi destinaţiunea pentru nemurire, sânţire și fericire, dar și 

posibilitatea de a păcătui şi muri. În virtutea libertitii sale omulă trebuia să 
se determine «de la sine. Daca elă star fi determinati conforiii vointii lui D-căi, 
atunci capacitatea de a nu păcătui și a nu muri sar [i schimbati în imposi- 
bilitate de a păciitui si a muri (posse nun percare et mori ar fi devenitii non 

posse peccare et mori). Dar inselatit fiindii de Satan, omulă cădu în păcati şi 

prin acâsta în imposibilitatea de a nu păcătui șia nu muri (non posse non 
peccare et non mori); ast-felii a perdutii tâte prerogativele asemanării sale cu
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D-deii, ne e rămânându'i de eât o > dreptate formală (justitia civilă) şi capacitatea 

de a (i mântuitii. In Adam ânsă a picătuitii tâtă omenimea, pentru că elit era 

întrega omenime. Natura lui Adam, ast- felit dupt cum a fostii în urma căderii 

în păcatii, s'a transmisă la tâtă posteritatea cu păcatii și mârte, dar și cu ca- 
pacitatea de mântuire. In aceea ce a mai rimasti omului din asemenarea sa 
cu D-deii, adecă în capacitatea şi necessitatea de a îi mântuitii, se introduce 

şi începe lucrarea sa graţia divină, care numai ea siugură "1 pote mântui. De 

aceea gratia este absolutamente necessară, ea este începutului, mijloculii ş si fi- 

nitulă vieții chrestine. Ea se dă omului nu pentru că crede, ci pentru ca să 
credă, ; căci şi credința chiar este o lucrare a gratii lui D-deii, Mai ânteiă 

gratia divină desteptă consciința de păcatii şi dorința de mântuire, după aceea 
conduce pe omii prin cuvintulă evangelicii la credinţa în Christu (gratia 
praeveniens), efectuii prin credinţă iertare de păcate și întăresce pe omit cu pu- 
teri divine prin primirea lui în numărulii credincioşilorii (prin botezii). Ast-felti 
vointa liberă a omului pentru lucrarea binelui (gratia operans) se restabilesce 
manifestându-se apoi prin caritate într'o vicață sântă. Cu tote acestea şi omulii 

renăscuti are ânchă înclinațiuni către păcat; dar clu se luptă contra lori, 
ajutatii iiindi fără încetare de grația divină (gratia cooperans). Celă din urmă 
aclii aiit graţii divine, la care nu pâte să ajungi omulit în acâstă vieaţă, este 
sutocarea totală a plăceritorii s6le (concupiscentia) ş si transformarea într'o ase- 
miănare perfectă cu Christu prin înviere şi vicața eternă |non posse peccare et 

mori). Acâstă teorie despre natura umană şi graţia divină o exageră ânst Au- 
gustini prin.desvoltările sale atât de multă, în cât ajunse la doctrina despre 

o predeslinaliune absolută. Esperienţa, constată, dice elit, că nu toți 6meni se 
convertescii şi se mântuescit. Cuvântulu pentru ce se întemplă ast-felii nu tre- 
bue căutatu în capacitatea. omului de a se determina, ci in voința lui Dei 

sait, mai bine disii, intr'o hotărire a sa din eternitate şi irevocabil (decretum 
absolutum), în “virtutea cării elii a decisi, ca st scape pe uni din perderea la | 

care e condamnati! genuli umanii (massa perdilionis), iar pe alți să i lase in 

pedepsa meritata. Cei mântuiți sântii spre glorificarea grații lui D-dei, Sar cei 
remâși condamnaţi pentru mărirea justiții lui. Motivulu acestei alegeri este 

buna-pliicere a “voinţii divine, credința omului nu contribue cu nimică la a- 

cestit actii, pentru că şi ea nu este de cât unii dară alt lui D-deii. Dacă se 

„dice ânse : «D-(leu vrea ca toți 6meni sii [ie mântuiți» acâsta nu pote însemna 

de cât: “Toţi, cari sântii predestinați». După cum cei respinşi (reprobati) nu 

potii în nici ună modit sâ'şi aproprieze gratia, tot așa şi cei aleși (electi) nu 
sântii în stare ca să se opunii ei (gratia irresistibilis). Semnulii siguri și unicii, 
câ cine-va este alest, consistă 'aşa dar în a stărui ncîntreruptii în posesiunea 

gratii (donum perseverantize). Augustinu escludea de la mântuire pe păgâni, 
chiar şi pe cei mai nobili ŞI distinși dintre denși (fiicea ânsă o diferență intre 

gradele condamnării ce! "i aşteptă), precum şi pe copii, cari morit nebotezați. . 

Pelagiu şi învăţătura sa. Morgăn sait Pelagiu, unit monachii de origină 

din Britania, era unit bărbatii eruditii şi de-o moralitate scrupulosă, dar lipr 

sitii de inteligenţă pătrundătore şi «de talente sciințitice. Veţuindii departe de 

luptele şi furtunile vieții, fără tentațiuni și fără înclinațiună către păcate grave: 

necunoscândii şi neurmărindă altii ideali de cât pe acela alti ascesii mona- 

chale, elit 'şi formase o teorie despre natura umană şi grația divină cu totul 
contrarie doctrinei lui Augustinii. Aversiunea ce avea Pelagiu contra doctri- 

nci lui Augustinii despre corupțiunea naturei umane şi incapacitatea ci de 2 
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da vre unii concursii la convertirea şi sânțirea omului fu mărită: şi imputer- 
nicită de esperiența, că mulți 6meni abusă de acâstă doctrină, dându-se la ne- 
păsare şi lenevie morală. De accea, dicea elii, e multii mai salutarii,, ca să se 

predice 6menilorii o morală care comandă și ale cării cerințe îndeplinite de o 
voinţă seri6să ar putea înlocui cu sucesii graţia divină. In anulii 410 aflându-se 
în Roma, Pelagiu începu să respîndâsci învățitura sa prin scriere şi orali. 
Principiile esențiali ale sistemei sale doctrinali se resumă astii-felit : D-deu a 
creat pe omă muritorii chiar de la începutii, şi pedepsa, păcatului nu este mârtea 
timporală, ci cea eternă. Ciderea în păcat a lui Adam, ne schimbândit nimicit în 
natura umană, n'a avută şi nu are nică o influență asupra posterității. Fie-care 
omiă se nasce ast-felii cum a creatii D-deii pe primulit omit, adecă fără păcat şi 

„fără virtute. In virtutea libertăţii sale; care nu este întru.nimicii alterată, se 
determini pentru bine sati pentru reii, Generalitatea păcatului consistă în a se 
supune tentaţiunii, a se deprinde râii și a imita exemple rele. Cu tote ace- 
stea se allă și Omeni fără de păcati, chiar s'a și aflati deja aseminea 6meni. 
Graţia divină inlesnesce şi ajută pe omii spre ași atinge scopulit, Ea nu este 
absolutamente necesarii, ci numai relativii din causa generalității reale a pi- 

catului. Graţia consistă în luminarea “omului prin revelatiune, în iertarea pt- 
catelorit ca manifestare a indulgentii divine, şi în fortificarea puterii nostre 

morale prin promisiunile vieţii eterne, Graţia lui D-deii este destinată pentru 

toți 6meni; dar omulii trebue să se arate demni de dânsa prin practicarea vir- 
tuțilorii. Christi s'a făcută omit, pentru ca prin învățătura sa perfectă şi prin 

examplulii vieţii sale sânte să ne dea unii stimulenti puternicii spre îndrep- 

tare și prin acesta spre mîntuire. După cum imitâmi pe Adam în păcati, tot | 

aşa trebue să imitiimi pe Christii în virtute. Botezulă, dicea Pelagiu, este ne- 
cesadiii pentru iertarea păcatelorit viitore, nai alesii la copii. 

7. 

Ş 69. CONTROVERSA PELAGIANA SAU PELAGIANISMULU' 

(419431) 

De la anulă 409 Pelagiu locuia în Roma. Aci trase şi câştigă 
în favârea doctrinii sale pe Celestiu, cara li intrecea prin a- 
gerimea minţii şi prin sciinţă. Prin zelă pentru moralitate şi 
ascesă 'şi câstigase şi unulă şi altulă o stima generală, ast-felă | 

că în propagarea doctrinii loră nu fură atacați de nimenea. În 
anuli 411 se duseră amândoi la Cartagena în Africa, de unde 
Pelagiu trecu în Palestina. Celestiu remase în Cartagina şi stă- 

ruia pentru a obţine graduli de presbiteră. Cu acâstă împre- 

jurare se dete pe facă învăţătura sa eretica. Diaconulă Paulinu 
din Milan, aflându-se tocmâi atunci în Cartagina, ridicâ. con- 

tra lui o acusaţiune formală; Ună sinodii provincială ţinută în 
anulă 412 'lă escomunicâ, pentru câ refusă, de a'şi retracta în 
vățătura. Tot în acestă ană apăru în contra lui şi scrierea po-
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lemica a lui Augustină despre meritii şi iertarea ptcateloriă şi 
despre botezulă copiilorii, (De peccatorum meritis et remissione 

et de baptismo parvulorum Li. III. ad Marcellinum). Pelagiu 
trecuse în partita Origenistilorii. Ieronomu, devenită deja ini- 
miculă acestora, se ridică contra lui combătndu-"i doctrina 

şi numindu”lă odrasla eresii origeniste (1); tot atunci şi ună 
presbiteră din Ispania, Paulu Orosiu, lă acusâ la unii sinodă 
ţinutii în Ierusalem (415) sub presidenţa-episcopului de acolo 
Ioan. Orientali ânsă, cari erati cu toţi sinergisti, nu puteai în- 

țelege ce peritolă ar pută îi în. doctrina lui Pelagiu, Şi de aceea 
nu deciseră nimică contra lui. Totti aseminea resultată avu şi 
ună altă sinodă ţinutii la Diospole (415), sub presidenţa lui 

Eulogiu, episcopulă din Cesarea, unde Pelagiu fusese acusată 
de către doi episcopi din Galia. Augustinu demonstră prin o 
scriere (de gestis Pelagii) episcopiloru din Palestina, € că Pela- 

_giu “i a amăgită cu învăţătura lui. 
Biserica din Africa puse acum din noii în discuţiune învăţă- 

tura pelagiană. Doă sinâde, la Nileve şi în Cartagina (416), re- 
înoiră .condamnarea ei, şi se- adresară la episcopulă Romei, 
Inocenţiu I, cu plângere contra lui Celestiu şi Pelagiu. Inocen- 

ţia aprobă procedarea Africaniloru. Pelagiu trimise o confesi- 
une a sa, cuncepută în termeni generali şi cam neînţelesă, 

iar Celestiu apăru chiar în persână la Roma. Dar mai "nainte 
- de a sosi Celestiu,- Inocenţiu murise deja. Zosimu, sucesorulu 

sâi, dispusă prin însinuările lui Câlestiu în favârea doctrinei 
Pelagiane făcu observaţiuni aspre Africaniloru, contra cărora 

ei protestară cu energie. Tot atunci dete imperatorulă Onoriu 
„ună rescriptă (saerum rescriptum) contra Pelagianiloră , şi 

- ună sinod generalii ţinutii la Cartagina în anulu 418" con- 
damnă, din noi. Mai mulţi episcopi din Italia, între care era 
şi lulianu din Eclanu, celă mai ageră şi celă mai inteligentă 
apologetii ali pelagianismului, refusară, de a sub-semna con- 
damnarea doctrinei pelagiane şi fură exilați. Ei'şi ailară refu- 
giulă în Constantinopole la Nestoriu, cari *i primi cu multă: 

bună-voinţă. Episcopul Romei, Celestinu, indignati de acs- 
— 

“(1 Ep. ad Ctesiphontem,—Dialog. e. Pelag. LI. III.  



at? 

sta făcu causă comună în lupta christologică cu partita opusă 
lui Nestoriu; şi ast-felă conciliulă ală 3-lea ecumenică din E- 
fesu (413) condamnâ împreună cu Nestoriu pe Pelagiu şi pe 
Celestiu, fără ca să fi decis cu tâte acestea ce-va positiviă în 

„privinţa acestei dogme. Cu unti zelă infatigabili lucrase pen- 
tru obţinerea acestui resultatii Mariu Mercatoru,-ună laică fârte 

“erudilă, | 

-$ "70. CONTROVEBSA SEMIPELAGIANA SAU SEMIPELA- - 
GIANISMULU. 

MI—40 o. 

Pelagianismulă fusese condamnată şi înlăturată cu desă- 
vârşire, ânsă escentricitatea predestinaţiunii în doctrina lui 
Auguslinu provocă dispute şi lupte noi. Monachi monasterii 
Adrumetu din Africa de Nord, deducândi consecinţile pre- 
destinaţiunii, căduseră uni în turburare sufletscă şi disperare, 
alți în nepăsare pentru mântuirea loră ; şi alţi, spre a evila şi 
una şi alta credeau că este necesarii a se atribui şi omului ună 
merită Gre-care la actulă convertirii şi mântuirii sale. Supe- 
riorulii monastirii, îngrijatii de o aseminea stare de lucruri ce 
so petreceaă între monachi si, se adresă pentru esplicaţiuni 
la Augustinu, care respunse prin doă scrieri (De gratia et li- 
bero arbitrio şi De correptione et gratia), silindu-se a înlătura 
temerile monachilori şi înţelesulă falsă dati doctrinei sale. 

însă în acelaşi timpi se ridică în Galia de Sud o scâlă în- 
tr&gă teologică, care combătea predestinaţiunea şi susţinea ne- 
cesitatea de a recunâsce libertăţii umane în actulă convertirii 

şi mântuirii ună concurs Gre-care alături cu graţia divină, 

Conducstorulii acâstei seâle era Ioan Cassianu, ună discipulii 
şi amicii ală lui Chrisostom , fundatoră şi.superioră ală mo- 
nastirii din Massiliă.. Aderenţi sâi se numiră Massilieni sai 

semipelagiani. Cassianu combătuse deja învăţătura lui Augu- 
slinu fără să "lă fi numită, tot aşa făcuse şi Vicenţiu din mo- 

nastirea Liriniu. Dar şi Augustinu avea în Galia amici şi ade- 
renţi devotați doctrinei lui. Aceştia "lă însciinţară despre ceea
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„ce sa petrecea în patria lori, indreptă apoi contra Massilieni- 
lori şi elă doă scrieri intitulate : despre predestinatiunea cre- 

dincioşiloră şi despre darulă de a stărui în credinţă “(De prae-. 
destinatione sanelorum. şi De dono perseverantiae). Mârtea 

ânsă puse pe Augustinu afara din arena luptei (430), pe care 
o continuară ]lariu şi Prosperă. In cele din urmă semipelagea- 
nismulu fu sancţionatii la ună sinodă ţinută la Lugdunu în 

anul 475. 

VĂ CCLTULU, VIEATIA, DISCIPLINA SI USANTELE CHRESTINE 

CONSIDERATIUNI GENERALI ASUPRA CULTULUI 

Prin devenirea Chrestinismului religiune dominantă în Statii , cultulit , scă- 
pândii de apăsarea şi persecuţiunile la cari fusese espusii până atunci, începu 
săi desvâlie o avuţie estraordinară în forme și ceremonii şi să abunde în pompe 
şi în splendâre. Doctrina şi cultulii stintii cole doă terene în cultivarea cărora 
peri6da acâsta s'a arătatii forte productivă şi cârora le-a datii desvoltarea cea 
mai profund, avută si intinsă, conform cu mediile şi fortele grandi6se ale ve= 
chii culturi. Desvoltirile și-formele cultului în ceea ce privesce profunditatea 
şi avuţia lorii nu sintii mai pe josii de cât cele doctrinali; în întindere ânst 
şi varietate le întreciă pe acestea. Intr'adevării, întâia linie a luptei oste ocu- 

pată în acesti periddă de disputele și dosvoltările doctrinei, dar acâsta trebue 
sii se considere ca unii bine, pentru că influenta lorii asupra cultului indică 

acestuia calea normală şi prin urmare este mai bine-tăcttore de cât influenta 

cultului asupra desvoltării doctrinei. Caltulii se perde în abnormităţi acolo, 
unde precede doctrinei. Este de regretati cu tâte acestea, că desvoltările cul 
tului n'aii fostit ca acelea ale doctrinei obiectulii desbaterilorit și decisiuni- 
lorii generali, pentru că atunci originalitatea şi puritatea spiritului comunti 
ali Bisericii s'arii fi fixatit prin decisiuni sinodali, şi ast-fel s'ar fi pusă o ba- 
rieră degenerărilorit posteridre, Acele dogme cari aii fostii obiectul disputelorit 
şi luptelorii generali s'aii desvoltatii și fixată cu atâta puritate și veritate, în 
cât ori-ce progresii animatii şi condusii de spiritulă evangelii nu este în stare 
a st abate ciituși de pucinii de la ele, pe când acele dogme cari s'a desvol- 
tatii afară din arena luptelorii Bisericesc ati luatii direcțiuni necvatigelice. 
Luptele doctrinali ai ocupatii așa de multi spiritele, în cât n'a mai fostă timpii 
de a se lămuri în acelaşii modii prin foculii Iuptei și destoltările cultului, ast- 
felii că acestea aii r&masii a se determina de spiritului timpului, de nationa= 
litate, de catacterulii poporului şi subiectivitate, De aceca vedemii nu numai 
în Bisericile din deosebite provincii, dar și în acelea din aceeaşi provincie 
că există diferințe insemnate în formele cultului, cari diferințe sântii fondate 
pe trebuintele naţionali. locali şi pe caracterul personali ali poporului re- 
spectivii. Direcţiunea principali în desvoltarea cultului este esențialmente a- 
ceeași în t6.ă Biserica, şi contopirea, precum şi dispariţiunea diferintilorii. 
primitive ale unorit Biserici locale şi provinciale se esplică parte din contac- 

» „tul continui şi vivace în care ati stati Bisericile provinciali între dânsele, 
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parte din conformitatea doctrinei, care a înfluențatii asupra, formării cultului. 
In privința acâsta este norimnativii timpuli lui Cirili din Alexandria. Cu dân- 

sulu doctrina Bisericescă, care trecuse victoridsi prin atâtea pericule şi lupte, 

“începe să se manifeste în forme concrete și în cultii. Espresiunea Născătâre 

de D-deii (0:0z6x0ş) devenise cuvintulii de "credință ală Bisericii. Ea a salvati 

mărgăritarulii pe cari uni voia să'lă calce în piciore, și ast-felit cultulii avea 
acum să ajungă la o adevărata perfectiune. : 

$ 7]. SERBATOREA DUMINICEI, SAMBATA, MERCUREA SL 
VINEREA. | 

Dumineca, ca di in care se serbâză reaminterea învierii lui 

Christi, se distinge şi în acestă periodă de cele-l-alte dile prin 

aceea, :că Chrestini 'şi făcea rugăciunea în Biserică stândi şi- 
maveati voie să postescă, (1). Consciinţa religi6să, legitimată de 
Stati şi Biserică, reclama imperiosă obligaţiunea , ca în dioa 

- Duminicei să fie interdisă ori-ce ocupaţiune a vocaţiunii ci- 
vice. Constantin cel Mare decretă deja în anulu 321.0 lege (9), 

prin care se punea îndatorire tuturoriă autorităţilor admini- 

stralive şi judiciare, precum şi tutorii. cetăţeniloră . ca să se 

repauseze Dumineca de ocupaţiunile loră, dar tot de odată se 
permitea escepţionalmente cultivatoriloră de pământiă şi vii ca 
să lucreze şi în acâstă di, daca timpulă era favorabilă cultu- 

, şi daca nu se putea suferi întârdiera. Ceva mai târdiu i in- 

terdise Constantin şi exerciţiile militare în dioa Duiminicei (3). 

Din contra ordonă şi acâsta cu 6re-care semnificaţiune simbo. 

lică ca emanciparea serviloră să se facă tot- -Wa-una Dumine- 
ca (4). Valentinian 1 (368), condusi de aceeași idee, ordoni 
ca stringători de contribuţiuni să lase pe Chrestini în pace Du-. 
minecă. Disposiţiunea acâsla fu aplicată de Valentinian II, şi 

Teodosiu I (386) şi asupra datoriiloră private (05. Tot acesti 

  

(1! Conc. Nicen (325) e canon. 20. Ganon. apostolici 65. Cone. din Gangra 
canon Î8. 

(2] Lex Constantini [321], "Cod. lust, LL. III, Tit. 12, 3. 

[3] Euseb. vita Constantini 4, 19, 20. 
[4] Cod. Theod. L. 1, Tit. 8, |. 
(5] Cod. Theod, 1, 8, 8,3.
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imperatori opriră prin o lege şi spectacolele î în gi de Dumine- 
că (1). Dioa Sămbetei se serba î în Orientă în mai multe locuri 
mai cu aceeaşi solemnitate şi în acelaşii modă ca şi Dumineca. 
Conciliulă din Laodicea (340 — 360), aprobându acestă practică 
"numai în ceea ce privesce serviciulă Bisericesc : rugăciunea 
şi nepostirea, înterdise repausulă şi incetarea de la ocupaţiuni 

în gioa Sâmbetei (2). Din contra în Biserica Ocidentală, mai 
alesă în Roma, se postia Sâmbăta. Ac6stă usanţă fu legitimată 
formală de papa Inocenţiu 1. (416). Bisericu Orientală persistă 
în practica ei tradiţională, pe care o sancţionă din -noă la 
conciliul ali 2-lea Trullanu (692), stizmatizândă tot de o dată 
usanţa Bisericei din Roma de abatere, și mntergicândă postulă şi 
în sâmbetele quadragesimei (postulă celă mare) (3). Mercurea 
şi Vinerea, consacrate a reaminti suferinţele lui Christu, se 
serbâză în acâstă periodă ca şi în cea precedentă. 

$ 72. TIMPULU . SERBARII PASTELUI 

Neînţelegerile ce se iviseră deja în periâda” irecută în pri- 
vinţa timpului şi a nodului de a se serba Paştele, şi cari se 
continuară până în peri6da acâsta, erai considerate de Con- 
slantin celă Mare ca ună ce fârte scandalos în Biserică. De 

aceea, trebue a se recunâsce ca ună merită ală sâă punerea loră 
in desbaterea seri6să a conciliului din Nicea (325), care re- 
spinse practica guarto-decimană a Orientaliloră şi sancţionă pe 
cea romană ca valabilă pentru L5tă Biserica. Desbaterile. ur- 
mate asupra acestei cestiuni atât de însemnată nu s'aă păstrată. 
Cu t6te acestea se scie din epistola sinodală şi din circularea 
imperială adresală episcopiloră cari nu fuseseră presenţi, că 
conciliulă a decisii să sa admită ca 14 Wisan giod în care va fi 
lună plină după ecinopţiu de primăvară, şi Paştele să se ser- 
bese în Duminica ce vine după acestă di; în ori ce cas ânsă să 

  

(1) Cod. 'Theod. 45, 5, 3, 
(2) Conc. Laod. canon. 16, 49, 5i, 29. 
(3) Concil. 2 rău. can. 55. comp. can. Apostol, .66, 
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se evite o coincidenţă cu sărbătorea Paştehi la Judei. Episco- 
pulii 'din Alexandria, unde se cultivaă cu zel. şi cu multă se- 
'riositate studiile astronomice, fu însărcinatii, ca să calculeze 
cu precisiune timpul când cade Paştele şi să însciinţeze Bi- 
serica întregă în fie-care ană despre acâsta. Elti comunica Bi- 
sericeloră rosultatulii calculeloră sale printr'o epistolă circulară 
(liber paschalis) pe' care o. trimitea la sărbătârea Epifanii sau 
Boboteză, şi în care adesea-ori desbătea şi cestiuni Bisericesci 

ce părea a av6 o importanţă Gre-care în acelă limpă. Prac- 

tica quartodecimană, care se mai ţinea ânchă în câte-va locuri 
din Orient, fu stigmatizată de eresie (1). Dar şi în Biserica 

ortodoxă nu domnia ânchă, conformă cu decisiunea conciliu- 
lui Nicenu, o armonia perfectă în privinţa timpului de a serba 
Pastele. | | 

Biserica din Roma diferia sub mai multe puncte de vedere 
în calcululii astronomicii de cea din Alexandria (ea adoptase 
ună ciclu de 84 de ani, iar nu de 19; lua ca dioa ecinopţiului 
de primăvară pe 18, iar nu pe 91 Martie, şi, daca luna plină 
cădea sâmbăta nu serba Pastele a doa-gi, ci peste optă dile), ast- 
felă că în anuli 387 diferinţa a fostă de cinci săptămâni, şi în 

anulă 444 de patru. Acâsta dete ocasiune la noi desbateri în- 
tre episcopi ambeloră Biserici; ânsă nu se putu obţine o con- 
formitate perfectă în principiile calculului, ci numai o aproxi- 
maţie. Dionisiu celă Mică întroduse mai târgiu în Ocidenti 
teoria calculului Alexandrinu, pe care "lă adoptă mai ântâiă 

- Biserica Romei şi apoi şi cele-l-alte Biserici. Dar și acestă ciclu 
suferă de 6re-care inexactități, cari provină din calculul a- 
stronomică ală anului Iulianu, şi pe care le a înlăturată Ca- 
lendarulă Gregorian (1589). 

$ 78. CICLULU SERBATORILORU PASCHALE 

Pietatea chrestină recunoscuse ânchă din periâda trecută ne- 

  

(1) Cone. Antioch, 6 can. Î. Conc. Laodic. can. 7, Conc. 2. ecum. Ba 
can, 7, 

.
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cesitatea ca, sârbătârea Pastelui să fie precedată de ună timpă 
mai îndelungată de întristare, penitenţă şi postă, care timpă | 
se numi guadragesima (Gtoaxeaxoasi), pentru că avea de i 
cipiu fundamentalii postulă de 40 dile ală Mântuitorului. Cu - 
tâte acestea incertitudinea asupra începutului, duratei ŞI inten- - 
sităţii postului quadragesimală durâ mai multi timpă. Cu în- 
ceperea quadragesimei încetaă cu desăverşire, mai alesă în 
oraşe, tote petrecerile şi-distracţiunile publice şi private, sgo- 
motul pe strade şi în piece se modera, o linisce solemnă şi 
seri6să domnia în tâte “părţile, Statulă suspenda examinarea 
causeloră criminali, pedepsele corporali şi înfrina prin legi 
aspre pe turburători liniscii. In oraşele mai mari se făcea ser- 
viciă divină în tâte dilele. Invaţălori Bisericesci îndemnai 'pe 
Chrestini la cetirea continuă. a st, scripturi, la rugăciune, la 
fapte bune etc. Celebrarea căsătorii era interdisă. Punctulă 
culminativă ală postului qnadragesimală "li forma săptămâna 

„din urmă numită Săptămâna „Mare. 1n acâstă săptâmână se 
observa postului cu mai multă seriositate, ocupaţiunile în Stată 
încetaă cu totulii, cea mai pertectă linisce domnia în Ste părţile, 
în tote dilele dimineaţa.şi sâra se făcea serviciu divină în tâte 
Bisericile. Săpt&mâna Mare începea cu Duminica Floriiloră 
(foeră, zâv Batov, dominica Palinaruim), în care să serbâză intrarea 
triumfală a lui Christă în Ierusalem. Intre cele-l-alte dile ale 
săpt&mânii Mari sa distingea : Joia cea J/are, în care se reamin- 
tesce ultima cină a lui Christiă şi instituirea St. Cumenecături, 
Vinerea, dica morţii lui Christă şi Sâmbăta, dioa repausului 
s6ă în mormântă. O însemnătate deosebită avea săptămâna 
Mare pentru aceia cari se prepara a primi St. Boteză : în Du- 
mineca Floriiloră li se preda simbolulă credinţii, Joi trebuia 
săi spună pe din afară şi Sâmbătă primiai St. Boteză. In 
sera Sâmbetei celei Mari înceta seriositatea postului şi începea 
bucuria. Toţi Chrestini se adunaă nâptea in Biserica: respectivă 
la serviciulă divină, care se prelungia în cântări, rugăciuni şi 
citirea St. Scripturi până în zorile dimineţii Pastelui. O bucurie 

 inesprimabilă umplea inimele tuturoră. Cu salutarea de bu- 
curie : « Christu a înviatii » şi cu respunsulii : « adevărată a 
înviatii » se îmbrăţişai uni pe alţi în amâre frătâscă. Ast-feli  
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„ se incepea serbatârea Pastelui, cea mai splendidă şi cea mai 
plină de bucurie sărbătâre a întregei Chrestinătăţi. Optă dile 
de a rândulă ţinea veselia Pastelui. Ea se manifesta în servi- 
ciulii divină quotidiană,, în fapte ale amsrei chrestine şi la 
poporă adesea în licenţă şi nemoderaţiune în alimentele in- 
terdise în postă. Sărbătsrea Paştelui se termina cu Dumi- 
neca ce urma, adecă în opta-di. Aceia cari fuseseră botezați 
în Sâmbăta cea Mare erai primiţi acum în sînulă credincioşi- 
lori, cu care ocasiune îmbrăcaă pentru ultima 6ră vestmen- 
tulă albă primită la boteză, de aceea şi Duminica acâsta fu nu- 
mită: Dumânica albiloră, E | 

Bucuria festivă a Pastelui nu înceta în a opta-di ca sărbă- - 
torea ânsăşi, ci se prelungia peste lot-timpulă până în dioa 
Cinci-(leoimei (zzvsezoss4 saă qainquagesima). In acestă intervală 
de 50 de dile postulă era oprită şi rugăciunea trebuia să se 
facă slândă, adecă ca în dioa Duminicei (1). Dioa a patru-ge- 
cea, însemnată în perisda precedentă prin aceea că în ea se - 
reamintia înălţarea lui Christu la Ceră, precum şi dioa cinci- 
decimei, ca serbătâre a descensiunii St.. Spirită, se celebra în 
acestă periddă ca serbători JJari. Ele începeau printr'ună ser- 
viciă divină de nâptea (vigiliae). S&rbătârea cinci-gecimei se 
termina în a opta-dli, adecă Duminica viitre, care deja în tim- 
pulă lui Chrisostom. pârtă numele de Duminica tuturoră sân- 
țiloră martiri. | a 

- 

$ 74., SERBETOREA NASCERII DOMNULUI SI A CIRCUAM- 
ă CISIUNI a 

Cele d'intâiti date sigure despre sărbarea nasceriz Domonuluy 
(iatza yevtdăos, Yeda, natalis et natalitia Christi) 'se găsesc în a 
doa jumătate a secolului ali 4-lea, şi anume în Biserica Romană 
(360) (2). Din Ocidenti sărbătârea fu introdusă în Orientă, unde 
în curând se respândi în mai multe locuri. In Antiochia fu in= 

  

(1) Conc. Nicenu (325) can. 2). 
(Q) Ambros, de virginiv, 3, |.



3 
trodusă în anuli 377 (1): în Alexandria âns6 ce-va mai târgdiu 
(430). Celebrarea ei fu pusă chiar de la începută în dioa de 25 

Decembre, care se considera în tâte părţile ca adevărata di a 
nascerii lui Christu. Instituirea aşa de târdiu a acestei sărbă- 
turi se esplică din pugina însemnătate ce da Biserica veche a- 
cestei dle, care eînceputulă vieţii pămentesci alui Christi, în 
vedere cu importanţa, ce punea pe dioa morţii lui (nisa aa: 
ebouuov) pe'care o considera ca nascerea şi începutul unei vieţi 
mai înalte. Cu tote acestea Chrisostom numesce deja sărbăts- 
rea nascerii Domnului : metropola tuturoră sărbătoriloră, In- 

troducerea pe nesimţite, dar cu tâte acestea repede şi în tâte | 

„părţile demonstră pene la evidenţă, că înstituirea ei "şi are ra- 
ţiunea nu în motive exteridre, ci în cerințele interne ale Bise- 
ricii, cari o dată desteptate întruni modă 6re-care a trebuit 
să fie recunoscute şi satisfăcute în tâte părţile. Sărbătârea în- 
cepea, ca şi cele-l-alte sărbători mari, printr'ună serviciu di- 
vină de n6ptea, basată fără îndoială pe fapte evagelice (Luc. 

"9, 8 sqq). Ea termina în a opta di, pe care Biserica o transfor- 

mâ, în secolulă ală 6-lea în sărbătărea circumcisiunii. Tot în a- 
cestii secolă sărbătorea 'nascerii Domnului era precedată, ca 

„şi sărbătorea Pastelui, de ună timpi depreparaţiune şi postire, 
care începea în Biserica Orientală cu 14 Novembre, îar în cea 

Ocidentală cu a 4-a Duminică înainte de nascerea Domnului. 

Ş 73. CULTULU SI SERBATORILE SANTILORU 

In sânta scriptură a N. Test. toţi Chrestini siintă numiti sânţi; 
dar de la secolulă ali 3-lea în câce, numele de sântă s'a dată 

cu preferinţă numai aceloră Chrestini repausaţi, cari în vieața 
„loră pământâscă aă fostă dată probe suficiente şi incontesta- 

bile despre eroismulă credinţii lori si despre o pietate ade- 
verată chrestină. Afară de acâsta se mai întrebuința predica- 
tulă de sântă ca titlu ală episcopiloră şi sinodeloră. Pentru 

„sâni secolului ală 9- lea şi ală 3- lea martiriul era principiulă 

  

(1) Chrysostom. in diem natalem Christi T, 11. 
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fundamentală in virtutea căruia li se recunoscea santitatea. A- 
fară de Sâaţi biblici (patriarchi, profeţi, apostoli etc) fură recu- 

noscuţi ca sânţi toţi martiri şi confesori. După ce încetară per- 
secuţiunile — şi cu ele ocasiunea de a se mai obţine santitatea 
prin martiriu — atunci. principiulii după care se orienta Bi- - 
serica în admiterea Chrestiniloră repausată în numărul sân- 
ţiloră se basa pe pietatea eminentă din vieaţă, pe energie. di- 
stinsă în ascesă şi pe merite escelente pentru Biserică. O au- 
“toritate ad-hoc care se pronunţe santitatea sai să canoniseze, 
nu exista, şi nici că a existată vre-o dată în Biserica orientală 

ortodoxă. Vocea generală a poporului declara de sântă, şi 'Bi- 
serica respecta şi i adinitea vocea poporului ca vocea lui D-(eii. 
Ast-feli se adăoga din ani în ană numeruliă sânţiloră, com- 

pletându-se tot: de o dată catalogulă lori. Germenulă pentru 
desvoltarea unui cultă specială ală sânţiloră se găsesce deja, 

in peri6da precedentă în adunările Chrestiniloriă pe la mormin- 
tele martirilor (ouvăgers zâv paprigwy), unde celebrată . serviciti- 
divină şi agape. In perioda acâsta ânsă veneraţiunea marli- 

riloră deveni cu-atâl mai mare şi mai generală, cu cât ge- 
neraţiunea presentă se simţia mai inferidră în puritatea chre- 
stină şi mai sterilă în probe de credinţă în facă cu muli- - 

mea martiriloră de mai 'nainte. Bilele în cari ei încetaseră 
din vieaţă (pevzoua, natalitia) deveniră adevărate sărbători, a că- 

roră celebrare era aprâpe ca a Sărbătoriloră Mari sai Do- - 
menicale. Aceste sărbători eraă în secolul ală 4-lea atât de 
generale şi atăt de venerate, în cât conciliulii de la Gangra a- 

meninţă cu anatemă pe aceia cari nu le da respectul cuve- 
nită (1). Pe mormintele martirilor se zidiaă Biserici: (numite 

pazmipa) , sati se transporta reliquiile loră sânte în. Biserică 

deja existente. Bisericile zidite din noă se sânţiai pe numele 

„lori. Aseminea şi aceia cari priimiaă St. Boteză luati numele 

martiriloră, Predicatori şi poeţi Bisericesci se întrecă în cu- ' 

vinte şi în cântări spre lauda loră. Fie-care provincie şi fie- 

care oraş celebra cu o pietate deosebită memoria martirului 

  

(1) Conc, din Gangr. can.: 20. Să



sa a sântului ale cărui reliquii avea tericirea să-le posâdă, şi 
“pe care "lă venera ca patronii. Sărbătârea celorii mai diştinşi 
Sânţi nu se mărginia asupra unui oraşi saă provincii, ci era 
generală în L6tă Biserica. Credinţa, că martiri sai sânţi par- 
ticipă, imediată după mârte, la gloria lui Christu în apropierea 
cărvia se află, şi că ei ai pentru Biserica luptătâre pe pământă 
o solicitudine particulară, pe care o manifestă în rugăciunile 
şi mijlocirile Jorii către D-dei, a fostă sădită cu putere în con- 
sciinţa Bisericii chiar de la începută. Cu tâte acestea invocarea 
martiriloră încetaţi din vieaţă nu există în cultulă chrestină 
mai 'nâinte de secolulă ali 4-lea. Lipsia ânch6 funda mentulă 
dogmalicii pentru acestă finită. Secolulă dl 4-lea găsi acestii 
fundamentiă în credinţa, că sânţi participă la a totă-sciinţa şi 
la omnipresenţa divină, prin aflarea loră în contactă imediată 
cu Christu. De atunci sânţi fură recunoscuţi şi invocaţi ca mij- 
locitori între Christu şi Biserică. Incepândă de la mijloculă se- 
colului ală . 4-lea toţi învăţători distinşi ai Bisoricii : Basiliu 
celă Mare, cei doi Gregori, Efrem, Chrisostom etc. în Orientă, 
Ambrosiă, Ieronim, Augustin şi alţi în Ocidentă recomandă 
cu: o stăruinţă rară invocarea Sânţiloră, şi poporulii priimi cu 
ontusiasmii acâstă formă a serviciului divină (1). Cultulă mar- 
tiriloriă şi ală Sânţiloriă a avută ca punctă, de plecare ideea de 
a li se perpetua memoria pentru ca graţia lui D-deă, care a 

“lucrată puternică în ei să se glorifice şi pentru ca vieaţa lori 
sânţită lui D-gdeă în luptă şi în triumfă să serve ca mordelă 
demnă de imitare. Acestă principii s'a avută în vedere şi 
mai târdiă, când s'a adăogată şi cea-l-altă idee: invocarea 
sânţiloră. Intmadeveră în teorie s'a observată acâsta. Biserica 

„Şi cei mai eminenţi învăţători ai ei aă trasă o linie'demarca- 
livă târte pronunțată între cultulă lui D-deă şi ală sânţiloră şi 
ai protestat tot d'a-una cu energie contra confundării sa 
schimbării adoraţiunii lui D-geiă cu. invocaţiunea sânfțilorii 
(Azzpeia şi dota) , din cari cea diinlâiu se cuvine numai lui D: 
dei. In practică. ânsă nu se-observa mai nici de cum aceste 

  

(1) Basil, hom, in LX, Mazt. 3 8. Greg. de Nazianz orat. 17 în laud. Cypr.  
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diferenţe. Poporul , 'mai alesi celă convertită de. curând la . 
Chrestinismă, nu se putu abţine de a nu sădi pe noulă te- 
renă ală religiosităţii sale ideile, deprinderile, datinele şi usan- 
ţele superstiţiunii păgâne de mai nainte. Dar chiar şi acolo, 
unde nu s'a putută arunca nici ună germine ală superstiţiunii 

“păgâne, şi unde s'a recunoscută în înțelesulă Bisericii și s'a ob- 
- -servată diferenţa între adoraţiune şi veneraţiune, cultulă sânţi- 

loră a trecuti adesea peste limitele trase de invățători serioşi . 
ai Bisericii, - Da 
Numerulă sânţiloră crescândă din ce în ce mai multă, (i-. 

lele anului nu mai ajunseră pentru a se reserva fie-căruia din 
ei o gi spre reamintirea numelui sâă. De aci dar necesitatea 
inevitabilă de a se serbâ de o dată şi într'o singură di memo-: 
ria mai multoră sânţi. Sărbătorile sâuţiloră și'ale martiriloră 
fură aşedate cu preferinţă de Biserică în ciclulă s&rbătoriloră * 
domenicali, spre a esprime prin acesta şi mai clar legătura 
intimă de causă şi efectă , ce există intre densele,: Ast-felii în 

„secolulă ală 4-lea se celebra a 2-a di după nascerea Domnului 
serbălârea protomartirului Stefan, cu celă d'întâiu fruetu ală 
triumfului între Chrestini. In a 4-a di se sărbă toria martiriulit 
prunciloră din Batleem. La finele ciclului paschală se institui 
sărbălârea apost. Toma, şi la terminarea ciclului cinci-gecimă 
sărbătorea tuturoră sânţiloră martiri. Mai târdiu se! stabili 
principiulă, ca la aşădarea sărbătoriloră în anulii Bisericescă 
să se observe progressulă istoricii în desvoltarea împărăţii lui . 
D-dei. Intre sârbătorile martiriloră „.cari se celebra în lâtă 
Biserica, se puse şi o sărbătâre din v. Testamentă : sărbătârea 
Macabeiloră în memoria celoră şapte fraţi şi a mumei loră, 
tari a suferilă pentru credința străbună mârlea de martiri 
sub Antiochă Epifaniu. Aversiunea Bisericii de a sărba dioa 
aniversară la sânţi fu învinsă numai pentru o singură'sărbă- 
t6re.: nascerea-st. loan Botezatorulă. Instituirea şi fixarea a- 
cestei sărbători a fostă dependentă de fixarea dilei nasterii: 
Domnului. (iuc, 1, 26). In secolulă ală 5-lea se sărba deja 
dioa tăerii capului St. loan Botezatorul (29 August). Serbăt6- 
rea celor doi Corifei ai apostoliloră : Petru şi Paulu, însti-
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tuită în memoria martiriului loră , se celebra de tâtă Biserica 
(29 Junie) cu o pietate deosibită. 

"$ 76. CULTULU SI SERBATORILE ST. FECIOARE MARIA 

- Direcţiunea ce luase desvoltarea spiritului chrestină î în Bi- 
serica, veche, atrase după sine ca consecinţă naturală cultulă 
St. Fecidre, a cărui veneraţiune formeză punctuli culminativă 
în cultul sânţilorii. Cele d'intâiă secole preparaseră terenul 
pentru acestii cult. Deja istoria evangelică, în care se descrie 
origina Davidică a St. Fecidre, pare a impune o veneraţiune 
deosebită pentru persâna ei sântă. Archangelulii Gabriel o sa- 
lutase : <bine-cuvintată între femei», şi ea plină de St. spirită 
profetizase despre sine : iată dar, de acum înainte mă voru 
ferici tote generaţiunile.» Pucinele indicii ce presintă istoria 
evangelică ai fosti suficiente pentru a recunâsce în St. Fo- 
ciâră celă mai nobilă ideală sai prototipă alt genului feme- 
ninti în reînascerea. chrestină. Invăţătura apost. Paulu, care 
pune în facă unulu cu altulă cele dog puncte cardinale ale eco- 
nomii divine : Adam şi Christu, atrase după sine naturalmente 
o analogie opusă : Eva şi Maria. 

Cea mai veche dintre sărbătorile St. Fecisre este fără: in- 
“doială Buna-vestire, care se celebra în secolulii alu. 5-lea pre- 

tutindinea. Principiulă instituirii acestei serbători este coprinsă 
în evangelie (Luc. 1, 26 sqq), iar motivulă în controversa ne- 
sloriană ală cării resultatiă a fostii recunâscerea St. Feciâre ca 
Născălgre de D-gdeii. Din: causa cutremuriloră şi a epidemiilori 
teribile Justinian 1 decretă în anul 542 instituirea sărbătorii : 
întîmpinarea (Luc. 2, 24 sqq). Peste 50 de ani mai târdiu Biserica 
orientală celebra la 15 August şi sărbătârea : Adormirea St. 
Născătore, care fu introdusă în curând şi în Ocidentii. Către 

finele secolului ală 7-lea se sărbătoria la 8 Septembrie : nas- 
cerea St, Fecăore. 

„$ 77. CULTULU SI SERBATORILE INGERILORU. 

Cultul îngeriloră se desvoltase de o dată cu acela ali Sân-
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țiloră în cele d'intâiă patru secole, ânsă de atunci sistândă 
remase naturalmente în urma acestuia. Deja în secolulă ali 
2-lea era frte respindită şi acreditată ideea despre îngeri pro- 

tectori, cari vinii la trebuinţă în ajutorulă popsreloră, Stateloră 
şi oraşeloră (1), precum şi în ajutorulă 6meniloră (2). Princi- 

piile elementare pentru desvoltarea cultului îngeriloră se gă- 
sescă în scrierile lui Justin Martirulă şi în Origene. In seco- 
lulă ali 4-lea acestii cultii era generală în Biserică, şi în unele 

locuri degenerasa într'o adoraţiune idolatră, asupra cării con- 
ciliuli din Laodicea pronunţă anatema (3). După secolulă ală 
5-lea Biserica institui sărbătârea Archangeliloră Michael : şi 
Gabriel la 8 Novembre, 

Ş 78. VENERATIUNEA RELIQUILORU 

“Venerarea reliquiiloru  (isivava, xeliquiae) stă în legăură i in- 
timă cu cultulă martiriloră şi ală sânţiloră. Ea se “baseză pe 
unii sentimentiă de pietate, saditii profundi în vieaţa naturală 
a omului, de aceea se găsesce și în cele-l-alte religiuni afară 
de Chrestinismii. Imputarea ce s'a făcut Bisericii, că ac [i luati 

din păgănismă veneraţiunea reliquiiloră este cu totulă ne- 
fondată. Cu tâte acestea veneraţiunea reliquiiloră are punctulă 
sâi de plecare principalmente în stima cea mare ce da Bise- 
rica deja în secolulă ali 2-lea martirilorii ei. Chrestini uă voii 
să prol&gă restele eroilorii credinţii loră de ori-ce brutalitate 
a profanaţiunii păgâne, şi ast-felă le-a conservată ca ună mo- 

numentă ală martiriului, ca mediă de o perpetuă reamintire 
a virtutiloră, ca o îndemnare la imitarea exemplului dată de ei 
şi ca o garanţie preţi6să despre unitatea Bisericii luptătâre cu 
cea triumfătâre. Veneraţiunea reliquiilorii a începută de o dală 
cu serviciile divine, ce făceaăCnrestini pe la mormintele mar- 
irilorii, unde se adunai cu alât entusiasmă, în cât autorităţile 
păgâne de mai multe ori le interdise acâsta cu asprime. Cu în- 

  

(1) Deut. 32, 8 LX; Daniel 10, 13, 20; 12, 12. 
Ei Mat. 18, 10; A Act, ; Danio 15, 
(3) Conc. Laod. can. 33.
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cetarea persecuţiuniloră ea deveni şi mai mare. Se zidiaă Bi- 
serici şi Capele pe mormintele martiriloră , se transferai rg- stele loră în Biserici deja făcute şi se distribuia părticele din "acele reste la diferite alte: Biserici. Locul cuvenitii pentru |i- nerea reliquiiloră era altarulă. Mai târdiă nu se mai putea zidi sai sânţi o Biserică fără reliquii. In multe locuri se aservaă în Biserică în cutii şi în sicrii lucrate cu: multă preţ şi se ară- taă pentru venerațiune numai la timpuri determinate. 

Ş 79. CULTULU IMAGINILORU SANTE 

Ura şi aversiunea ce aveai Chrestini primitivi contra artei picturei dispăru cu înestută în secolulă ală 3-lea. Incepândă cu representaţiuni simbolice şi tipice, ei păşiră la depingerea de fapte din istoria apostoliloră şi a martiriloră; ast-felă ima- ginile trecură din case în katacombe şi de aci în Biserică. Te- merea de a depinge persâna lui Christi precumi şi fapte evan- gelice a durat ânsă ma multă timpă. Imaginile religiose fură introduse generalmente în Biserică cam 'călre finele secolului „ală 4-lea. In secolulă ali 5-lea se găsescu imagini autentice, ale lui Christi, precum şi ale St. Fecăâre şi ale apostoliloră, parte zugrăvite de contiporani, parte apărute într'ună modă miraculos (2262 îlagozoinzot) Cu densele începu adevărata ve- neraţiunea a imaginiloră (Sposzim,ais stansti), Numernlă imagini- loră lui Christă, St. Fecisre şi sânţiloriă, zugrăvite mai alesă „de monachi, devenise enormă. T6te Bisericile şi cărţile Bise- ricesci, evangeliile etc., palatele imperatoriloră şi casele cotă- țeniloră erai pline de imagini religi6se. ă Acusaţiunea de iconolatrie (adorarea imaginiloră) ce adu- ceaă uni contra Bisericii fu respinsă de învăţători Bisericesti „cu indignaţiune ca calomnie infamă şi revoltătore. Stima ce se dă imaginiloră sânte nu este, diceau ei, adoraţiune, ci venera- țiune; ea nu are de obiect imagina, ci persâna aceluia, care ese representată prin imagine. Cu lâte acestea nu se pste contesta, că entusiasmuliă exagerată cu care poporulă şi mo- nachi îmbrăţişaseră acâstă formă a cultului n'a Lroculiă adesea 
.
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peste limitele cu care Biserica a circonserisă acesti culti. In 
faca escenlricităţiloriă ce se iviăă din când în când. în cultulă 
imaginiloră se opunea principiulă : qbusulă nu suspendă ade. 
tăratulă usă. In genere cultulă imaginiloră era multă mai 
respîndită în Orientă, de cât în Ocidentă. i 

$ 8U. MISTERILE S1 NUMERULU LORU. 

In ceea ce privesce definiţiunea şi numerulă misteriloră 
(puseizea), Biserica n'a fixată ânch6 nimic în acâstă periodă. [n- 
vălători Bisericesci se pronunţă asupra acestui puneti cu multă 
incertitudine şi reservă. Espresiunea saă terminuliă misteră se 
aplica alât la învăţătura chrestină, întru cât înţelegerea ei co- 
virşesce mintea omului, cât şi la operaţiunile sânte prin cari 
se comunică credincioşiloră mântuirea într'ună modă neinţe- 
ligibilă (1). Ac6stă din urmă semnificaţiune deveni de la se- 
colulă ală.5-lea încâce din ce în ce mai generală şi rămase 
$re-cum dominantă în limbagiulă Bisericescă. Ansă, fiind că ea 

„Du sa desvoltată şi formulată . cu claritate şi precisiune în 
dogmă, s'a aplicată şi la operaţiuni simbolice, cărora li se da 
numirea de mistere. Botezulă şi cumenecătura au fosti consi- 
derate chiar de la începută ca misterile principali, necesari şi 
suficiente pentru câstigarea mântuirii. In secolulă ală 3-lea 
chrisma şi supra-punerea măniloră constituia ună mistertă 
independinte de boteză. Ideea despre ună sacerdoţiă speciali, 
ca instituţiune divină, puse chirotonia saă ordinaţiunea în nu- 
mărulă misteriloră. Augustin, acusată în Pelăgiani că prin în- . 
vățătura sa despre păcatulă originală şi concupiscenţă degradă 
căsătoria ordonată de D-dei, punându-o în -numeruliă actelorii 
păcătâse, declară bine-cuvântarea Bisericâscă a căsătorii de 
misteră, invocândă în sprijinirea acestei teorii cuvintele apost. 
Paulu din epistola către Efeseni (5, 39). In întâia jumătate 
a secolului ală 6-lea, Dionisiu Pseudo-areopagitulă „Rumeră 
şase mistere : Botezulă, Chrisma, Cumenecătură , Chirotonia, 

  

(1) Chrysost, hotnil. 7 în ep. ad Cor. opp. NI.



149 

  

Sânţirea-monachiloră şi „unger ea cu “umtii-de-leminiăi- sânţită 
(maslu) (1). + 
Botezului şi Chrisma. Ritulă botezului se desvoltase în periâda prece= 

dentă atât de completii, în cât adaosulă ce se făcu acum a fostii fârte nein- 
* semnată şi neesenţialii. Instrucţiunea Chatechumenilorit termina cu unii fel 
de examenii publici înaintea superiorilorii Bisericesci (scrutinum). Catechu- 
meni în timpulii preparațiuniă lori staii la serviciulii divinii cu capulii acope- 
ritii, la dioa botezului âns€ descoperitii. La exorcismii se adaose ceremonia 
su/lărei “(loan 20, 22), insemnarea [runtei și a peplului cu semnulii. crucii, 
Neofiţi priimiai la boteză unit noii nume, prin care se esprima intrarea într'o 

noă vieață. In momentul abrenuntiațiunii acela care urma a ii botezatii se în- 

toreca cu faţa la Apusi şi dicea vorbele; melepădi de line, Satana, și delol d 
adorarea ta etc., apoi întorcându-se cu faţa la Răsăritii dicea : mă ainescă cu 
tine, Chrisle, etc. Botezulii se săversia prin afundarea totală de trei ori în apă. 
Termenile cele mai obicinuite pentru botezii erai Sâmbita cea Mare, sărbii- 
târea Cinci-decimeci, si în Orientii şi Epifania. Instituțiunea naşilori deveni 
generală, şi legislațiunea lui Justinian I stabili între naşi şi flni o afinitate 
spirituală, care împedică căsătoria între el. Mulţi din catechumeni temporisaii 
priimirea st.. botezii parte din indeferentă, parte din o temere falşă și din 
prejudicii dogmatice. Invăţători cei mai distinşi'ai Bisericii desaprobă con- 

duita unorii aseminea, 6meni, Necessitatea botezului pentru dobindirea mân- 

tuiriă legitimă în decursul timpului şi botezuli săverşitii de laici și mose în 
pericolit de mârte. Botezulii prin aspersiune sati stropire cu apă în loci de 

afundare se fiicea numai cu'cei bolnavi (baptismus clinicorum/, 
Dogma st. cini sai cuminecătura n'ă fostii nici odată obiectulii desbate- 

rilorii sinodali. Toţi părinţi Bisericesei numescii st. Cin misteruliiceli pre santii 

şi în/ricosălorii (ogtaz6v, tremendum), și credă că pâinea şi vinulii se schimbă 

supranaturalmente în corpulii şi sîngele lui Christu. Ansă schimbarea acâsta 
uni 'și o închipuescit că este spirituală, adecă ca o acțiune dinamică a corpo- 

ralităţii transfigurate a Domnului asupra elementelorii pimentesci : pâinea si 

vinulit cari o represintă ; alti din contra — şi aceştia siintii cei mai mulți — 
că este reulă, adecă că corpulă și sîngele se comunică substanţială pâinii şi 

vinului. Terminulă generali saii espresiunea, technică pentru acâstă faptă mi- 

racul6să a atot-puternicii lui D-deu este mmetabole (ueza2oA7j, transfiguratio). Teo 
„ria spiritualistă cra profesati de majoritatea Origenistilorii, cu preferință de 

Fuschiu din Cesarea Palestinei, nu atât de multii ânsă de Atanasiu şi Gregoriit 

de Nazianz (2). Teoria realistă se împarte în diofisitică (consubstanţialăi ) și 

în monofisilică (transsubstantială). O înclinaiune forte pronunțată către teoria 
monofisitică sai transubstantiali se vede la Ciril din Ierusalem, Chrisostom 

Ambrosiu si Ilariu din Pictaviu (3). Gregoriu de Nissa se esprimă cu totuli 

  

(î) De hierarchia eccles. C, 27, 
(2) Euseb. Demonstr, evang. 1, 10. „Atanas. ep. 4 ad Serapionem, Greg. de 

Nazianz orat. 1. p. 38. Orat. 7. 
G) Cyril. de Tebisal: Cat. 22, 4. Ci nom 45 ad Ioh. 6, 54. Ilil. de Pict 

de trinit. 18, 3. Ambros. de myst e. 9.
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ță. Eli dice: -Dup& cum mâncarea și butura 
Sa transformată prin asimilațiune în corpului şi singele lui Christit pe timpuli 
vieţii sale pămentesci, tot ast-felii se transformă acum pâinea şi vinulă cu 
atât puternicia lui Dumnegdeii prin consecraţiune în corpul transfiguratiă ali 
lui Christi şi se asimilezi prin primirea st. cumenecături corpului nostru» 1), 

Diferenţa între aceste teorii luâ unii caracteră distinetivii în decursulii con= 
troversii nestoriane. 

Triumfalii diolisitismului la conciliulii din Chalcedon nu putu înlătura cu 
destverşire tendința unor învățători Biresicesci de a subtilisa umanitatea 
lui Christi făcându-o să dispară în divinitate, Tendinţa acâsta contribui forte 
multii ca teoria transubstanţială sti devie din ce în ce mai generală, aşa căi la | 
finele peri6dei presente este Gre-cum singură dominanti în Biserici 
Partea practică în st. cină. Diferenţa între liturgia catechumenilori 

şi a credincioşiloră dispăruse de când s'a introdusii botezuli copiilorii. Cu- 
menicarea copiilorii rămase ca o tradiţiune legitimată în Biserica Orientală 
şi în cea din Africa de Nord , Biserica Ocidentală ânst basăudu-se pe 1 Cor- 

„11, 28, 29, interise acesti usii. Cumenecarea sub .o singură formă, adecă 
numai cu pâine, era considerată ca cresie manicheică. Elementele: materialt 
pentru săvarşirea St. cini se aagucă şi acum ca şi în peridda precedentă de 
către credincioși. Pâinea era. din cea obicinuită, adeci dospiti. Biserica o: 
rientală persistă în ncâstă tradiţiune apostolică, pe când cea Ocidentală în- 

-locui. pentru considerațiuni simbolice, pâine dospită cu azimă. Col6rea vinu- 
lui era indeferentă, mai târdiu însă se prefera vinuli albu, fiind că celii - 
roşii depune resturi colorate. a 
 Amestecarea vinului cu apă era o cerință esenţială, care 'şi are rațiunea 

n faptul cvangelică (Joan 19, 34), sai în esplicarea simbolică a celorit doi 
naturi în Christii. Pâinea se frîngea. Elementele sânţite, adecă pâinea şi vi- 
nulii se numiait Vine-cuvîntare (e5doyia, 1. 16, 16). Prisosuli din oblațiunile 
neconsacrate se distribuia la credincioşi (&vztâwopa-anafori) după ce mai 'n- 
teiă erai bine-cuvântate. “ 
Chirotonia. Chirotonia (Yeporovia, xx0kfewsws) saii ordinaţiunea fu pusă pe 

aceaş: linie cu botezulii. După cum botezulii imprimă Ohrestinuluf caracte- 
rnlii sacerdotiului generalii, tot aşa şi chirotonia 'i imprimă caracterulii sa- 
cerdotiului particulari prin transmiterea acelorii daruri ale St. Spirit, cari 
"li facă demnă pentru prepararea și distribuirea st. mistere. Iserica recuno- 

scendii validitatea botezului săvirşiti de eretici, a trebuitit să recunoscii 
şi chirotonia stvirșită în regulă de către denşi şi schismateci, (2). Dreptoliă 
esclusivii de a chirotoni cra alt episcopilor, ca uni cari posedă într'o me- 
Sură mai mare darurile St. Spirită. Celui care urma a fi chirotonitii „trebuia 

să se supună la unii examenii rigurosii 3). Principiulă : Ximenea să nu fe 

chirotonitii fără Biserică anume delerminală (ne quis vage ordinetur) a fos 
recunoscutit de valabilii în Biserică chiar de la începută 4). Chirotonia pen: 

“carâcteristică în acâstă privint 

  

(1) Greg. de Nyssa Or. Cat. 37, 
(2) Conc. Nicenu (335) can. 8. 

" 3) Cone. din Carthag. (397) canon. 22. og 
(4) Fapt. ap. 4, 33. Tit, 1, 5. Concil. Chalced. canon. 6, ,
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tru gradele mai inalte nu se putea da după legile Bisericesci , de cât dupt 
” primirea gradelorii de josă. Episcopuli, asistatii de preoți, săverşia chiroto- 

nia prin supra punerea măinilorii şi rugăciune. 

$ Bl. CBTIREA SI PREDICA IN SERVICIULU DIVINU, 

Indoiala despre autentia mai multoriă scrieri ale N. Test., pe 
care Eusebiu le numise antilegomena (âvzdsytueva) dispăru cu 

încetulă. Bănuelile ânsă în privinţa apocalipsului durară multă 
timpi, fiindă nutrite prin deconsideraţiunea ce *şi atrăsese chi- 

liasmulă ; dar către finele secolului ală 4-lea dispărură şi ace- 
stea. Catalogulă cărţilor canonice, enumerate în canonulă 60 
ală conciliului din Laodicea şi în canonulă 36 ală conciliului din 

Ippone (393), deveni normalivă pentru t6ta Biserica, cu 6te 
că n'a fostă nici o dată adoptată şi sancţionat formală de vre 
ună conciliu generali. Prelegerile Bisericesci din cărţi neca- 

nonice fură interdise (1) saă limilate, se permise ânsă cetirea 

acteloră martiriloră în gilele, când se sărbătoria reamintirea 
loră. Cezirea continuă, adecă de la începută şi până la fine a 

unei cârţi întregi din St.. scriptură, era usitată în serviciulă 
divină până în secolulă ală 5-lea. Episcopuli alegea, după cum 
găsia de cuviinţă, cartea ce trubuia să fie cetită..Cu tâte acestea. 

„ânchă de timpuriu se făcuse încercări, după exemplulă prac- . 
licii sinagogale, spre a se împărţi în capitole determinate pen- 
tru cetită ăocmmdaaa zepmozal) cărţile N. Test. Eutaliu, ună - 

diaconi din Alexandria, este celă d'inteiu care se încercă a în- 

lătura citirea continuă prin împărţirea stichometrică a cărţiloră 
N. Test. Ac6stă încercare a dată cu încetul nascere înter-. 
puncţiunii. 

Predica urma dupâ textului respectivă din st. soriptură, In 

Biserica episcopală dreptulă de a predica era ală episcopului 
care adesea însărcina .cu acesta pe vre-ună. preotii saii dia- 

conă. In Bisericile parochiale predicaii preoţi. In casă de bâlă 

  

(1) Cone. Laod, canon. 59, Conc. Carthag, (397) canon 47,
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sa de împrejurări împredicătâre se cetia de către citea o 
predică streină. 

$ 82. IMNOLOGIA S1 PSALMODIA. | _ 

„ Psalmi biblici, imnurile şi doxologiile forma partea esen- 
ţială în cântările liturgice. Sucesulă pe care "ăi obţinuseră 
Gnostici, Ariani, Apolinaristi şi Donatisti prin poesia şi musica 
religi6să , prin ajutorul cărora respîndiaă în popori învăţă- 
tura loră, fu paralisată de Biserică în do6 moduri : pe de o 
parte fură înlăturate din serviciul divină tâte imnele făcute 

"de particulari, iar pe de alta se recunoscu necessitatea de a 
opune cântărilură şi imneloră eretice cântări şi imne ortodoxe 

de unii culorită mas frumosi şi de o vervă poetică multă mai 
mare. 

“ Efrem din Edessa (4.378), Isak celui Mare, preotă în Anti- 
ochia şi lacob din Sarug, episcopă la Batne în Mesopotamia 
(4 521) sunt cei mai productivi şi lăudaţi compuitori de 

imne în limba Sirică. Introducerea în serviciulă divină a im- 
neloră făcute de dinşi nu întîmpină aci nici ună .obstaculă. 
Gregoriu de Nazianz şi Sinesiu compuseră imne pentru Bise- 
rică , ânsă disposiţiunea canonică a conciliului din Laodicea 
(canon. 59) interdise de a se introduce în serviciul divină 
aseminea cânturi, 

Cântarea simfonică , care fusese în usii chiar de la începută 
în Biserică, încetâ de la instituirea cântăreţiloră clericali, şi 

conciliulă din Laodicea o interdice cu totul. Multă mai bine 
fu primită în serviciulă divină cântarea 'antifonică. În faca 
esclusivismului clericală resisiă numai cântarea îpofonică, 

care consistă în respunsurile date de credincioşi la intonaţi- 
uni, cetiri şi rugăciuni pronunţate de cleră. Cetirea cantando 
a rugăciuniloră, a părţiloră alese din st. Scriptură şi a formu- 

“leloră pentru consecraţiune începe în secolulă ală 6-lea. 
Cântările erai la începută simple, fără artă şi în formă de 

recitativă. Mai târdiii rivalitatea ereticiloră constrînse pe po- 

eţi şi pe cântăreţi Bisericii ortodoxe “ca să iea în consideraţi- 
10
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une cerinţile artei musicale. Forma din ce în ce mai splendidă. 
a ceremoniiloră în serviciul divină imprimă cântărilor peste 
cât-va timpă ună caracter mundanii. Deja Chrisostom com- 
bate aseminea abusuri. Cântarea corală este-necunoscută în 
acestă peri6dă. „: 

$ 83. LITUBGIA. . „i 

Diferitele liturgii.ce se găsescă în Biserică prin secolulă ali 
4-lea şi mai în urmă aă ună tipă fundamentală şi comuni tu- 

„turorii în liturgia din a S-a carte a constituţiuniloră apostolice. 
Ele se împartă mai ?ntâită în liturgii orientale şi ocidentale. 
Din cele d'intâiă facă parte : Liturgia Ierusalemică , ală cării 
autoră: se crede a fi apostolulă Iacob. Lilurgia Alezandrină, 
care are de autoră pe evangelistulă Marcu , fondatorulă Bise- 
ricii din Alexandria. Liturgia Bisantină , compusă de st. Ba- 
siliu, prelucrată şi prescurtată de Chrisostom. Acestă din urmă 
snsţinulă de superioritatea reşedinţii şi a patriarehului ei în- 
lăturâ, de la secolulă ală 6-lea încâce pe tâte cele-l-alte litur- 
gii din Biserica orientală. Intre liturgiile ocidentale se distingă 
prin vechime şi însemnătate : liturgia HMilanesă , compusă de 
st. Ambrosiu, cea Romană şi liturgiile Galice. | 

Liturgia Bizantină presintă în totalulă ei o dramă religisă “ 
coasistndă din trei părţi :.vespera (vecernie), matutina (utre- 
nie), şi liturgia proprii disă, în care dramă se espune istoria 
economii divine de la creaţiune şi până la înălțarea Domnu- 
lui la Ceri. In aprinderea şi stingerea lumânărilor, în închi- 
derea şi deschiderea uşiloră la altară, în tămâere, în îm- 
brăcarea succesivă a diferiteloră vestminte liturgice, în mer- 
sul şi în diferitele posiţiuni corporali ale clerului din ser- 
viciă, în operarea cu elementele st. cini etc. se. represintă 

„actele principali din economia divină, Intonaţiunile, respunsu- 
„rile, rugăciunile, cetirea şi cântările aă o semnificaţiune se- . condară şi formâză esplicarea curentă a liturgii. - 

Biserica ocidentală ânsă a dati liturgii ună caracterii dog- matică. Aci nu. se represintă într'ună modă obiectivi econo-.
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mia divină, ci rojilăcele pria « care Be-oino păte d dobîndi mân- 
tuirea. | 

$ 84. LOCALELE PENTRU SERVICIULU DIVINU. 

Forma templeloră păgâne, cari serviseră numai pentru con- 
servarea statuelorii diferiţiloră Dei, nu putea'conrespunde în 

“nici-o privinţă.cu scopulă Bisericiloră chreştine. — Din con- 
_tră Basilicele judiciare ale Romanilor presentară ună mo- 

delii fârte nemerită pentru architectura Bisericâscă..De aceea . 
se luă, — se inţelege cu 6re-cari modificaţiuni — nu numai 

forma, “darşi numele loră, ânsă cu o semnificaţiune particulară 
şi relativă la regele eternă Christi. Tipulă fundamentală ală 
Basiliceloră era ună edificii oblongi în direcţiune de la 
West către Ost. Lărgimea sa era împărţită în trei spaţii saă 
sînuri prin. do5 rânduri de colâne, ast-felă că spaţiulă din 

mijlocă era celă pugin de doă-ori mai largă de cât cel-l-alte 
(loă laterali. Acestă spaţii termina într'o formă de semi-cercă 

„ridicată, numită concha, absida (nârta, &uis), ce era despărțită 
-printrună grilagiă (rwzdiăe) şi printr'o perdea. (zarantzaoua) şi 

care: se numia altară (Bîuz), fiind că era mai sus cu câte-va 

trepte. De la secolulă ală cincilea nu se mai puseră colânele 
până la extremitatea de Ost şi ast-feli se căştigâ. ună spaţii 
traversală, care unită cu sînulă din. mijlocă şi cu absida dete 
forma erucii, tipulă fundamentală ală Bisericiloră. 

In YVest la intrare se afla ună „vestibul de o lărgime ecu- 
ală cu Basilica. Ast-felă, dar totă edificiulă se compunea din 
wei despărţituri. Altarul era reservatii clerului. 

. Tronul saă .scaunuli episcopului se afla la perete în niij- 
loculă absidei, ridicată ce-va mai sus, iar scaunele preoţiloră 

a drâpta şi la stânga st. mese pe lângă peretele absidei. Spa- 
țiulă oblongă (navis) era destinată pentru. laici, unde fie-care 
ocupa uni locă cuvenită cu sexulă, elatea şi posiţiunea sa so- 

cială. La Bisericile din Orienti se afla la ambele laturi câte-o 
„galerie destinată pentru femei. În sinulă din mijlocă şi aprâpe 
- de grilagii se âfla-ambonuli. Vestibululi era loculiă desti-
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natii pentru catechumeni şi penitenţi. La edificiele cu cupolă 
„se conservâ forma principală a Basiliceloră, ânsă peste sînul 

din mijlociă alu Bisericii, se ridica în formă de boltă cerâscă, re- 

zimată pe colâne mari unite între densele prin arcuri, cupola 
principală. Alături cu dânsa se înălţai si cele-l-alte semi-cu- 
pole. Cea mai celebră lucrare în stilulă acesta a fostii Biserica 
st. Sofi din Constantinopole, dupe a cării terminare Justi- 
nian ] (537) a putută esclama : « Te am învinsă, Salomon!» 

$ s5, VIEATA CHRESTINA. 

“După chreştinarea Statului, Biserica primindă în sînulă ei 
mulţime de Gmeni, neconvinşi ânchă de veritatea evangelică 

sai neconvertiţi şi necăutândă în Chreştinismi de cât fol6se 
pământesci, vieaţa chrestină în genere a perdută fârte multi 
din seriositatea , energia , sinceritatea şi puritatea ei, cu cari 

învinsese lumea veche păgână. Lumea şi Biserica se asimileză 
şi se conformeză între dânsele din ce în ce, disciplina Biseri- 

câscă devine mai pugin:severă şi în aplicarea ei fără efecti, şi 
decadenţa morală face progresse gigantice. Luptele pasionate, 
desbinările şi schismele între episcopi şi între clerici umplură 
lumea chrestină cu partite, r&utate şi certe pasionate ; demo- 
ralisarea Curţii învenina prin exemplele ei Capitala şi provin- 
ciile. Invasiunile pustiitâre ale barbarilor favorisară feroci- 
tatea şi desfrinarea. Facărnicia şi higoteria înlocuia adessea 
pietatea la aceia cari aspiraii la ceva mai înaltă, pe când 
massa poporului se consola cu prejudiţiulă : că nu fie-care se 
pote sânţi. Dar cu tâte acestea Chreştinismulă conservă tot- * 
d'a-una forţa aluatului sâă morală. Spiritul chreştinii pătrun- 
sese în Stată, în justiţie şi legislaţiune, în filosofie, în vieaţa 
familiiloră şi în usanţele poporului. Cerinţile umanităţii şi 
drepturile omenimei fură recunoscute, sclavia fu din ce în ce 
limitată, jocurile gladiatoriloră şi spectacolele imorale dispă- 
rură, bariera egoismului naţionali se ridicâ, poligamia încetă, 
se proclamă şi menţinu cu tărie santitatea căsătorii, sexulă 
feminină *şi recăpătă drepturile pe care, societatea C le ne-
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gase atâta timpi, institutele de bine-facere înfloriră şi pla= 
gile bătrinului păgânismă nu mai putură fi considerate ca ce- 
rinţe legitime şi manifestaţiuni naturale în vieaţa Statului şi 
a poporului. Chiar păgânulă, care, de şi convertiți la Chre- 
ştinismă, rămânea în sine fidelă religiunii străbune , trebuia 

să îndeplinescă formele şi cerinţile Bisericii şi să se conforme 

cu disciplina ş şi usanţele ei. 

$ 80. DISCIPLINA BISERICESCA. 

Rigorismulă novaţiani , care ridicase escomunicaţiloră ori- 
ce posibilitate de a fi reprimiţi în Biserică, fusese declaratii 
deja de eresie în pori6da precadentă. Disciplina severă preseri- 
să penitenţiloră fu observată cu scrupolisitate şi în decursulii 
secolului ală 4-lea, de atunci âns6 incepu a fi slăbită prin in- 
fluenţa imprejurăriloră, cari reclamatii indulgență și cânsidera- 
țiuni particulare. O greutate mai mare presenta menţinerea 

disciplinei vis-a-vis de imperatori şi gubernatori. Dar istoria - 
ennâsce numerdse exemple de: episcopi curajoşi, cari aă 
sciută să 'şi îndeplinescă fără cruţare datoriile sânte ale fon- 

„ eţiunii chiar în cele mai delicate şi dificile împrejurări. 
Pe timpulă controversii cu Novaţiani disciplina Bisericâscă 

primi o amplificaţiune prin instituirea de preoţi penitenţi-. 

ari saă duchovnici (mpcapizezos îni sis peravotas, presbyter peniten- 

tiarius). Iuslituţiunea 'şi are origina în Ocidentă şi de aci sa 
propagat şi în Orientă. Preoţi penitenţiari aveaă datoria de 
a arăla mijlâcele prin cari să 'şi recapete liniscea sufletului a- 
ceia, cari se simţiaă apăsaţi de păcate grele şi ascunse şi cari 
veniaii de bună-voie a le spune înaintea lori, cerându-le con- 
silii şi consolaţiune. Preotulă. penitenţiară; 3 care era obligată: 
a păzi tăcere asupra celoră ce *i se spunea, asculta mărturisi- 

„Tea păcatelor secrete şi prescria după apreciarea sa pastorală 
aceea ce ce "i se părea salutară şi necesară pentru îndreptare : 
postă, rugăciune ete. Patriarchulă Neetariu desfiinţă în anulă 
371 instituţiunea preoțiloră penitenţiari din causa unui scandală 
ce se înttmplase in Biserica din. Constantinopole. Exemplul 

x
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săi i fu imitată de n mai multe Biserici din Orient. Do atunci es- 
piarea păcatelor. secrete a rămasă o cestiune de consciinţă în 

Biserica orientală, fără ânsă a fi esclusă mărturisirea benevolă 
şi darea de consilii. - 

Del şecolulă ală G-lea' saă ali 7-lea apârură mai multe 
cărţi penitenţiale î în care se aflaă adunate regulele privitâre la 
espiareafpăcatelorii mărturisite. Cea mai veche carte peniten- 
ţială în Biserica orientală este făcută de patriarchulă din Con- 
stantinopole loan Iejunator (“+ 395) intitulată: regula şi rOndu- 
ială celorii cari se mărturisesci. 

-Ş$ S7 CASATORIA CHRESTINA. 

Stima exagerată către celibatii, care a ajunsi în entusiasmulii 
pentru monachismii celă mai înaltă gradă, atrase după sine, 
ca o consecinţă inevitabilă, deconsideraţiunea căsătorii , ca- 
re sub influenţa unorii aseminea idei nu putea fi privită de 
cât ca obstaculi Ia ori-ce silință pentru o pietate mai înaltă, - 

sai 'celă pucin ca un r6ă necessariu, ce nu se putea înlătura 
şi de aceea era scusabilă, dar nu şi recomandabilă. Cu tâte a- 
cestea instituirea divină a căsătorii, semnificuţiunea ei reliai- | 
6să în Chrestinismiă (Efes. 5) şi importanţa ei incontestabilă 

pentru socistate eraii în' contradiețiune cu ideile despre Le- 

libată. | 

„ De aceea atâl Biserica cât; şi Statulă eraă ogalmento interesale 

de a găssi mijl6cele pentru a paralisa teoriile despreţuitâre că- 
sătorii, alt-felă tolerate şi aprobate. Daca spiritulii ascetică ală - 

“ timpului minase instituţiunea sântă a căsătorii, atunci neapă- 
rată că silințele tuturoră a trebuit să aibă în vedere dea'i 

da ună fundamentă şi sprijină cu totuli noii. Ac6sta se vede 
în ideea din ce în ce mai generală, că căsătoria chrestină pri- 
mesce prin bine-cuvântarea Biseriescă. ună caracterii sacra- 
mentală (Efes. 5, 32). In epoca următâre se complectă şi se 
fix&ză acâstă idee. Statul chrastină care acum n'avea nici 
voinţa, nici puterea dea înfrîna ascesa exagerată şi desprețuliă 
către căsătorie, saă celă pugin de a le ţine în limitele cuve
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nite, a trebuit să admită părerile Bisericei în acestă privinţă 
şi să le aibă de normă în legislaţiunea sa. Ast-felă contradi- 
cţiunea în faptii ce exista în privinţa ideilor religise şi morale 
despre căsătorie remase nereconciliată. Cu tâte acestea san- 
etitatea si fu respectată şi protejată energică contra consecin- 
ţiloră pericul&se ale -ascesei monachale. Legislaţiunea Biseri- 
cescă şi civilă desvoltă şi fixă principiile fundamantali ale 
sanctităţii ei. Necessitatea monogamii fusese recunoscută deja 
în legislaţiunea păgâno-romană. Spiritulă chrestini n'avu de 
cât să tragă consecinţele acestui principiu, - adecă recunâsce- 

“rea unei coegalități- perfecte a femeii cu bărbatulă în căsătorie. 
Difamarea căsătorii a 2-a de către Montanişti fusese stigma- 

tisată de Biserica ca aberaţiune eretică, (1) ânsă aversiunea sa 

contra ei dură ânchă. Ea împunea o penitenţă de unu până 

la doi ani acelora cari se căsătoria de a doa ră. Motivulă le- 
gitimiă pentru divorţ era numai. adulteriulă. Legislaţiunea 
imperială admise acesti principiă, şi Biserica orientală "lă ob- | 
servâ, cu scrupulositate.: Pedicile ce se opuneai la căsătorie 
erati consanguinitatea, a/finitatea, adopţiunea şi rudenia spiri- 

tuală, formată prin boteză. Căsătoriile mixte adecă cu păgâni, 
judei şi eretici erati înter(lise (2). Condiţiunea esenţială pentru 
săverşirea unei căsătorii legitime era consimţimântulă reci - 
proci ală părţiloră ce voiaă a se căsători, şi aprobarea din par- 
tea părinţiloră, iar condiţiunea validității sale juridice bine-cu- 
ventarea Bisericescă. 

. 

"$ 88 USANTELE CHRESTINE IN CASU DE BOLA, MORTE. 
„SI IMMORMENTARE. , 

Biserica şi clerulă , cari probase de îndestulă solicitudinea 
sa pentru chrestini bolnavi prin inființarea de spitale etc. nu 
putu trece cu vederea obligaţiunea spirituală către ei, Consola- 
ţiuni pastoral, unite, cu rugăciunea şi cu darea St. Cumenecă- | 

  

(1) Cone. Nicen (325) canon. 8. , 
2) Cod. Theod. III, 7, 2 și Justin 1, 9, 6. Conc, 2. Trull. can. 72.
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turi eraă mijlâcele obicinuite ale îngrijirii spirituali. Ungerea 
bolnaviloră cu unt de lemnă sânţită (Mare.6, 13, Iacob 5, 14), 
care până în secolulă ală 5-lea se consideră ca mijlocă charis- 
matică pentru însănătoşirea corporală, fu pusă acum în nu- 
meruli mistereloră (e3X%har0v). 
„Biserica recomenda şi avea pentru repausaţi tot d'a-una cea 
mai mare solicitudine, pietate şi respectă. Ceremonia funebră 
chrestina avea în vedere trei principii : continuarea relaţiune- 
loră spirituale în Domnulă cu cei repausaţi, trecerea lorii din 
Biserica militantă în cea triumfatâre şi invierea corpuri!orii 
"loră putredite. Inchiderea ochiloriă la repausaţi presenta mâr- 
tea ca ună somni, din care aveai să se deştepte in dimința 
învierii. Obiceiulii de a se da repausatului sărutarea sântă era 
ună simboliă ală unirii frăţesci în Domnuliă. Biserica Orientală 
a păstrat acâstă usanţă, cea ocidentală a desfiinţatu-o. In 
mormăntă se da mortului o posiţiune cu faca în sus şi cu ca 
pulă îndrepiatii câtre Ost. Fiind ca mârtea nu era considerată 
ca o nenorocire şi ca o despărţire pentru eternitate, de a- 
ceea era oprite jălirea peste măsură şi doliulă. exagerată ete. 
Cu t6te acestea învățători Bisericesci eraă departe de a des- 
aproba o intristare abandonată de speranţa învierii, saă de a 
cere o apatie stoică în aseminea durerâse împrejurări. Ceremo- 
nia tunebră era obiectulă unui serviciă divinu, de aceea şi lo- 

„curile de îmmormiântare saă cimeteriile. (xotanzie:a) erai locuri 
sânţite. a | | 

- In secolulă a)ii 4-lea cimeteriile fură puse imedial impre- 
jurulă Bisericii. Exemple de îmmormântări în Biserică sunt . 
frte rari (numai imperatori şi episcopi se îmmormentaă în 
Biserică). Către finele secolului ală 4-lea celebrarea agapeloru 
pe la mormiate fu înlocuită cu uspeţe în memoria morţiloră 
(pomană), pe cari le desuprobat învățători Disericesci din cau- 
sa deseloră abusuri ce se întîmplaii, Constituţiunile apostolice 
(cartea 8, 49) prescriu o ceremonie religi6să (parastas) a 3, _9, şi 40 gi după immormântare , precum şi la implinirea unui 

“ani, Si
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x. “SCHISMELE IN RISERICA. 

$ 89. SCHISMA DONATISTILORU. 

(311—415), 

“In Africa de Nord, unde se mai conservase ânchă ună rest 
de exaltaţiune montanistă, mulţi chrestini, fără să aibă nevoie, 
înăvăliaă benevoli la martirismă, pentru care găsiai ocasivne 

„destulă de favorabilă în persecuţiunea lui Dioclețian. Mersuriu, 
episcopii în Cartagina, se opuse cu energiela acestă fanatismii, 
şi ast-felă 'şi făcu o multime de inimici, In timpulii persecu- 
ţiunii cerându-'i-se cărţile st. scripturi, elă dase în locuilă loră | 
cărţi eretice. Acesta a fostii de ajunsă pentru ca inimici săi 
să'l stigmatiseze de trădători. Mensuriu .muri la 311, şi 
partita sa alese cu grăbire în locui pe :archidiaconulă Ceci- 
lian, care era de aceleaşi păreri cu dânşi. Spre a pune capătă 
machinaţiuniloră partitei contrarie, ei cregură că esta bine ca 
Cecilian să fie sânţit cât mai curând de episcopul Felice din - 
Aptunga, lăsândă ast-felti la o parte pe episcopi Numidii şi pe 

„primatulă loră, Secundu din Tigise, cari întradevără tot-d'a- 
una asistaseră la ordinaţiunea primatului din Cartagini.' Partita 
contrarie avea în capulă ei o femee văduvă, avută, bigotă şi in- 
trigantă, Lucila, care nu cruța nimici spre a resturna pe Ceci- 
lian, de către care, dicea ea, ar fi fostă superată târte tare. Ea 
reuşi — şi acâsta “ia fostă lesne — ca să tragă în partita sa pe 
episcopi Numidii, cari; pe lingă ca se simţiaii lesaţi în dreptu- 
rile loră, erai mai toţi de principii rigoristice. Ei de;-larară pe 

„Felice de trădăloră şi prin urmare ordinaţiunea sâvârşită de 
- elănevalabilă, Secundu veni la Cartagina cu 70 de-episcopi din 
Numidia, între cari celă raai rigoristă era Donat din (tasenigre 

„şi constitui ună sinodă, care chiemă pe Cecilian lu respun- 
- dere, Elă nu voi să compară şi fu 6scomunicată. 'Tot de odată 
sinoduli alese pe citeţulă Majorin (ună amică ală veduvei 
Lucila), care lăsâ îndată de sucesoră pe Donat (313). Schisma 
se propagă din Cartagina peste tâta Africa. Tărani, cari erati 
apăsaţi de dări peste puterea loră şi de angarale, îmbrăţișară 
causa luj Donat (pars Donati).
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- Imperatorulă Constantin celi Mare, care se considera ca e- 
piscopă în afacerile, de din afară ale Bisericii, credu că trebue 
să- se amestice în schîsma Bisericii Africane. Fanatismuli Do- 
natistilor "lă făcu să fie în defavârea loră. Intr'ună edictă din 
anul 313 prin care se acorda Bisericii Africane Gre care pri- 
vilegii, partita Donatistilor fu exclusă de la acele beneficii. Ei. 
vădându-se condamnaţi fără a fi ascultați se adresară la impe- 
ratoră cu petiţiune, cerândă să li se cerceteze plângerile con- 
tra lui Cecilian printr'o autoritate imparţială. Constantin dele- 
gă trei episcopi, cari sub presedinţa episcopului din Roma, 
Melchiade, şi impreună cu alţi 15 episcopi.să cerceteze împre- | 
jurările. Cecilian şi câte 10 episcopi din fie-care partită fară 
învitați, In capulă Donatistilor se afla Donat. Sinodulă deela- 
râ pe Cecilian inocentă în faca acusaţiunilorii ce ridica asupra'j 
partita Donatistilor.. Donat fu degradată ca autoriă ali schis- 
mei, iar cei-l-alţi episcopi fură asiguraţi de posiţiunea şi drep- 
turile loră, daca se voru întârce la Biserica ortodoxă. Donatisti 
se plânseră iarăşi la imperatoră , cerândă ca causa loră să 
fie din noi cercetată la faca locului, unde se potă produce 
martori şi documentele necesare, şi apoi p8 basa resultateloră 
dobîndite prin cercetare .să se-pronunțe uni sinodă. Comisari 
imperiali veniră în Cartagina, cercetară cu de amăânuntulă sta- 
rea lucruriloră şi trimiseră resultatulă anchetei la ună Sinodă 
ad-hoc din Arelate spre a decide (314). Cercetarea la faca locu- 
lui descoperise că plângerile Donatistilor era nefondate, şi că 
elice din Aptunga nu este trădătoră. Pe basa acestoră date 
sinodulă declară pe Cecilian de episcopă. ligitimă şi pronunţă 
din noă principiulă — care fusese recunoscută deja în con- 
troversa botezului s&vîrşiuă de eretici—că validitatea unei lu- 
crări sacramentale nu depindă de demnitatea aceluia, care o 
săverşesce. Prin acâsta oposiţiunea Donatistiloră era condam- 
nată în principiu. Dar ei nemulţumiţi apelară directii la im- 
peratoră, care, deşi supărată de insistența loră, le primi apela- 
țiunea, citâ pe Cecilian şi acusători săi la Milan şi aseultândă şi 
pe unui şi pe alţi declară pe Donatisti de calomniatori (316). 
Imperatorulă se pronunţase şi de azi înainte oposițiunea Do- 
natistilor nu putea fi considerată de cât ca crimă de lese-maje
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state. Dar acâsta nu intimida pe schismatidi Donat aprinse 
prin elocinţa sa pasionată pe partisani sei, 'şi "i întărită contra 

împeratorului. Acum se luă măsuri aspre contra loră, episcopi 
Donatisti fură esilaţi şi bisericile loră închise. . 

- Prin acâsta fanatismultă crescu şi mai multă. Constantin a 

„trebuit să se arate acum îndulgentă către oi. In anulă 321 
dete unii edictă prin care se acorda toleranța şi libertatea cre- 

” dinţii şi a cultului. : 
Sub Constanţu Donatismulă luă o fasă periculâsă. Asceţi fa- 

natici, cari în mare parte eşiseră din drojdiile poporului, nu- 
mindu-s militari luă Christu, furnicaă cerşetorindă prin ţară, 
întărîtaă pe ţerani la revollă, predicai libertatea şi fraternita- 

“tea, jăfuiaă şi ardea: Răscularea politică se contopi cu cea 
religi6să. Ună corpă de armată imperială înăbuşi zevoluțiunea. . 
Imperatorolă distribui ajutâre bănesci Donatistiloriă cari sufe- 
riaă lipsa. Ans& Donat respinse cu despreţă ajutorele acor- 
date şi rebeliunea se reînnoi. Măsuri severe fură luate contra 
căpiloră, t6te bisericile li se închise saă li se luară. Julian ân- 
să le restitui şi chiemâ înapoi şi pe episcopi exilați. Donatisti 
comiteaii acum impuniţi violințe contra catoliciloră. Suceso- 
rulă lui Julian dete ordine severe contra sectei Donatiste care 
acum.se bifurcâ în partite. Către finele secolului ală 4- lea în- 
cepu Augustin să “i combată cu cuvântulă şi cu scrierea, âns 

Donatisti evita ori-ce disputaţiune cu dânsulă, fiindu-le t6mă 
de elă. Imperatorulă Onoriu *i constrinse în cele din urmă ca 
să primâscă o disputaţiune formală la care se adunară în Car- 
tagina 219 de episcopi Donatisti şi 286 catolici, conduşi de Au- 
gustin şi sub?preşedinţa unui comisară imperială (411). Acesta 
declară pe Augustin de învingătorii. Donalisti apelară la im- 
peratoră , ânsă acesta confirmă sentența legatului săă şi pe- 

depsi pe toţi venitenţi cu confiscarea averii şi exilă. In-anulă 
114 fură privați de tâte drepturile politice. şi civile şi li se in- 

lergise sub pedâpsă de mârte ori ce intruniri religiâse. De a- 
tunci Donatisti disparură cu încețul. Pretenţiunile lor eraiă pu- 

ritate absolută a membrilor Bisericii, escomunicaţiunea necon- 

diţionată a tutorii celoră abătuţi, severitate funatică în disci- 
plina pentru penitenţi şi separarea totală a Bisericii de stată. 

*
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Eficacitatea misteriloră o făceaă dependente de demnitatea a- 
celuia care le săvirşia. | 

$ 90. DIFERINTELE INTRE BISERICA ORIENTALA SI CEA 
OCIDENTALA CA PRELIMINARII ALE SCHISMEI VIITOARE, 

Diferinţa. între spiritulă poporului Grecă şi Românii, ca- 
racterulă naţională, împrejurările politice » gradul de cul- 
tură şi civilisaţiune şi în parte conflictulă intereselor ierar- 
chice opuse ai imprimată desvoltării Biericesci- din Ocidentă 
şi Orienti o direcţiune caracteristică şi sub mai multe puncte 
de vedere divergintă, care nu avu altă efectiă de cât a înstre- 
ina şi a depărta cele doă Biserici din ce în ce mai multă una 
de alta, până când în periâda viitâre ajungă la o schismă com- 
plectă şi ireconciliabilă. Diferenţele doctrinali aă existatii tot 
d'a-una între Orientiă şi Ocidentă, dar ele n'aă fostă puse de o 
cam dată în cestiune şi n'a devenită obiectulă neînţelegeri- 
loră, necum motivă ca amândoă Bisericile să se acuse una pe 
alta de eresie şi să arunce sămânţa schismei. Daca diferenţile 
doctrinali aă fostă pucin numerâse „ acâsla se datorâză conci- 
liiloră ecumenice, cari, ca organe recuuoscute de întrega Bi- 
serică, aă decisă în ultima instanţă asupra tutoră dogmelori 
controversate, şi aii menţinută unitatea desvoltării docirinali 
în aceea ce părea a fi fundamentală ambeloră Biserici. O schis- 
ină radicală între Orier:ă şi Ocudentă se făcu petimpulă uniu- 
niz oficiale în controversa monoteletă, ânsă după35 de ani încetă 
cu deseverşire.. Ensuşi controversa monoteletă luase ună ca- 
racter periculosi şi era aprâpe să împartă lumea chreştină în 

"do, dar şi aci pericolul amenințătoră fu înlăturatiă cu sucesă. 
O divergență radicală şi ireconciliabilă ereâ Ocidentulă în a- 
daosulă /iliogue la dogma despre pureederea St. Spirită, care 
adaosi fu făcută independenti, contra învăţăturii St. senpturi 
şi fără consimţimântulă Bisericii orientali. 

Diferenţile în constituţiune, disciplină şi cultă eraă mai nu- 
merâse, de cât în doctrină, dar cu tâte acestea consciința de- 
spre unitatea dogmeloră. fiindă neturburată, şi vederile Bise-
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ricii de atunci avândă ună orizonte mai liberii , concerdia nu 
fu sfăşiată, şi relaţiunile de intimitate nu fură întrerupte din 
causa aceloră diferenţe, deşi ele eraă fundamentali. La finele . 

periâdei presente conciliulă ală 2-lea Trullan relevâ mai multe 
puncte de diferenţă, dându-le o importanţă atât -le mare în 
decisiunile sale, în cât poti fi considerate, cu drepti cuvântă, 
ca ună începută pentru sfăşierea unităţii Bisericesci între 0- 
rientă şi Ocidenti, 

Pretenţiunile papali de supremație în Biserică. Conciliulii din 

Nicea (335) recunoscuse episcopului Romei o superioritate intelectuală asupra 

celorii dece provincii suburbicare , adecă Italia centrală şi de sud cu insulele 

Sardinia, Corsica şi Sicilia. Intinderea acâsta fusese delimitată atunci de po- 

siținnea politică a Romei. O insemniătate mai mare căștigă Biserica Romci în 

Ocidentii prin aceea că era singurulii scaunii apostolici şi muma tutorii Bi- 

sericilorii de acolo. Când se iviaii neintelegeri relative la învățătura, traditiu- 

nca şi disciplina apostolici, părtile disputante se adresaii la Roma, cerândui” 

instrucțiuni. În aseminea casuri episcopi Romei respundeaii prin epistole di- 

dactice, cari dejă în secolulit ali î-lea schimbară tonulii didacticii în acela 

ală ordonanțeloră (epistolae decretales). Până la anulii 343 nimeni n'a cuge- 

tatii, că Roma trebue să aibă o autoritate 6re-care asupra Orientului. In acestă 

anii ânsă gravitatea împregiurărilorii forţă pe conciliulii din Sardica (343) să 

decidă, ca episcopul Romei, Juliu, care dase probe că este unii adeveratii re- 

presentanti ală ortodoxii, st aibă areptulii de a primi din ori-ce parte a im- 

periului apelațiunile ce "i vorii adresa, episcopi condamnaţi, şi daca le ya găsi 

motivate si numâscă judecători, cari să se pronunţe în ultima instanții. Ansă 

decisiunea acstă sinodală a fostă valabilă numai pentru 'persâna lui Juliu. 

Ea nu fusese de cât unii espedientii momentan ali unei minorități forte 

apăsate, și de aceca în scurtii timpi fu uitată cu totulit. Numai Roma nu o 

uită. Inocenţiu 1 (402—17) fondându-se pe acea.decisiunea sinodală, ceru, 

ca tote causele importante (causae majores) să fie supuse la constatarea, a- 

preciarea şi decisiunea episcopului Romei, Dar și o aseminea pretenţiune nu 

era făcută de cât din punctulii de vedere ali autorităţii omenesci (jure huma=- 

no). Leone celii Mare (110—61) a basatit pentr înteia-6ră pretenţiunile pa- 

pali de supremație pe st. scriptură (Mat.!18, 18), în instrucțiunile date trimişi- 

lor sti la conciliulti din Efesii (449). Părinţi şi învățători Bisericescă din seco- 

lulit alti 4-lea și alti 5-lea: Gregoriu de Nissa, Chrisostom, Ambrosiu , Ilariu, 

leronim şi Augustin. ba chiar şi Inocenţiu I aplicat, după exemplulii lui Ci- 

prian,(1) promissiunea dată lui Petru a<upra tutulorii Apostolilor şi prin urmare 

episcopilorit; şi sub dicerea petra (2)(ztzpa) întelegeaii când confesiunea lui Pe- 

iru, când persâna lui Christi, Leone I aplică acea promissiune numai assupra luă 

    

(0) Cypr. de unitate eccles, e. 5. comp. cpist. 55, €. 29. | 
(2) Vide Suiceri thes. ecelesiast, s, v, spa,
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Petru şi asupra episcopului Romei. Se înțelege de sine că părinţi din Etesu n'a 
suferit a "li se impune o aseminea interpretare, şi cu atât mai pucin cei din 
Chalcedon (451), cari “i şi respunseră prin canonulit ali 28-lea,unde se stabile- 
sce o perfectă egalitate între episcopulii din Constantinopole și cel din Roma: 
Leone însă fu mai norocitii cu pretențiunele sale în Ocidentii; şi când epi- 
scopulit Ilariu de Arelate “i făcu oposiţiune, eli se adresă în anul 445 Ia im- 
peratorulă Valentinian III, care dete unii rescriptii ca nimeni să nu cuteze 
a se opune sai a ataca primatulit papal, care este o instituţiune divină. Epi- 
scopi suburbicari ai Italii se supuseri benevoli ; dar cei din Italia de Nord: 
metropolitulă de Aquileia, Milan şi Ravena se opuneaii cu energie preten- 
țiunilorii papală şi conservară multă timpi 'autocefalia scauneloră lori, Pi- 
Tiaţi Bisericii din Africa de Nord cu toti respectulit ce aveait pentru Bise- 
rica Romei nu recunosceati episcopului ei de cât o supremație de ondre, și 
respingeait cu indignațiune ori-ce pretențiuni de supremație ierarchică. asu- 
prii-le. Gregoriu celit Mare (59)—601) recunoscu cu sinceritate ei patriarchuliă 
din Alexandria şi celt din Antiochia *i sânt coegali. Titiulii de episcopi e- 
cumenicii pe care Justinian 'l& dase episcopului de Constantinopole (1), Gre- 
goriu cel Mare nu voi a 'lii primi. | 
Decisiunile conciliului alii 2-lea Trullan prin cari se semnalsză a- 

baterile Bisericii Romane siintii următorele: 1) Can. 2 in care se recunoscură 
„ca unicele sorginte valabile ale dreptulvi canonici cele 85 de cansne aposto- 

lice, cannele conciliilori din Nicea (325), Ancira (314), Neocesarea (314), 
- Gangra (360) Antiochia (341), Laodicea (310—360), Constantinopole (381), Efesu 

(431), Chalcedon (451), Sardica (343), Cartagina (348, 390, 397, 398, 419) si 
Constantinopole sub Nectariu (394), can6nele episcopilorii Alexandrini Dioni- 
siu celit Mare, Petru, Atanasiu, Timoteu şi Cirilu, ale lui Grigoriu Taumaturgu, 
ale celor doi Grigori de Nissa şi Nazianz, ale lui Basiliu celt Mare, Amlilo= 
chiu din Iconiu, patriarehul Genadiu din Constantinopole şi în fiae ale lui Ci- 
prian din Cartagina. Tâte decretalele papali şi tote canonele sindeloriă latine, 
escepţiune ale sinodelorii din Cartagina, fură lăsate pe din afară. Pe lingă 
ucostea mai e de notatii ca Biserica Romană recunoscuse din canânele apostolice 
numai pe cele d'intâiu 50. 2) Can. 13 prin care se condamnă ca ilegitimă și 
ncumanii practica Romană de a constrînge pe preoți şi diaconi la celibatii, 
3) Can. 25 prin care se interdice postulii în sâmbetele quadragesimei. 4) 
Can. 36 în care se reinoesce şi se confirmă dia noii canonulii 28 ali conci- 
liului din Chalcedon, unde se recunosce patriarehalui din Constantinopole o 
coegalitate pertectă cu episcopul sai papa Romei. 5).Gan. 6'7 care sancția- 
nSză ca valabilă pentru Chrestini proibițiunea levitică de a nu se mânca car- 
nea animalului sufocatii. 6) Can. 82 interdice de a se face imagina lui Christit 
în formă de mel. 

  

(1) Cod. Just. i, 1.7; nov. 3.5.6, Țiete.
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XI. PROPAGATEA cunesnpasoerri 

s91, “RESPINDIREA sI LIMITAREA CHRESTINISMULUI 

IN ORIENTU. ! 

.. Activitatea religi6să a Bisericii orientale a fostă absorbită 
cu desevirşire de luptele continui ale controverseloră doctrina- - 
le; şi ast-felă dar nu s'a putulii produce ce-va însemnatiă 
pe terenulă rhisiunii Chestine. Biserica a contribuită aci fârte 
pucin la propagarea Chestinismului. Comercianţi şi captivi 
duseră cuvântulă evangelii peste limitele imperiului Roman. 
Bisericile eretice, mai alesii Nestoriani, lucrară de aseminea 
la începută cu mare sucesă pentru respindirea evangelii. Prin 
islamism ânsă Biserica orientală per du din teritoriulă său 
mai multă, de cât coprinsese prin misiune. Biserica care se 
ocupă cu misiunea în acâsta periâdu este Biserica Ocidentală. 
Tendinţa ei cu totulă prastică, unitatea şi contactul cu dife- 
ritele popâre emigrante "i favorisau escepţionalmente silinţile 
în acâstă privinţă. ” PS 

In Armenia, Chrestinismulii fu propagatii cu multă 'sucesii de Grigoriu Iu 
minatorulii. Elii converti pe regele Tiridate şi fondâ o multime de Biserici și 
scâle Chrestine. In secolul alii 5-lea Miesrob dotâ limba Armeană cu unii al- 
fabeti propriu ei şi cu o versiune a st. scripturi. In Arabia Chrestinismulă cra 
împedicatii în mersul săi de oposiţiunea ostilă și continuă a Judeilorii, cari 
erai fârte respindiți acolo. Unii june arabii, Teotila din Diu, care fusese la 
Constantinopole ca ostaticu, fu preparată aci pentru e ariera clcrical și după 
întorcere propagă evangelia în Arabia şi India. Simeon Stilitulă contribui fârte 
multi la respindirea Chrestinismului î în Arabia. In secolulii ali 6-lea unii Judeu 
Du-Nowas, care usurpase tronulii principelui din Yemen, organisă contra Che- 

“stinilorii o persceutiune forte sângerost. In secolul alit G-lca aflâţCo$îna Călă. 
torulii Biserici Chrestine în Indiile Orientale. O sclavă Chrestinii, Nunia, 
converti la Chrestinismii familia princiară în Iberia pe țărmurile mării Ne- 
gre. Nestoriani din Persia respindiră Chrestinismuli penă în China. Frumen= 
țiu şi Edesiu, doi juni scăpați din naufragiu, fondară în secolulii alti 4-Ica Bi” 
serici în Abisinia, de unde Chrestinismulii se întinse apoi în Etiopia ș şi Nubia, 
Abul Kasem Muhamed din Mecca apăru în-annlă GI cu pretențiuni 

că este profetii trimisi de Deu, şi fondâ o religiune noă, consistendi din 

elemente judaice, chrestine şi sabeice, amestecate cu unii nonoteisimii infle— 

„xibilă şi cu unii cudemonismii sensualii. Muhamed câstigă autoritate în faga 

unora din patrioţi săi, când se refugii la Yocireb (Medina), după ce fusese a” 

- ungatii din Mecca (Hegira, 15 Iulie 692). Elii cuceri la 630 Mecca, sânți ca
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templii principalii alt noei religiuni (Islam şi de aci Moslem) vechiul templu 
Kaaba şi compuse Koranulii, care consistă din 114 sure, adunate de socrulii 
sâii Abu-Bekr. La mârtea luf Muhamet Arabia îmbrăgişase deja noa religiune, 
Flii impuse credincioşilorii sti ca datorie sântă de a propaga noa. religiune cu 
puterea armelorii, şi ei, imbibaţi de uni fanatismii feroce, pe care pretinsuli 
profeti sciuse săli l'inspire, răpiri una după alta imperiului Roman şi Bise- 
ricil chrestine mai multe provincii. Arabi cuceriră în anulii 639 Siria , la 610 
Palestina și Egiptul, la 651 Persia, la 707 Africa de Nord și la 711 Ispania. 
Mai departe nu puturi petrunde de o cam dată. De dot ori înconjurară în 
vanii Constantinopole (696—697 şi 717—718), şi Carol Martellu *i bitu aşa de 
tare la Turone (732), în cât perdură ori-ce speranțe de a se intinde mai de- 
parte. Ansă Biserica întrâgă din Asia se afla acum apășată daca nu amenin- 
tată, şi trei patriarchate, Alexandria, Antiochia şi lerusalem trebni să se su- 
pună la capriciile urmaşilorii noilui profetii. Chrestini, supuşi la totii fel de 
persecuțiuni fanatice şi brutali, fură toleraţi în țările cucerite, cu obligatiunea 
de a plăti fie-care pentru acâsta o „contribuțiune personali, ânsă timiditatea 
lași şi speranța unorii beneficii materiale arnacâ in brațele islamismului mul- 
țime de Chrestini cu numele numaf.. Insemnitatea şi posiţiunea islamismu- 
lui în planulit provedinţii divine constitue una din cele mai dificile probleme 
ale filosofii istorii. | 

$ 92. RESPINDIREA CHRESTINISMULUI INTRE 
POPORELE GERMANE. 

Relaţiunile politice cu imperiulă bisantină aduseră Chre- 
slinismuli mai "'ntâiu la Goţi și anume întruni timpă, când 
arianismulă era religiunea Statului. De la dânşi arianismulă | 
trecu la Vandali, Burgundi, Suevi şi Longobarţi. La Franconi ' 
Chrestinismulii fu introdusti de la începută ast-felă cum a 
fostii în Biserica Romană. Ei se credeaă că siintă chiemaţi de 
Deu spre a pune capăti eresii ariane prin cucerirea ţăriloriă 
în cari dominati, De de o parte temerea ce inspira Franconi, 
iar pe de alta superioritatea culturii romane determină trium-. 
fulă finală ală confesiunii catolice asupra barbarii ariano-ger- 
mane. Biserica din Britania propagă Chrestinismulă la vecini 
Irlandesi şi de la acestia la Picţi şi Scoţiani. Antipatia naţio- 
nală ânsă o impedică ca să 'lă propage şi la Anglo-Saxoni, cari 
invadaseră aci. Acestia fură convertiți de o principesă Fran- 
cesă şi de misionari Romani. Intre Biserica Britano-Irlandesă 
şi cea Rsmano-Anglo-Saxonă există cât-va timpă' o desarmo- 
nie ostilă, care găsi un echo puternică şi între misionari din
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amendoă părţile. Biserica din Britania nu voia să recunâscă 
supremaţia Romei şi făcea oposiţiune energică contra ritului 
botezului, tonsurei, celibatului şi contra practicii de a celebra - 
Pastele. Dar în cele din urmă a trehuită să cedeze şi să se su- 
pună cerinţiloră şi reguleloră Bisericii Romane. Mulţime de 
„monachi din Britania ,. Irlanda şi Scoţia, căroră Patria le de- 
venise detestabilă, emigrară acum pe continentă, sprea pro- 
paga Chrestinismuli şi a introduce instituţiunile Bisericesci din 

„patria loră în Germania cea păgână. Dar misionari Anglo-Sa- 
xoni "i urmăriai pastă cu pasii, şi ast-felă lupta între Biserica 
Britanică şi cea Romană se renoi pe teritoriul germani, unde 
fini cu triumfulă Romei. Bonifaciu, adeveratulă apostoli ală 
Germanii, este uniculă care Lermină acâstă luptă şi puse Bise- 
rica germană în relaţiuni directe cu scaunulă Romii. 

In secolulii alii 2-lea Goţi se aşedară la marea Negră, şi în secolulii ali 3-lea 
primiră credinta evan: gelică propagati de captivi chrestini. La consiliul din ” 
Nicea (325) lua” parte unii episcopii gotii. Episcopul Ulfila le a. dati (350) unii 
alfabetii şi o versiune a st. scripturi - Imperatorulit Valente permise - WVest- 
gotilorii alungaţi de Iuni ca să se aşede la Dunare, daca vorii primi confe- 

- siunea ariană. Dă la dânşi ariunismulii fu transmisii cu încetulă la Ost-goţi, 
Vandali, Burgundi , Suevi şi Longobardi şi ast-fel cât-va timpit fu dominant 
în Ispania , Atrica, Italia şi Galia, Vandali persecutară în Africa de Nord pe 
chrestini până câna Belisar scăpă tera din mânele lorii (533). Ost-Goţi răma= 
seră ariani penă la distrugerea imperiului lori (553). West-Goti împreună cu 
regele lorit Reccared se lepădară de arianismi la sinodulii din 'Toledo (589). 
Suevi și Burgundi eraii deja de multi ai Bisericii Romane. Longobardi pri- 
miră mult mai târdii confesiunea catolică. Franconi eraii păgâni ânchă, când 
năvăliră in Galia. Regile lor Clodvig fu convertitii la Chrestinismi de către 

"socia sa Chlotilda și botezatii de episcopulii Remigiu din Rheims. Exemplul 
regelui fu urmati de toți Franconi. Ă 

In Britania, Biserica chrestint fu apăsată şi înpedicată în mersulii ei de 
la anulii 409 prin invasiunile Picţilor şi: Scoţianiloriă păgâni, şi mai în urmă 
de la 445 de către Angli şi Saxoni, pe cari Britani "i chiemaseră în ajutorii. 
Biserica dia Irlanda se alla pe acestii timpii într'o stare înilorităre şi a lu- 
cratii forte multi pentru respindirea chrestinismului prin numerâsele mona- 
stiri şi scâle chrestine ce fondase acolo. Ea este opera unui Britanii Patri- 
ciu, numiti apostolulii Irlandesilor, care cu o amâre nedesecabile şi cu o 
insistență infatigabilă 'şi a sacrificatii tâtă vieața (+ 460) pentru prosperarea Bi- 
sericii Irlandese. Columban (4 597) uni monachii Irlandesii preiicâ evange- 
lia între Pictă-şi Scoțiani. Eptarchia Anglilor şi a Saxonilor fu chrestinată cu 
încetulii prin'misionari Romani. Gregoriu celă Mare, care cugetacu multă se- 
riositate la convertirea acestori popbre, trimise în Engletera îndată după căsă- - 
toria lui Edilbert de Kent cu princesa Berta o misiune de 40 de monachi în 

11
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capulii cărora se âfla abatele romani, Augustin (595). Edilbert se boteză în a- 
nulii 597. | : e - i : 

Coloniile militari romane : fondaseri în Germania ma!. multe cetăți 
organisate în spiritulti culturii romane, şi deja în secolulii al 3-lea şi alit 4-lea. 
se menţioneză episcopi de Colonia, Trier, Liittich, Mainz, Worms, Strassburg 
şi Basel. Misiunea între gerinani începe însă cu irlandesulă Columban, “care în 
anulii 590 se aședă cu doi-spre-dece monachi- în Vogesi şi fondă acolo mat 
multe monastiră. Dar fiind că elit şi colegi sii voiaii o Biserică liberă , ca cea 
irlandesă, şi independentă de Roma și fiind că prin sinceritatea lor ofensase 
curtea, nobilimea şi clerulii Franconilor fură alungați _(610) si se îndreptari 
către Elvetia, unde Gallu, discipululii. lui Columban, fondâ monastirea St, 
Gallu. In ținutulă de pe lingă Basel misiona monachulii irlandesti Fridolin, 

„şi pe lingă Wurzburg compatriotulii sh Kilian. De la Passau şi pens la 
Viena missionase, încependii de la 450, Severin, ânsc fructele ostenelilori 
sale fură nimicite de imprejurările timpului. In Bavaria fu predicatit chre- 

"stinismulă pe la începutulii secolului ali 7-lea de misionari Franconi. Epi- 
scopuli: Emmeran din Aquitania lucra pe la 650 în țiuutulii de pe lingă Re- 
gensburg , Episcopul: Ruprecht din Worms (+ 18). înfiintă episcopatulă din 
Salzburg, şi eremituli Corbinian pe celă din Freisingen. La Frisi, Chrestini- 
smulii fu dusii de misionari Franconi. Amandu (L 79), secondatii de Elegiu, in- 
fiintâ unii episcopatii in Mastricht. Pe urmele lor veniră misionari anglo-sa- 
xoni, conduși de VVilfrid si Wigbert. Adevăratulit apostolii al' Germanii este 
Bonifaciu, nascuti la Kirton în Eaglitera ia anulii,680. Eli finesce în secolulii 
alii 8-lea cu convertirea Germanii. , 

4



  

ISTORIA MEDIE A BISERICII: 
Ă (692—1453) | 

CARACTERULU ACESTEI EPOCE. 
Timpulii, câna Biserica orientală şi cea ocidentală mergeati împreună pe 

calea progresului, trecuse deja. De acum înainte fie-care din ele urmzi o 
cale independinte şi proprie loră. Ocidentulii deveni prada ordelorit Germane, 
care "lu inundaseră şi "li devastaii, ănsă şi ele deveniră prada Bisericii oci- 
dentale, care le conduse spre cultură şi civilisațiune, reinoindu-se Gre-cum -. 

„ într'Ensele şi începândi o noă epocă de desvoltare; Alt-feli suntit impreju= 
rările în Orientii. Imperiulii romanii de Orientii semenținu aprâpe o mie de ani 
mal muliit de cât celit de Ocidentii, și ast-felit Statuii bizantinii şi Biserica, 
care era aşa de strinsit unită cu eli, urmari ânch& multii timpii calea pe care 
o percurseseri penă aci în desvoltarea lor. Istoria Statului şi a “Bisericii în 
epoca medie bizantină nu are unii începutii noii. Ea este numai o continu- 
are a istorii vechi, care :merge înainte in aceeaşi! direcţiune, în acelaşi 
Spiritii “si sub înfluenta aceloraşi factori, Pentru acâstă: rațiunei-- istoria .:” - 
medie a Bisericii ocidentale. trebue tratati în istoriografie dintr'ună alti: 
punctii. de vedere de ciit aceea a Bisericii orientale. Aci este o continu=- 
are în vechea cultură şi unii progresii neîntrerupt, ânsă lipsitii de putere şi , 
vigore, fără originalitate și productivitate. Acolo o rupere totală cu trecutul -: 
și începutulii unei lupte titanice pentru a piâşi de la barbarie spre civilisaţi- 
une. Așa dar vomii' considera epoca medic în Biserica orientali ca finitulii 
culturii vechi, iar în cea ocidentală ca începutul civilisaţiunii moderne. 

In istoria. medie a Bisericii orientale se presintă mai întâi procesul sepa- 
rării ci totale de Liserica ocidentală. Basa comuni în desvoltarea lor penă la 
acesti epocă este aşa de mare şi puternicii , şi consciinţa. despre unitatea ori- 
ginii lori așa de profundii înrădăcinată, în cât cu tâtă înstreinarea reciprocă, 
care se începuse din peri6da precedentă 'și se termină în cea presentă printr'o 
schismă complectă, tot se găsescii amândoi Bisericile lucrândi împreună în 
cestiuni de interesăi generalii Biscricescii. Ast-telă este mai 'ntâiu controver- 
sa-iconoclastică, în care amândoă Bisericile luptară pentru menţinerea unei 
forme a cultului, ce deja cra 'sancţionată de amândoi pirtile , şi după aceea 
istoria neințelegerilorii cari se transformi în schismă, precum şi incercările 

"inutile de reconciliare. 

   



PERIODA 1 

ISTORIA MEDIE A BISERICII 
(6021034) 

1, îCONOMACIISMULIU st LUPTA CONTRA 1ICONELOAU (7206—a842). 

$ 95. LEONE ISAURULU, 
Imperiulă Romană de Orientă începuse a pâşi spre deca- 

denţă la începută secolulur ală S-lea. Dupt detronarea lui Iu- 
stinian ÎI (695) , tronulă ajunsese prada usurpatoriloră , mare 
parte mişei, cari nu aducea cu dinşi pe acelă tronă de câi 
laşitate şi crudime în loci de cergie şi prudență, Saraceni se 
preparară acum sub Kalifulă Soliman 1. la ună atacă decisivă 
contra Capitalei. Atunci se sui întine pe tronul desonoratii 
ală imperiului ună bărbată, care repară de indestulă onorea 
numelui bisantini și gloria armeloră bisantine, Acesta este 
Leone IM, Isaurulu, care prin energie, corajă şi talente mili- 
tare se ridicase din cea mai de josă stare socială penă la gra- 
dul de generală. Dos luni mai târdiu după suirea sa pe tronă 
apărură Saraceni cu o stă puternică inaiutea Castantinopo- 
li. Asediulă dură apropo ună ană întregii. Pru.lenţa şi bra- 
vura militară a lui Leon, secondăto de terorea focului arecă, 
triunfară contra Suruceniloră: Mota loră fu «destrusă și îtmpe- 
riulă Lisantină scăpată. Împeratorulă invinzetoră “şi îndreptă 
acum privirile asupra afucerilori interne a'e Statului. Intre Iudei din Asia se arătase uni pseudoitesia şi provocă o 
tare azitațiune (722. Lone dete acum ună edict (2214, prin care inlatura pe top ludei din imperiu, ca să se facă imediată Chrestini. Mai multe tnii primiră botrzuli, se inţelean, fâră să li înstă convertiți. Tută atunci inperiterulă conststnse pa ezeiici imontanisti, cari se mai atu, ca să se întâreă în simulă liisezicii ostodove, dar cei mai tiuţi din ci profezară să se
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ardă împreună cu Bisericile lori. Acum + veni rândulă şi la Bi- 
serica ortodoxă. De la secolulă ală 5-lea cultulă imaginiloriă 
sânte prinsese rădăcini puternice în Biserică, şi atăt în cultuli 
publici, cât şi în vi6ţa privată se ramilicase în tâte direcţiu- 
nile. În acestă formă a cultului, pe care „monachi şi poporuliă 
o imbrăţişaseră cu entusiasmiă şi în care nu lipsiaă exagera- 
țiuni şi abusuri, Leone nu vedea de cât superstiţiune şi  ido- 
latrie. Ea era contrarie planuriloră şi calculelorii sale politice, 
precum şi convicţiunii lui. Elă nu voia să scie, că cultulă ima- 
giniloră sânte .este basatiă pe necessitatea sentimenteloră re- - 
ligiso ;  cruţare şi respectă pentru convicţiunea religissă a al- 
tora "i era ce-va streini. -Leone luă motivă pentru determi- 
narea sa contra cultului imaginiloră sânte din espediţiunea de 
convertire, ce întreprinsese contra Judeilori. Pe Judei ?i con- 
strinsese să se facă Chrestini; acum voia să constringă ș şi pe 
Chrestini , ca să lepede aceea ce Judei, după părerea sa cu 
dreptă cuvintă, consideraă ca scandală saă ca idolatrie. Con- 
silieri săi principali în cestiunea iconomachică erai episcopul 
Constantin din Wacolia in Frigia şi uniă renegat anume Be- 
ser, care ocupa o funcțiune înaltă in Stată. 

Leone, deşi decisese ca imaginile sânte să se dea afară din tâte 
Disericile, totuşi fu nevoită să întrebuinţeze prudenţă şi să 
păşescă cu circonspecţiune spre a 'şi ajunge scopuli. Patri- 
archulă Germanu, uni bătrină de 90 deani, "i se opuse cu o e- 

nergie la care soldatulii imperatoră nu se așteptase. Cireon- 
specţiunea era dar cu atât mai necessară, de aceea celă d'in- 
lâiu edictă imperială din anulă 726 interdise numai închi- 
narea penă la pămentă saă prosternarea înaintea sânteloră 

imagini, ca uni ce cuvenită numai lui Deu.Tot de o dată 

imperatoruli ordonâ, ca mai multe i imagine , care erai fârte 
venerate, să fie ridicate: mai sus, pentru ca poporulă să nu le 
mai pote săruta sai atinge. Patriarehulă nu. se opusea- 
cestei măsuri, deşi -elă înțelegea prosternarea cu. totulă 
altfel de cât imperatorulă. Dar mai mulţi episcopi , între 
cari şi Constantin din Nacolia, se arătară fârte prevenienţi 
dorinţiloră imperiali şi începură să dea afară imaginile sânte 
din Bisericile dieceselorii lori : Poporulă.. se turbură pântru
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asemenea fapte, si în insulele Cicladice nemulţumirea se trans- 
formă în revoluţiune. Ună 6re-care Cosma se .proclamă im- 
peratoră, porni cu 0. flotă la Constantinopole, dar fu învinsă 
şi decapitat. O puternică 'oposiţiune se ridică ânsă din alte; 
doă părţi și imperatorulă nu fu în stare să o sfărame. Mona- 
chulă Ioan Damascen, celti mai mare şi celă mai piosii teologi 
ală timpului săă, îndreptâ una după alta contra iconomachi- 
loră trei scrieri fulminante, în cari apără cu spirit, aptitudine - 
şi sagacilate legitimitatea .veneraţiunii imaginitoră sânte, şi 
prin cari convinse şi mai multă pe veneratori loră că măsu- 
rile luate de-imperatoriă în acâstă. privinţă n'aă altă funda- 
mentă, de cât impietatea şi frivolitatea, Alti doilea adversară 
era episcopulii Gregoriu II din Roma, celă mai energică şi celă 
mai capace papă (714—31) din acesti secolă. Când ajunse în 
Italia edictul lui Leone contra imaginilor sânte, îndată erupse 
o revoltă. Papa nu numai că se opuse disposiţiunilor acelui 
edictu, dar merse cu curajulă până acolo de a trata pe impe:. 
ratoră, în epistolile ce ”i adresă, cu espresiuni tari, numindu- 
lă Copilii desmăţatiă. In Orientiă ânsă împrejurările eraă cu to- 
tul. alt-fel, Imperatorulă sfărâmase oposiţiunea, şi deto în a- nulă 730 uni ală doilea edictii prin care se ordona ca să se 
dea, afară din Biserică tâte imaginile mobile, iar cele imobile 
să fie spoite spre a nu se mai vede. Patriarchulă Germanu re- 
fusă consimţimântulă s&ă la o asemenea faptă şi fu destituită 
(î 733). Pe tronulă patriarchală fa pusă acum ună curtesanii 

flexibili Anastasiu, care penă aci fusese secretarulii lui Ger- manu. Îndată fură date afară din Biserică tâte icânele, ie 
Discopi cari nu. voiră a face acesta perdură scaunele. Omeni 
imperatorului, însărcinaţi. cu executarea edictului, procedară 
în multe părţi cu o ferocitate fanatică, şi de mai multe-oră a trebuitii să înăbuşscă prin lupte sângerâse tumultele popo- 
rului. Asupra porţii palatului imperială se afla o maanifică i- câna a Mântuitorului Christu, ce era obiectul veneraţiunii generale. Ună soldati primi ordină ca să o dea jos. Poporulă 
se adună în masse murmurândă şi vociferândă, Când solda- tulă puse mâna profanatâre pe st. imagină spre a o desloca, 
nisce femei, ce se aflată acolea, "i traseră scara de sub picidre.
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Soldatuli cădu jos şi fn omoritii. Guarda imperială alergă înda- 
tă şi alungă mulţimea adunată făcendi să curgă sângele în 

sirâie pe Strade. In locul imaginii Mântuitorului se puse o 
cruce. Furia poporului crescea în ascunsi din ce în ce, dar 
nu mai făcu nici o esploşiurie pe cât timpă fu Leone pe tronă. 
Ioan Damascen compuse şi împrăstiă a doa şi a treia scriere 
a sa pentru apărarea cultului imaginilor sânte; tâte Bisericele 

„din ţinuturile Saracenilor întrerupseră relaţiunile cu Bisantini 
şi papa Gregoriu II. ţinu ună sinodă la Roma (731) care ame- 

_“niaţă cu escomunitare pe toţi icomonachi. Leone, după mai-. 

- multe încercări inutile de a pedepsi pe papa, muri la 741. 

Ş. 94. CONSTANTIN V..COPRONIM. 
| | 5) | 

“Fiul şi suecesoruli lui Leone, Constantin V., pe care mo- 
nachi "lă numiră Copronim şi Cabalin, a fostii tot aşa de bravă 
ca soldată şi de energică ca imperatoră , ca şi tatălă să, şi 

„in lupta contra imaginiloră sânte mai pucin circonspectii şi 
mai radicală de cât dânsulii. Veneratori icâneloră nu puteai 
spera ce-va bună, dup6 mârtea lui Leone, de aceea folosin- 
du-se de oportunitatea imprejurărilori şi de absenţa lui Con- . 
stantin din Capitală se revoltară. Artabasdu, cumnatii de soră 
ală imperatorului, se puse în capulă revoluţiunii. Patriarchuliă 
Anastasiu "lă incoronă de imperatoră în aclamaţiunile popo- 

“rului ; monachi eşiră din tâte locurile, unde "şi găsiseră apă. . 

rare de furia lui Leone, şi icânele fură puse din noi în Bise- 
rică. Pe când se petreceaă. acestea Constantin strinse o ar- 
mată puternică şi devotată cu totul planuriloră . sale ; dură 
ânsă doi ani şi jumătate până ce să pstă domoli revoluţiunea 

şi cuprinde Constantinopole (743). Eli. 'şi resbună apoi cu 

prisosă contra adversariloră. sâi. Lui Artăbasdu şi la mai mulţi: 
capi ai revoltei li se seâseră ochii. Mulţi fură decapitaţi. Pa- 
triarchulă Anastasiu fu pusii călare în sensă inversiă pe ună. 
asină şi purtată pe stradele Capitalei, cu tâte acestea însă fu 
menținută în scaunul sâă, pentru că ună ast- fel” de suiletii
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servilă putea fi întrebuințată pe viitori în' multe împrejurări. 
Imperatorulă se determinase deja ca să estermine radileal- 
mente.cultulă imaginilor sânte. Dar prudenţă era şi acum ne- 
cessară. De aceea elă decise a legitima iconomachismulă 
priutr'ună . sinodă ecumenicii. Ansă abia peste dece ani con- 
vocă, acesti sinodă la Constantinopole (10 Februar 754). La 
conciliu luară parte 338 de episcopi, între ei nu's'a aflată nici 
uni patriarehă. Sinodulă care se considera pe sine ali şap- 
telea ecumenică rămase constituită aprâpe şapte luni. Eli de- 

- clară că introducerea şi întrebuinţarea, artei representativa în 
cultă este ună ce păgâni, citâ din părinţi vechi ai Bisericii o 
mulţime de passage contra cultului icâneloră, recunoscea st, 
cină ca unica și legitima imaginăa Mântuitorului Christă, pro- 
nunţă anatema asupra tututor lucrătoriloră de imagini sânte şi 
asupra acelora, cari le .veneraă, justifică ânsă invocarea sân- 
țiloră şi a st. Feciâre, Născătâre de I)-eu şi termin dândi de 
trei-ori anatemei pe loan Damaşcen câ trădători ală Biseri- 
cii şi imperiului. În cea din urmă şedinţă alese şi sânţi de 
patriarchă ali Capitalei pe episcopulă Constantin din Sileu. 

Clerulă sub-semnâ fără scrupulă actele conciliului icono- 
elastică, Monachi trebuia să le sub-semneze şi ei, ânsă fârte 
pucini se găsiră cari să se pâtă decide a face acesta. Mulţi fi:- 
giră în ţările coprinse de Saraceni, şi pucini cari mai r&ma- 

„seră ameninţa sinodul şi pe imperatoră. Unii monachă An- 
drea, supranumită Calibitu, injuri pe imperatoră şi fu flage- 
lată până ce muri. Gubernatori proviinciloru declarară acum 

* imaginilorii sânte ună, resbelă extermiriatoră, în care nu lip-. siră acte de o ferocitate fanatică. Uni comiteai absurdităţi 
necredibile, ordonând a se depinge pe pereţi Bisericiloră” 
peisage, arbori fructiferi, scene de venătâre etc, în loculă ima- 
giniloră sânte din istoria evangelică. Jeânele a irebuită să dis- 
pară şi din casele private. O conjuraţiune se organisă, ânsă 
imperatorulă o imprastiă prin decapitarea capiloră ei. 

Chiar patriarchulă Constantin pare că favorisa în secretă 
miscările reacționare. Elă fu exilată şi după doi ani mai târdiă 
şi decapitată. Intre monachi reacţiunea se transformă într ună fanatismu escentrică. Imperatorulii , căruia numele de
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monachiă “i era aşa de urilă , în cât nu tolera să fie pronun- 
ţată în presența sa, se decise ca să desființeze tâtă ordinea 
sati tagma monachală. Mii de monachi fură flagelaţi, incarce- 

” raţi, deportaţi, sai constrinşi să se căsătorâscă. La uni li se 

scâseră ochii, sai'li se tăiară nasulă şi urechele. Execuţiu- 

nile eraă evitate, dar se întrebuinţară tâte mijlâcele ue a es- 
pune pe monachi lu daspreţuliă şi derisiunea poporului. Mona- 
slirile fură desfiinţate şi transformate în casarme şi grajduri 

de cai. Prin aseminea măsuri imperatorulă ajunse a face în . 
„ curând ca să nu se mai vedă nici ună monachi şi nici o ima- 

gine sântă în totă imperiulă. Chronografulă Teofane (767) 
spune, că reforma imperială se întindea şi asupra cultului 
sânţiloră şi reliquiilorii. Invocarea. st. Feci6re şi a sânţiloră fu 

interdisă, reliquiile martiriloră eraă ridicate cu forţa din Bi- 

serică şi parte se ardea, parte se afundai in mare, 

$. 95 IRENA REINFIINTEZA CULTULU “IMAGÎNILORU SANTE, 

: CONCILIULU ALU 7-LEA ECUMENICU (787). 

După mârtea lui Constantin V. se'sui pe tronă fiul sâă Leone 
IV. chazaru (775—780), care împărtăşia pe deplină ideile şi 
principiile părintelui sâă.. Armata care acum ajunsese prin vic- 
toriile sale a fi mândria şi sprijinulii imperiului, ardea de en- 

tusiasmă pentru reforme. Statulă, puternicii înăuntru şi in- 
spirindă temere în afară, ajunsese la ună aşa de mare gradă 
de putere cum nu mai avusese de 400 de ani. Toţi aveai con- 
vicţiunea, că reformaţiunea Bisericii şi regeneraţiunea Statului 

se raportă între dânsele ca, causă şi efect. 'Cu tâte acestea 
Constantin chiar pe patulă de mârte ducea grija, că resulta- 
tele siliaţiloră întregii sale vieţi potă fi imormintate împre- . 
ună cu dânsuli, Cedrenu istorisesce, că imperatorul în ulti- 
mele momente ar fi chiemată lingă sine pe socia fiului stă, 
pe Irena, și ar fi pusu-o să.i jure pe corpulă şi singele. Dom- 
nului, că nu va favorisa nici o dată cultulă ieâneloră. Irena. 
ânsă, care era din deprindere şi convicţiuue devotată cultu- 
lui imaginiloriă sânte, neținendu în seamă jurămentulă dată,
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puse in joci tâte mijlâcele şi influenţa să, spre a deschide pe nesimţite cale cultului icâneloră. Monachi cari pSnă atunci se. 
făcuseră nevăluți eşiră la lumină. Episcopatele vacante fură ocupate cu episcopi veneratori ai imaginiloră sânte; Tâte mer- - geai după dorinţa Irensi, Imperatorulă din natura sa blândă, 
cedătoră și urândă măsurile violente nu făcea: oposițiune. La anulă780 muri patriarchulă Capitalei. Pe scaunul vacantii fu nălțată ună 6re-care Paulu. Imperatorulii credu că este nece- sarii să se asigure de consimţimântulă noului patriarehii la " decretele. dale deja contra cultului icneloră, făcându-lă să 'i depună ună jurămentă solemnă pentru acestă finită. Patriar- 
chulă se invoi la acâsta. Peste pucin Leone încelâ din viață prin o mârte subită (780). 

Irena. luă reginţa pentru fiul 'sâă minoră Constantin VI. Condusă de o isteţime naturală, ea începu a introduce înceti 
şi cu prudența cultul imaginilorii sânte. In curondă se po- pulară iaraşi monastirile. Monachi farnicati în tote părţile spre 
a deştepta în. poporă vechile “simpatii. Reliquiile St. martire 
Eufemia, cari fusese afundate ia mare după ordinulă lui Con- 
stantin V., apărândă acum la suprafaga apei, fură aduse cu 
mare solemnitate în Capitală şi espuse veneraţiunii poporului. 
Patriarchulă Paulu, care până aci, fidelă jurământului s6ă ,- 
ţinuse cu iconornachi , -simţindă greutatea posițiunii sale , se "retrase în monastire spre a face penitenţă. Pe seaunulii patri= archalu se sui 'Varasiu,. care până atunci fusese secretarii ală 

- imperatricii. Conform usului elă refusă mai multă timpă de 
a priimi o aşa de înaltă demnitate, Motivulă refusului , dicea: 
Tarasiu, este schisma existentă : elă nu pste păstori o Bisg- 
rică condamnată. de eresie de către cele-l-alte Biserici orto- 
doxe.. Imperatricea "i promise întrună modă solemnti, că 'şi, 
va pune tste silințele, ca să înceteze schisma şi să reinfiin țeze 
ortodoxia. 'Tarasiu primi atunci (874). Causă schismei: fusese 
conciliulă din anulă 754. Motivulă de a declara nulitatea ave- 
lui conciliu se putea găsi lesne în faptulă, că nici unulă din 
cele cinci patriarchate nu fusese representate acolo. Dar acum 
trebuia îngrijită cu atât mai multă ca noulă conciliu să nu fie alacatiă cu aceleaşi arme, De aceca se începură ma! ?'ntâiu ne-
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goțierile cu Roma. Papa Adrian (772—95) se îndoia. de reuşita - 
planului, cu t5te acestea promise concursul şi participarea 
sa. Multi mai mari dificultăţi se opunea la participarea celor- 
l-alte trei patriarehate.: Tarasiu trimise întradevăr sciință la 
cei trei patriarchi, dar trimişi sei abia trecuseră frontiera , şi 
mulţime de monachi le eşiră înainte încredințânduii, că le va 
fi peste pulinaţă de a 'şi îndeplini misiunea, care n'ar pul 
aduce de cât ru Bisericiloră orientale. Resultatulă obținuti în 

urma mai multoră deliberări fu, că monachi delegară din mij- 
loculii lori pe doi—cari pretindeaii că ai fostă mai înainte sin- 
celi la patriarchi orientali—spre a representa pe acestia la conci- 

liu. dându-le ună actii prin care justifica espedientulă. 
__ Conciliulă fusese convocată la Constantinopole pentru întâiu 

- August 786; Episcopi din tâte părţile imperiului se presentară 
în numără mare. Ansă în majoritatea eraii iconomachi, şi con- 
veniseră în întrunirile loră secrete casă facă oposiţiune în acestă 
sensii. Tot de o dată se ridică şi guarda imperială, care se 
compunea din veterani ai armatei lui Constantin , şi ocupă 
cu: ameninţări intrările în Biserică. Tarasiu nu se spăimântă de 
acesta şi deschise conciliulă. Dar când se cetiră actele pre- 
tinsiloriă imputerniciţi din partea patriarchiloră orientali, epi- 
scopi iconomachi protestară cu energie ; guarda imperială a- 
meninţă, cu mârte. 'Tarisiu se vădu dar nevoită, să rilice şe- 

dința. Imperatricea înţelese atunci că spre a'şi ajunge scopuliă 

trebue să useze şi de -stratageme. Ea ordonă ca să se recru- 
teze. 0 armată în cele mai depărtate provincii. După aceea 
făcu să circule noutatea, că Saraceni ară fi făcută invasiuni în - 
provinciile din Asia-Mică. Guarda trebuia să plece dar la tea- 
tul resbelului. Când soldaţi se imbareară, li se ceru arme-" 

le sub pretextu de a fi transportate pă alte vase, şi când fură: 
trecuți de cea-l-altă parte a mării primiră ordină că sună 
liberaţi, ne mai avândă imperatricea necesitate de serviciele 
loră. Acum se convocă unii noă conciliu pentru Septembre 

"181 şi a nume la Nicea, Aci se adunară aprope 3509 de epi- 
scopi. La acestă conciliu se aflaă şi episcopi iconomachi, dar 
în minoritate. In şedinţa a 7-a se condamnă în unanimitate: 
sinondulă din anulă 754, caeretică şi blasfematoră. După aceea
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se justifică veneraţiunea icâneloră (ca salutare şi veneraţiune 
respectudsă,' sazxaubs za ziumrera ip03x3v3:s) DIN passage din st. 
scriptură şi dintradiţiuneu,istorică, şi se pronunță anatema asu- 
pra tuturoră acelora, cari despreţuesă sântele imagini. Tarasiu 
raportă îndată imperatricii despre sucesele splendide obținute 
în conciliu, şi ea invită pe toţi episcopi în Capitală, unde ținură 
a 6-a şedinţă, în care se dete confirmarea oficială la tâte actele 
de pânătacialesinodului şi la ună numără de canâne Bisericesc: 
Irena fu 'detronată în anulă 802, dar sucesori ei numai ata- 

- cară cultulă icâneloră. 

Jatre ceie 23 de canâne ale conciliului ali 7-lea, canonulii ali 3-lea și ali 
H-lea merită o atenţiune particulară. Prin canonulii ali 3-lea se statucză din 
noii alegerea canonica a episcopiloriă, înlaturândă ori-ce amestici alit puterii 
laice. Prin canonulii alit 4-lea se interdice ori-ce felii de simonie (fapt. ap. 8, 18). 

Ş. 96. LEONE ARMEANULU 
(813820) 

De la mârtea lui Copronim nu se mai vorbia de triumfulă 
stindardelorii bizantine. Armata iconoclastică vedea în acâsla- 
o disgrație a cerului contra imperatoriloră vaneratori ai icâ- 
neloră. Nemulțumirea armatei erupse înt:"0 revoluţiune, după 

„ce fu invinsă cu desăvîrşire întro luptă contra Bulgariloră 
(813). Ea proclamă de imperatoră pe Leone V. Armeanuli, 
celi mai capace generală ali ei. Leone îm părtăşia ura soldaţi- 
loră contra icâneloră , dar împrejurările “i dictaă şi îi im. 
puneaii prudenţă şi cireouspecţiune. Mai multă timpi. afectă 
ca cum nar fi iconomachii, ânsă, ţinândă seamă de agitaţi- 
unea armatei si a poporului doria a se pune o restricţiune 
cultului icâneloră. Patriarchuli Niceforu care, ajutată de ta- 
lentele şi incorajată de autoritea monachului 'Veodor studitulă, 
devenise stilpulă ortodoxii nu putea î câstigat cu nici ună 
preţ penlru planurile imperatorului ; de aceea Leone insăr- 
cină de o.cam dată pe eruditulă gramaticii Ioan, ca sa facă o 
colecţiune de probe patristice. contra cultului icânelorii. Dar 
asemenea preparat:ve temporisai » după opiniunea armatei, atingerea scopului. i o
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Irena pusese la locă asupra porţii palatului imperială icâna: 
Mântuitorului, care fusese dată jos sub. Leone Isaurulă. 
In anulă- 814 cu pucine, dile -mai ?nainte de nascerea Dom- 
nului se adunâ înaintea palatului o mulţime de soldaţi și 
incepură a arunca cu petre în icâna. Imperatorulă ordonă 
ca să 0 dea jos sub cuvint de a o apăra de alte pro- 

” fanaţiuni şi mai scandalâse. Indată după aceea dete contra icâ- 
neloră ună edictă, care trebuia să fie sub-scrisă de toţi epi- 
copi. Patriarchulă adunâ la sine nâptea pe cei mai însemnați 
representanţi ai cultului icâneloră, spre a delibera în secretă 

„asupra celoră ce ar urma să facă în faca acelui edictii. Impe- 
„ratorulă află de acssta şi trase pe patriarchă la responsabili- 
tate. Elă se presentă insocită de câpi partitei sale, între cari 
se afla şi Teodor Studituli. Toţi declarară că nu se vori su- 
pune mâsuriloră luate de imperatoră, şi Teodor trimise o e- 

pistolă circulară la tâte monastirile, invitândă pe monachi să 
se supună mai bine lui D-eu, de cât imperatorului, Leone a- 
vusese până aci timpi destulă , spre a medita cu maturitate. 
planurile sale icunoclastice. Patriarchulă fu destituită şi exi- 

„lată, în loculă lui fi pusă unii foncţionară ală Curţii, Teo- 

dotu Cassitera (815). Veneratori icâneloră împreună cu Teo- 
dor nu recunoscură pe noulă pătriarehi. Teodor era infa- - 
tigabilă în apărareajeultului icâneloră , elă ţinea adunări, scria 

epistole în tote părţile și încoraja pe cei slabi. La Duminica 
Floriilor făcu impreună cu toţi monachi o processiune prin 
stradele Capitalei purtândă sântele imagini şi cântândi im- 

“ nuri spre lauda lor. După Pasti patriarchulă ţinu ună sinodă, 
care anulâ decisiunile conciliului din Nicea (787) şi condamnă 
cultulă icâneloră. La .acelă sinod fuseseră invitaţi monachi 
şi episcopi cari. susţinea cultulă icâneloră , dar Teodor îi 
consiliă printro scriere circulară ca să nu iea parte, fiind că 
nu este convocati de patriarchuli legitimă, Nicefor. Tot de o 
dată rupse ori-ce relaţiuni cu 6meni partitei imperiale. Teo- 
dor fu trimisă în exili, toţi episcopi, cari nu se supuseră , 
fură destituiti şi monachi alungaţi. Dar monachulă Studită 
cu tâte turmentele şi maltratările exilului nu incetă de a lupta 
fără-pregetă contra iconoclastiloriă. Din carceră scrise mulţime



174 

  

de. 6pistole în tâte parţile imperiului, se puse în relaţiuni cu 
papa şi patriarchi. din Alexandria, Antiochia şi Ierusalem şi 
compuse contra iconomachiloră mai multe scrieri: polemice, 
cari coprindă tot ce a pututiă fi mai de spirită şi mai genială 
pentru apărarea cultului icâneloră. In tâte: părţile veneratori 
imaginiloră sânte se asociaă şi cu puteri unite' faceai oposi- 
țiune gubernului iconoclastică. Dar apoi şi imperatoruliă lua 
măsuri din ce în ce mai ralicale. Ori-ce serană de respectă 
arătatii iconeloră se pedepsia cu flagelaţiune: şi exil. imnurile 
vechi fură scâse din serviciul divină şi se întroduseră altele 
noi. Se compuseră cărţi de scâlă cu. principii iconoelastice și 
astfel se inspira copiiloră în scâle cea mai mare aversiune 
contra imaginiloriă sânte. Cu modulă acesta agitaţiunea crescea 
din gi în gi până la resturnarea lui Leone. 

$ 97.. MICHAELU BALBULU SI TROFILU.! 

(820—329-—849). 

Cu suirea lui Michaele Balbulu pe tron, veneratori icânelorii 
aşteptaă din parte'i o revocare formală a tutori măsuriloră i- 

„ conoclastice, luate de predecesorulă sâă; dar se înşelară. [m- 
peratorulă era decisă ca să le mentie. Intr'adevără posiţiunea 
sa "lă constriînse să facă 6re-care concesiuni , dar aci s'a măr- 
ginită totulă. -Patriarchulă Nicefor, pe care "lă exilase Leone 
ceru reintegrarea sa în patriarchatiă. Mihael se arătă bucurosă 
la acesta, daca ex-patriarchulă s'ar obliga să recunâscă starea 
Bisericii ast-felă cum se afla. Nicefor n'a voită să primâscă 
aseminea propuneri. Teodor Studituli fu alungată acum din 
Capitală din causa limbagiului sâă violentiă. În anul 821 în- 
cetândă din vieaţă Teodotu Cassitera , imperatoruli ridică pe 
scaunulă patriarehală pe episcopulă Anton din Sileu,:uniăi ico- 
noclastii declarată. Voința im perială era , ca de aci înainte să 
înceteze ori-ce dispută pro şi contra icâneloriă, să nu se facă nici 
o menţiune despre sindele ţinute sub Copronim (754), Irena - 
(187) şi Leone Arimeanulă! (815), şi se recunâscă ca valabile - 
numai cele şase concilii ecumenice de mai "nainte. Prin o re-:
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voltă a generalului ''oma (822), imperatorulă fu silită ca să ce- 
deze cât-va timpă. Elă intrâ în tratări şi cu Teodor , dar ace- - 
sta "i puse nisce condițiuni, pe cari Michael nu le primi. Revo- 
luţionarulă Toma peri (823) şi imperatorulă încatâ de a- mai 

„face concesiuni. Când veneratori imaginiloră sânte reînoiră 
relaţiunile cu Romă, Michael trimise la imperatorulă Ludovic 
Piosulu o legaţiune cu daruri preţi&se spre a se plânge, de in- 
trigele adversariloră şi a justifica măsurile luate de gubernuliă 
Disantină. In urma arătăriloră, legaţiunii se ţinu la Paris ună 

„sinodă (825), care se pronunță contra veneraţiunii icânelură. 
Teodor, vădându'şi acum nimicite cele mai frumâse speranţe | 
ale sale, se retrase, curbată de bătrineţe şi superare, în singu- 
ratate şi încetă din vieaţă la 826. Teodor Studitulii este în- 
Iradevără o persână care impune stimă şi respectă , distinsă * 
pin pietatea sa seri6să şi sinceră şi în timpulă s6ă unicii prin 
superioritatea spiritului şi energii, pria tărie şi presistenţă în: 
calea adevărului, Imperatorulă Michael muri peste trei ani 
mai târgiu. Pe troniă “i urmă fiulii sâă Teofilu (829—849), ună 
monarchă' tot aşa de capace şi energică ca şi părintele s6ă , 
dar mai decisă şi mai radicală în cestiunea icâneloră. Elă se 
aralâ indulgență către veneratori imaginilor sânte, pe cât timpă 
acestia tăcură. Ieânele trebuia să dispară acum şi din casele pri- 
vate. Cei cari se opuneaă eraă flagelaţi cu crudime şi aruncaţi 
în carceră. Peste pucin timpii Teofilu muri (824) , âns6 impe- 
raleicea şi tutori fiului s6ă a trebuită să "i jure la patul de 
„mSrle, că nu voră reinființa nici o dată cultulă jcâneloră, şi că 
Yoră menţină în scaunulă sâă pe actualul patriarchă Ioan 
Gramaticulu, 

$ 98. REINFIINTAREA SI TRIUMFULU FINALU ALU CULTULUI 
ICOANELORU SUB 'TEODORA (849). 

_Heginţa pentru sucesorulă tronului, Michael 11. (842—67), temasă în etate numai de opt ani, o conducea muma — 1M- 
Peratrice, Barda, fratele ei, Manuel, ratele repausatului im- 
peraloră şi cancelariulă Statului Teoctistu. Clerici şi monachi
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exilați se întârseră .înapoi.. Teoctistu voia să reînfiinţeze cul- 
tul icânelori în tâtă întregimea lui, dar întimpin, oposiţi- 
une în prevădătorulii Manuel, care se temea de o rescâlă ai- 
conoelastiloră, şi în Teodora pentru care era unii ce sacru 
suvenirea şi voinţa repausatului ei soqii. Manuel, convinsă de 
monachi cu ocasiunea unei maladii grave, *şi schimbâ părerile, 
Teodora se înduplecase de aseminea. Cea d'intâiu faptă a lor 
fu destituirea şi exilarea patriarchului loan. Scaunul patriar- 
chală "li ocupâ monachulă Metodiu, care suferise multi ca a- 
părătoriă ali ortodoxii icâneloră sub subernulă trecută. Im- 
peratricea era cu tâte acestea indecisă din. causa că ea scia, 
că veneratori icâneleră aă să condamne pe toţi iconomachi şi * 
prin urmare şi pe împeratorele, sogulă ei. De aceea ea propu- 
se iertarea lui ca condiţiune principală. Patriarhul Metodiu 
ânsă o făcu să înțelâgă, că Biserica numai atunci ar puts' 
ierta pe eretici decedați, când sar constata, că ei stai că- 
ită de greşalele loră mai "nainte de mârte. Teodora dar se 
decise -să asigure că detunctulă imperatoră a manifestată 
în ac6sta privinţă părerea sa de râă, Cu modulă acesta se înlă- 
tură şi celă din urmă obstacolă. Indată se adună unt sinodă . 
endemică, care recunoscu validitatea decisiuniloriă conciliului 
din Nicea. In Duminica următâre, care fu c6a d'inttiu în po- * 
stulă quadragesi maltă (19 Februar 842) icnele fură întroduse în 
Biserici cu cea mai mare solemnitate, şi se decise ca acâstă di 

să fie s&rbală în fie-care ani spre reamintirea eternă a trium- 
[ului finală ali ortodozii (zavâivuzs îi îp0ootiet). Toţi episcopi În 
conolaslici fură destituiţi şi exilați. 

14 SCHISMA INTRE DISERICA ORIENTALA SI CEA OCIDENTALA. 

Ş. 99. rorru SI LUPTELE SALE, INCEPEREA SCHISMEI. 

Pe timpulă imperatorelui Michael III, (849—67), se petre- 
ceai la Curtea bizantină “fapte de o imoralitate revoltantă. 

„Barda, unchiulă junelui imperatoră, le încoraja şi chiar elă-
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trăia in relaţiuni incestusse cu nora sa, deja văduvă. Pe sca- 
unulă patriarchală se afla de la 846 Ignaţiu, fiulă fostului im- 
peratori Michael I. Rangabe (811-—813). Nascerea nobilă, pie- 
tatea şi zelulă sâii pentru veneraţiunea icâneloră "lă ridicase- 
ră la acestă înaltă demnitate. Ignaţiu avu curagiulă să res- 
pingă pe Barda de la cumenecare, pentru ca t6te consiliile 
date de a încela cu scandale nu'i folosiseră nimică. Din acestă 
causă Barda jură să'lă restârne de pe scaunulă patriarchală. 
Ignaţiu m'avea în favârea sa la Curte de cât pe imperatricea 
Teodora , care din causa pietăţii. devenise nesuferilă. Mai 
"ntâiu trebuia ca dânsa să fie înlăturată. De aceea patriarehuluă 
primi invitaţiune să o călugărescă. Elă refusâ şi fu destituită. | 
La scaunulă patriarchală se alese acum Foţiu, care până aci 

” fusese comandantă ali guardei imperiale. - Elă era celă mai 
erudită omă ali timpului sâă, se bucura de o ortodoxie ne- 
pătată şi se trăgea dintr'o familie, care arătase mare zel pen- 
tru veneraţiunea icâneloră. Singura obiecțiune ce se putea 
ridica contra alegerii lui era starea” de laici. Acâsta fu înlă-" 
lurată, trecândă în cursă de şase gile tâte gradele ierarehii cle- 
ricale. Foţiu 'şi atrase ca favorită ală lui Barda şi complice la 
destituirea şi persecutarea lui Ignaţiu ura şi despretulă. par= 
titei acestui pios bărbată. Elă înţelese dificultatea posiţiunii 
sale, şi de aceea se oferi a imparte autoritatea patriarchală 
cu Ignaţiă, şi a nu face nimică fără consultarea şi consimţi- 
mentulă lui. Ignaţiu nu voi să primescă aseminea propuneri, 
nici partita sa să recunâscă pe Foţiu de pătriarchă. Barda 
Şi vărsâ cu profusiune furia contra lor. Ignaţiu fu încarcerată 
şi maltratată în modulă cel mai crudă. Devotaţi lui fură 
flagelaţi și la mulţi din ei li se tăiară limba. Posiţiunea lui 
Foţiu deveni prin acâsta şi mai dificilă - 

Fiind că Ignaţiu refusase propunerile reconciliatâre ce i se 
făcuse, Foţiu ținu în anulă 859 ună sihodă, care legitimă de- 
slituirea lui şi "lă şi escomunicâ,. Episcopi adunaţi aci eraă 
nisce creaturi ale Curţii. Sentința loră nu putea naturalmente 
să schimbe Opiniunea publică şi să sfărame  oposiţiunea ad- 
Versariloră. 0 singură cale mai rămăsese deschisă lui Foţiu 
spre a se întâri în posiţiunea sa, adecă consimţimântulă şi 

12
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recunâscerea din partea confratelui sâă , -episcopulii Romei, 
"Pentru acesti finită imperatorulă trimise la Roma în anulă 

859 o legaţiune cu daruri: preţisse, rugândă pe papa să bine- 
voiască a da concursulă sâă pentru împăcarea neinţelegeri- 
loră, cari ai avută de consecinţă -destituirea meritată a lui 
Ignaţiu. Foţiu făcu cunoscută papii suirea sa. pe tronclă pa- 
triarchaliă, rugându-li a "i acorda amârea frăţescă, şi a şi a- 
duce aminte de dânsulă în rugăciunile sale , căci acâsta nu- 
“mai Var pute mângâ€ şi. întări în purtarea sarcinei, ce "li 
curbâză la pământă. Pe scaunulă papalii se afla atunci Nico- 
lau 1. (858—67), care pretindea o supremație absolută peste 
Lotă Biserica, ca ună dreptii: exercitată “şi recunoscută ânchă 
de multă episcopului Romei. Elă era bine inforinată asupra 
celoră petrecute în Constantinopole; cu tâte acestea trimise 
aci doi episcopi spre a cerceta lucrurile la faca locului, Ei a- 

" duseră imperatorului 'o epistolă detailată, în care papa se 
plângea, că fără consimţimântulă sâă s'a ținută sinodă şi s'a 
destituită Ignaţiu. Lui Foţiu "i respunse că recunâscerea lui. 
depindă de la resultatele cercetăriloră legaţiloră sei, : | 

Legaţi papali,. Rodoald din Porto şi Zacharia din Anagui, 
sosiră la Constantinopole în tâmna anului 860. Venalitate şi 
intrigi paralisară misiunea loră. In anulă 861 se constitui în 
Capitală sub preşedenţa lui Foţiu -uâă sinodă, compusă de 
peste 300 episcopi, mai toţi creaturi ale Curţii. Epistola papii 
adresată împeratornlui: fu citită într'o traducţiune inexactă 
în limba Grecă. Ignaţiu fu invitată să compară înaintea sino- 
dului. Elii întrebă cum să se presinte, adecă ca acusată sai 
ca condamnati. «După cum eşti demnă», "i se respunse. Elă 
se presentă încunjurată de suita sa şi în îmbrăcămintea pa- 
triarebală. Imperatoruliă "lă primi cu vorbe injuri6se, ordonă 
să'lă desbrace de ornată şi să alunge suila lui. Ignaţiu ceru 
escluderea lui Forţiu din numerulă judecătorilor sâi şi apo- 
strofă pe iegaţi papali, că sâintă cumperaţi. T6le încercările de” 
a "lă face să abdice benevolă la scaunulă patriarchală n'avură 
nici ună efectă. In fine sinodulă pronunţă în cea din urmă 
şerlință a sa destiluirea lui Ignaţiu, pentru ci alegerea lui la 
Scaunulă patriarchală se făcuse contra legiloră  Bisericesci
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numai de puterea laică! — Actele conciliului fură trimise la 
Roma, pentru ca să le recunâscă şi papa. Foţiă le însoţi cu 
o epistolă—modelă de fineţă în arta diplomatică—plină de es- 
presiuni de amâre, umilinţă şi docilitate, dar care lasă a se 

“ înţelege, că papa va av6 a face cu ună adversară pericolosiă 
“şi bine-armatiă, daca va fi vorba de luptă. Tot atunci trimise 
în secretă şi partita lui Ienaţiu la papă o legaţiune. In anul 
863, papa ţinu la Roma uni sinodă, care degiadă pe cei doi 
legaţi ai sti, recunoscu pe Ignaţiu: de patriarenă legitimă şi 
declarâ pe Foţiu, precum .şi. pe toţi clerici instituiţi de den- 

_-sulă ca degradaţy din demnităţile loră clericali. Acum se în- 

cepu-între Bizanţii şi Roma o corespondenţă epistolară plină | 
„de amărăciune şi pasionată , în care şi papa şi Foţiu se tra- 

tai reciptocamente cu espresiuni injurisse. Intre acestea se - 

ivi ună casă, care indignâ fârte tare pe imperatoră. Bulgari , | 
inimică pericoloşi imperiului orientală, fuseseră pe la î începu- 
tulă anului 860 convertiţi-la Chrestinismă de către monarhi | 

“bizantini. Dar regele Bulgariloră, Bogoris— numită Michael 
după boteză — se temea că Biserica bulgară, rămânendă sub- 
ordinată scaunului patriarehală din Constantionpole, 'pâte să 
aibă de consecinţă perderea in dependinţii politicea regatului 
'sâi. De aceea elă preferă, că să trecă sub jurisdicţiunea Bise- 
ricii ocidentale. Papa Nicolau “i trimise după cerere misionari 
Latini, cari să organiseze tâtă fiinţa Bisericii bulgare după mo- 
dul celei romane. Imperatorulă înţelese spiritulă şi impor- 
tanţa calculeloră papali şi se pregăti ca să dea o lovire: deci- 

"sivă cutezatorulă papă. Foţiu era singurulă bărbată , care 
“putea să conducă şi să. câştige acestă luptă. La începutul a- 

nului 867 elă trimise la toţi patriarehi orientali o epistolă cir- 
culară sai enciclică, în care semnală tâie eresiile în care cădu- 

se Biserica Romei şi anume : a) ea ordonă să se postescă sâm- 

Văta, b) permite să se mănânce lapte, untii şi brânză în cea 

d'înteiu săptămână a postului quadragesimalii , €) nu recund- 

sce necesitatea căsătorii clerului laici, d) susţine că numai e- 

piscopi polă da ungerea charismatică la botesă, declarădn,.li, 

„de nevalabilă ungerea săverşită. de preoţi, e) ca a falsificat 

simbolului credinţii pri in adaosulii că st. spiritii purcede Și de
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la Fiulii, prin care teoria a stabilită doă principii şi prin ur= 
mare a cădută în dualismă. Cu ast-fel de eresii a infectată: 
acum papa şi pe poporuliă bulgară, convertitii de curând la 

„ Chrestinismiă. Afară de acestea aroganţa şi tirania papii mer- 
ge atât de departe, în cât chiar episcopi Italieni viniă şi im- 
pl6ră contra lui protecţiunea şi ajutorulă patriarchului deCon- 
stantinopole. De aceea elă (Foţiu) chiamă pe toţi patriarehi la 
o luptă commună în fav6rea ortodoxii periclitate şi contra ti- 
ranii pernici6se a papii, învitându-"i să iea parte la ună conci- 
liă generală, care să se pronunţe în vederea: acestoră abateri 
şi tiranice aspiraţiuni.. Tot d'o dată imperatorulă trimise la 
regele Bulgariloră o epistolă plină de împutări pentru Roma. 
Conciliulă anunţat de Foţiu se ţinu la Constantinopole chiar 

“ în acelaşi ană (867). Patriarchi de sub dominaţiunea Sarace- 
miloră necutezândă a lua parte la conciliu fură representaţi 
de către trei monacbi. Conciliulă pronunţă: anatema asupra 
tuturoră , cari voră mai sta în relaţiuni cu Biserica Romei. 
Câţi-va episcopi fură trimişi în Ilalia, spre a duce la cuno- 
scinţa clerului de acolo.actele conciliului. Papa, care se credea 
pe. sine de capi absolută ali Bisericii şi sucesorulă lui Pe- 
tru, fu stigmatisată acum cu ferulă blasfemii eretice şi alu tira- 
niă de către partea cea mare şi bătrină a lumii chrestine, Elă 
se vădu nevoită a se justifica de acestă lovire neasteplată î- 
nainte clerului galicană, rugându-lă de a respinge pe calea 
polemicei atacurile bizantine. Papa Nicolau I muri. în acelaşă 
ani. După dănsulă urmă Adrian II, (867—879). 

Epistola lui Foţiu către Nicolau 1. incepe cu o laudă a amârii chre- 
Stine. După aceca arati că primirea patriarchatului “i a fostă. impusă ; şi ast- 
felii dar nu merită imputări, ci compiitimire frătăsci. Alegerea sa la scau- 
nulit patriarchalit, aflându-se ânchă laici, nu e contradisă nici de cum de st. 
candne, Biserica din Constantinopole nu cunâsce aseminea candne. Mulți din 
cei mai pioşi episcopi ai Bisericii orientale şi uni din cea ocidentală /Am- 
brosiu, care nu era nici botezatii) dit fostii în acelaşit modit înălțată la demni- tatea episcopală. , ” 
Numai canânele conciliitorii ecumenice suntii obligatâre, alt-felii fie-care Biserică 'şi are regulele şi usurile că, eunservândă ânsă unitatea credinţii, - Espune apoi într'unii” lungii catalogii legile şi usurile, prin care se deosi_ besce Biserica ocidentală de cea orientală, celibatulii clerului , regulele mo- nachilorii, tonsura monachală , rugăciunile la st. Cint'etc. Cu tote acestea ul-
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timulii sinodii spre a complace papii şi a "i da o probă de amâreă frătâscă a 
decisii, ca de aci inainte nici uni laici să nu mai fie ridicatii la gradulii de 
episcopii. In ceea ce privesce cererea papii pentru înapoiarea provincilorii 
ilirice, el, patriarchulii, este tot d'a-una gata spre ai îndeplini bucurosi a- 

câstă dorinţă, căci ori-ce micşorare a diocesii ar [i o uşurare a sarcinii sale, 

și prin urmare o bine facere pentru densulă. Dar aprobarea nu depindă 'de 

la elit, ci de la imperatorit. In cele din urmă ebservă, că capi Bisericii trebue 

să aibă o deosibită îngrijire, de a observa punctualmeate legile Bisericesci, 
Există ânsă o lege veche Bisericescă, ca episcopi streini să nu primâscă cre- 
dincioşi din ținutulii altuia, de cit numai când vorit presenta epistole de re- 

comendațiune de la autoritatea lori spirituală. Papa pare că n'a observatii 

acâsti lege, fiind că greci fugari suntit tot T'a-una, bine primiţi în Roma și. 
fără aseminea epistole. 

"Invăţătură despre purcederea St. Spiritii de la Tatali şi de : 
la Fiuli începuse a se respindi în Ocidentii din timpulii lui Augustin. Lupta 
continuă contra Arianilorii Germani favorisă gencralisarea “ei. Mai alesii în 
Ispania, unde lupta era mai animată, toţi voiai fixarea simbolică a dogmei , 
și acesta se realisă adăogându-şe la vorbele simbolului Niceno-Constantino- 
politan : Si în Spiritul sânti, Domnulii de vieață facătorii care purcede de la 
'Tatălii» formula : «şi da la Fiulu». Adaosulă fu legitimatii pentru întia-6ră 

întruni modi formali de sinoduli ținulii la Toledo în anuli 589. Mai în a- * 
„. celaşu timpă apăru în Ocidentii și simbolulii Atanasianu, în care se alla și es- 

” presiunea: «şi de la Fiulii.» Intr'alte părţi âns5 ale Ocidentului clerul nu 
voia să primâscă, fără consimțimentuli întregii Biserici, unii aseminca adaosit 
în simboluli Niceno-Constantinopolitanu. Biserica Orientală, fondându-se pe 

de o parte pe st. scriptură (loan 15, 26) îar pe de alta temându-se să nu cadă . 
în dualismii, evită ori-ce desvoltare a acestei dogme, preferândit a se pro- 
nunţa, că Spiritul purcede de la Tatălii prin mijlocirea, (peoista) Fiului. 

Ast-felii învață Gregoru de Nissa 1). Aseminea şi loan Damascen 2) : «Spiri- 
tulii Fiului nu purcede de la densulu, ci de la Tatăl prinirensulu ; căci Ta- 

tălu este causa unică vioi 8: ziua, 03, vos 2 aăroă, d)! cos Br aucoă 24 70d 

nxzp0s Eazogeoâuzvov" p6yos Yăp alztos 6 zxz1p). Maximu Confussor spune într'o 
epistolă a. sa (opp. II. 691), că monoteleţi din Constantinopole aii fostii cei 
d'intciu in Biserica orientală, cari s'aii scandalisatii de espresiunea ociden- 
tală, în urma unci păreri enunțată în sensulii acesta de papa Martin (650). 
Biserica din Galia primi adaosulă şi. de Ia Fiulit» după ce Paulinu din A- 

quilea justifică acâsta la sinodulă din Friaul (791) în modulii urmiitorii: «După 
cum conciliul ecumenicu din Constantinopole (331) a fostii în drepti să am- 
plifice prin adaose simbolulu Nicenu, tot aşa este în dreptii ori-ce sinodii se 
facă în simbolulii ' Constantinopolitan ori-ce adaose în sensulii ortodoxii 
(Mansi XIII, 836). Dogma fu pusă din noii în discutiune acum pe la începutulii 
secolului al 9-lea. Monachi latini, cari locuiai pe muntele Olivilori la Ieru- 
salem, erati deprinși ca să reciteze la serviciulii devină simbolulii cu adao- 
Sulii şi de la Fiulă. Monachi Greci le cerură cuvîntit „pentru acesta. [i i se a- 

1) Greg. de Nyssa opp. II, 459 Ed, Paris; | 

2) Expos. lidei orthod, |; 8. L o a ă
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dresară la papa Lâone III (1795-—816), justiflcându-se cu practica Bisericii ga- 
lice. Papa comunică împrejurarea lui Carol celt Mare, care o supuse la apre” 

" ciarea unui sinodii ținută la Aix-la-chapelle. Conciliul trimise mai mulţi de- 
legați la Roma, ca sti se înței6gă cu papa în acâstă împrejurare. Papa aprobă 
învățătura Bisericii galice, dar nu și schimbarea simbolului. Din contra, elâ 
pust să se sape în limba grâcă şi latină pe doi tabule de arginti simbolul firi 
adaosii, și apoi le așădâ în Biserica St. Petru din Roma cu iascripţiunea : 

«Ei Leone am pusit acesteu pentru amârea şi paza credintii ortodoxe (hacc 
Leo posui amore et cautela orthodoxae fidei)» (1). 

, 

_$. 100 FOTIU SI CONCILIULU ALU S-LEA ECUMENICU 
LA LATINI 

Barda fusese depărtată de la putere şi omoritii ânchă de la 
866, dar loculă lui fu ocupată de uni altii camaradă al des- 
frinăriloră imperiali, Basilin Macedon. Imperatorulă Michael 
se decise a se desface de dânsulă, dar Basiliu 'lă assassină şi 

„se sui pe tronă (867—86). Posiţiunea sa, la începută fârte ne- 
sigură, avea necessitate de ună sprijină puternică, pe care "lă 
găsi în partita lui Ignaţiu: Foţiu fu destituitii şi Ignaţiu rein- 
tegrată, Relaţiunile cu Roma se restabiliră şi Adrian II ținu în - 
presenţa delegaţiloră bisantini la Roma (868) ună conciliu, 
care condamnă pe Foţiu şi sinodulă sâă, promițând ânsă gra= 
ţiare partisaniloră lui, daca voră arăta căinţă, După cererea şi 
dorinţa papii Basiliu convocâ la Constantinopole ună conciliu 
ecumenică (869), la care se aflară presenţi pe lingă delegaţi 
papali şi trei pretinşi representanţi ai patriarchiloră de Ale- 
xandria, Antiochia şi lerusalem. După afirmarea lui Foţiu 
(ep. 118) şi a conciliului din anuli:879, acestia eraă nisce co- 
mercianţi sâraceni deghisaţi, pe cari “i tocmise 'şi “i învățase 
cele cuvenite ădversari lui Foţiu. Ori-ce episcopii legitimi - 
spre a pute lua parte şi vota în conciliu, trebuia să sub-sem- . 
neze mai 'ntâiu condamnarea lui Foţiu. Conciliul se deschise 

"numai cu 12 episcopi, şi ultima şedinţă nu numera mai multă 
de 102 membri. Majoritatea episcopiloră. Greci arătă acum o 
constanţă neobicinută şi ună devotament ncaşteptată pentru 

() Anast, lib. pontif. ed. Vignoli II, 297.
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patriarchulă de penă aci. Conduita acâsta le fu dictată de a- 
roganţa ilimitată a papii şi de umilirea ierarchii bizantine. Fo- 
țiu se presenră de doă ori la conciliu, avendă o ţinută impui- 
târe şi plină de demnitate. In şedinţa a 8-a fu |repetită ana- 

tema „asupra, lui cu espresiunile cele mai pasionate. Şedinţa 

"a 10-a încoronâ opera. O asemenea umilire injuri6să a Bise= 

” ricii orientale şi chiar a Curţii: bizantine nu putea să nu dea o 
contra-lovitură. La; conciliu nu fusese luată în discuţiune ce- 
stiunea spin6să cu Bulgari), ea trebua să fie obiectulă unei 

deliberaţiuni şi decisiuni a parte. În acâstă cestiune “şi asigu- 

“rase deja abilitatea şi fineța bizantină ună triumfă, care putea 
Gre-cum să contra-cumpănscă umilirea sinodală. Diploma- 
ţia bizantină reuşise, ca să facă pe Bulgari a so lepăda bene- 
voli de scaunulă. papală. După trei dile de la închiderea con- 
ciliului, delegaţi papali fură invitaţi la o deliberare asupra a- 
facerii buloare. Afară de imperatoră, patriarchulă Ignaţiu şi - 
pretinşi. representanţi ai patriarchiloră orientali se aflaă de 
facă şi delegaţi bulgari, cari rugară pe representanti presenţi 

ai întregii Biserici, ca să fixeze o dată pentru tot;d'a-una scau- 

nulă sub care are să fie Biserica loră, Cei rei pretinşi Vicari 
ai patriarehiloră orientali luară cuvântulă ca judecători impar- 

“ ţiali şi se pronunţară naturalmente în fav6rea scaunului bizan- 
tină (1). Indată dup& plecarea legaţiloră papali. Ignaţiu sânţi 
pentru Bulgaria ună archiepiscopă , care alungă din (ară pe 
Loţi preoţi latini, Adrian II aştepta sciințe autentice despre re- 

sultatulă conciliului. Legaţi sâi, cari căduseră la întâreere în 

mâinile piraţiloră slavi, ajunseră la Roma abia pe la i incepu- 
tulă anului 871. Informată de cele petrecute, elă trimise mai 
multe epistole ameninţătâre la Bizanţii.. Sucesorulă sâă Ioan 
ali VIII (872—82) continuă cu demonstraţiuni ameninţătâre, 
dar nimeni nu le lua în. consideraţiune nici la Constantino- - 
pole, nici în Bulgaria. Ignaţin muri în anul 877. 

  

(1) Anast, biblioth. in vita Ifadriani IL. 1. 59.
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„$. 101. FOTIU SL CONCILIULU ALU 8-LBA ECUMENICU IN 
BISERICA ORIENTALA. | 

Foţiu în urma condamnării sale de conciliulă în anulu 869 fu 
închisu într'o monastire, unde avu a suferi multe. Nici unulă 
din amici „sti nu putea obţine voie să'lă vadă; în casuri de 
b6le periculse "i se refusa ajutorulă medicală. Crudimea ina- 
miciloră merse atât de departe, în cât *i răpi şi ultima conso- . 
laţiune — cărţile sale.— Dar imperatorulă Basiliu "li predase 
r5ulăţii adversarilocă lui, nu pentru că "lă ura: personală, ci 
fiind că avusese necessitate de sprijinulă partitei lui Ignaţiu, 
spre a se pul6 întări pe tronulă usurpată. Scopulă acesta o 
dată ajunsă, Foţiu putea reuși lesne ca să'şi atragă favorea 
imperatorului, Elă era bărbatulă cel: mai erudită ală timpu- 

“lui, şi imperatorulă stima erudiţiunea ; afară de acesta era di- 
plomatulii cel mai intrepidă, cel mai abilă şi celă mai fină. 
Daca trebuia să fie ștârsă cu desăverşire insulta adusă Cor6- 
nei şi Bisericei bizantine de conciliul de la 869, apoi numai 
unulii era capace dea face acesta, şi acesti unu era Foţiu. 
De aceea Basiliu chiemâ pe expatriarchă la Curte ânchă de 
când se afla Ignaţiu în vieaţă şi 'i încredință crescerea prin- 
cipelui imperialii. După mârtea lui Ignaţiu, Foţiu se sui pen- 
tru a doa-6ră pe tronulă patriarchalii, şi acâstă dată fără â 
întimpina oposiţiune. Dar asupra lui plana ânchă anatema u- 
nui conciliu, pe care numai ună alţă conciliu iarăşi putea să 
o ridice, şi spre acesti finită avea necessitate de concursult 
'celor-l-alţi patriarehi. Acestia se arătară benevoli, celă pucin 
trimiseră din parte-le delegaţi şi epistole, a căroră autentie 
n'a fostă alacată. Multă mai dificilă era dea indupleca pe 
papa Ioan VIII. Dar Foţiu reuşi şi aci, ajutată fiind de îm- 
prejurările politice ale timpului. Papa declarâ că este gala a 
lă deslega de blasfemă şi a "ii recunâsce de patriarehi, daca. 
arătându căinţă va cere iertare înaintea conciliului şi va re- 
nunţa la Bulgaria. Sperândă că tâte'acestea aă să fie încuvi- 
inţate, Ioan VIII trimise lui Foţiu palliu. Conciliul fu con-' vocată în anulă 879 la Constantinopole în Biserica st, Sofii.
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Foţiu primi pe iegaţi papii cu cele mai căldurâse îmbrăţişări ; 
dar-preşedința conciliului *şi o reservâ sieși. Metropolitulă Za- 
charia din Chalcedon : deschise sinodulă printr'ună discursii 
plină de entusiasmiă şi de laude Ja adresa patriarchului. Vor- 
bi cu violenţă contra inimiciloră sâi r&utăcioşi , cari ai cute- 
zată să denigreze înaltele lui virtuţi şi să arunce facla discor- 
dii în Biserica bizantină. Aceşti mişei ară fi invocată tot d'a- 
una autoritatea papii în acele triste împrejurări. Spre a pune 
„capătă unoră asemineaă neorindueli, imperatorulă a convocată 
conciliul de facă şi a ordonati şi papii să participe prin dele- 
gați, spre a se put6 apăra contra gravelorii acusaţiuni de cari 
sa făculi culpabilă. Conciliulă primi cu aplause discursuliă 
acesta. Legaţi papali rămaseră îmmărmuriţi. In şedinţa a doa 
fură cetite epistolele celoră trei patriarchi orientali şi epistola 
papii. Patriarehi descoperiaă în acele epistole înşălăcivnea, pa 
care o comisese conciliulă din anulă 869, punendă de la 
sine representanţi pentru scaunele loră, şi pronunţa anatema 
asupra acelui conciliu. Epistola papii se ceti în traducţiunea 
grecă cu 6re-care modificaţiuni ale originalului, cu omiterea . 

passageloră privitâre la Bulgaria şi cu adaosulă că elă con- 
damnă conciliul din 869. Legaţi sâi, cari, neinţelegendă gre- 

cesce, se serviaă de ună interpretă , nu făcură nici o obiecţi- 
une la cele cetite. Intrebările lori repeţite, ce se face cu Bul- 
garia, fură înlăturate cu observaţiunea, -că în acea afacere nu- 
mai imperatorulă singură pâte decide. Foţiu dicea, că daca 
cestiunea bulgară ar depinde de dânsulii, este gata să cedeze 
papii şi mai multă de cât cere, căci amârea nu caută ale sale. 

Conciliulă din anul 869 fu condamnată ca blasfematoră şi 

mincinosă , şi se pronunţă anatemă asupra fie-căruia, care ar 

cuteza să facă vre-unti adaosi în simbolă. Legaţi papali sub- 
semnară, fără a face cea mai mică oposiţiune. Papa primi a- 
cum plata cuvenită ambiţiuailoră sale tiranice şi egoistice. 
Anatemele fulgerat5re pe care le trimise după aceea la Con- 
stantinopole nu fură de cât o resbunare 'fârte slabă. Imperato- 

rulă Basiliu muri 886. Fiul şi sucesorulă sâă Leone VI. filo- 

sofulă (886—91) destitui din noă pe.Foţiu, ânsă de asta-dată 
pentru a ridica pe scaunul patriarhală pe fratele s6ă Stefan,
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ună june în etate de 16 ani. Foţiu, albită în lupte şi- vicitorii, - 
câştigase o reputaţiune autoritară, ce putea fi neplăcută impe- 
ratorului. Foţiu încet din viaţă la anulă 891. Elă are meritulă 
incontestabilă, că a adusti la cunoscinţa întregii Biserici orien- 
tale erorile dogmatice şi rituale în care căduse Biserica Romsi, . 
strigându-'i cu o voce puternică , să fie atentă asupra-ortodo- 
xii sale şi să respingă ori-ce ambiţiuni antichrestine de supre- 
„maţie din partea papii. 

$ 102. SCHISMA DEVINE COMPLETA SUB MICHAEL 
Su CERULARIU (1054) 

Sub imperatorulii Constantiu slonomachulu (1042—354), Nor- 
mani ameninţaă să coprinqă tâte possessiunile bizantine din - 
Italia de josă. Imperatorulă, spre a se put opune barbariloră 
cu sucessă, intră în relaţiuni cu papa Leone IX (1048—54). 
Patriarchi din Constantinopole 'sciaă deja din esperiență, că 
în aseminea împrejurări greutatea cade asupra loră. De aceea 
patriarchulă de acum Michael Cerulariu se decise ca să strice 
de aslă-dală combinaţiunile imperatorului. Exemplulă lui Po- 
tiu ?i arăta calea, pe care putea să ajungă sigură la scopă: 
Luândă înţelegere. dar şi unindu-se cu metropolitulă Bulgarii, 
Leone din Achrida, el trimise episcopului Ioan din Trani în 
Apulia o epistolă în caie semnala Latiniloră eresiile în cari 
căduseră şi invita pe toți episcopi ozidentali ca să le abjure. | 
Tot de o dată închise şi luă tâte Bisericile şi monastirile din 
coprinsulă imperiului bizantină, în care se practicaă ritul la- 
tină. La abaterile eretice ale Bisericii ocidentale , enumerate 
în enciclica lui Foţiu, Cerulariu mai adaose, în epistola sa ân- 
chă câte-va,. adecă întrebuințarea painii nedospite' sai azimă 
la st, cumenecătură, mdncarea cărnii de la animalele sufocate 
şi necântarea alleluia în postii. Lovirea era bine calculată. 
La Trani se afla atunci, ca legată ală papii, cardinalulă: (hombert , unii bărbată frte pasionată, gâlcevitoră şi a- părătoră fanatici ală. privilegiiloră pretinse de scanulii pa- 
pal. Elă duse la Roma cu tâta graba o copie după epistola
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lui Cerulariu. Leone IX, cunoscând de îndestulă, gravitatea 
acusaţiuniloră meritate, respunse patriarchului print”o epi- 
stolă conciliat6re, în care evită de a se apără sai de a com- 
bate abaterile imputate Bisericii ocidentale., Din contra— şi aci 

-. se concentra tâte preocupaţiunile papali — relevâ cu multă 
îngrijre posiţiunea privilegiată a Bisericeii Romane, fondarea ei 
de apostolulu Petru etc., îndemnândă Biserica bizantină să lase 
„calea pericolâsă, pe care s'ar afla şi care o conduce la revoltă 
contra scaunului papală ! Patriarchulă. Cerulariu , informatii 
cum că papa este de aceleaşi părere cu dânsulă şi că doresce 
din sufletă a se înlătura ori-ce neînţelegeri şi abateri din cau- 

sa cărora Biserica ocidentală a: devenită suspectă!, se grăbi a 
i respunde imediată că elă nu are în vedere de cât armonia 
în doctrină şi tradiţiune şi pacea Bisericii. Imperatorulii se 
superă fârte tare de respunsulă precipitată alti patriarchului. 
Cu tâte acestea, dorindă şi elă pacea pentru scopuri politice , 
propuse papii să trimită la Constantinopole delegaţi din par- 
te-i pentru împăcarea neînțelegerilor... Acâsta se făcu. In 
fruntea delegaţilorii se afla cardinalulă Humbert. Ei aduseră 
imperatorului şi patriarchului din partea papii epistole în ca- 
pe acesta laudă pe imperatoră pentru silințele sale de împă- 
carea: lucruriloră, şi impută lui Cerulariă că se întitulsză pa- 

triarchă ecumenică. Humbert presentă imperatorului pe lân- 

gă epistola papală şi o scriere compusă de denisulii pria care 

apăra po- ocidentali de eresiile în cari căguseră. Atitudinea 

pucin cuviinci6să şi provocătâre a delegaţilorii papali în Con- 

stantinopole indignâ pe patriarehă atât de tare, în cât elă 

nu mai voi a trata cu denşi. Imperatorulă se abţinu de a între- 

buinţa violenţă contra patriarchului pentru că se temea de o 

resculare a poporului în favSrea lui. Nu credu însă că este 

necessarii să aibă o conduită tot aşa de prudenţă şi către ami- 

culă şi conluptatorulă patriarehului Niceta Pectoratulii, supe- 

riorulii monastirii Studiu. Acesta trimisese episcopului de'Tra- 

ni o scriere polemică contra Ocidentaliloră, pe care Hunbert, 

o combătu printio scriere specială. Elă fu constrinsă să retrac- 

teze ideile sale înaintea imperatorului şi a legaţiloră papii 

si să 'şi arunce singură cartea în foc. Acesta nu făcu ânsă
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- nici o sensaţiuna asupra patriarchului. Eli rămase fermi în 
resoluţiunile sale , evită ori-ca contactiă şi ori-ce relaţiuni cu 
delagaţi papali, considerândi'i deja ca escomunicaţi. In gioa 

„de 16 Julie 1054 la începutul liturgii, delegaţi papii intrândă 
în Biserica st. Sofii şi trecândă printr'o mulţime compactă de 

„. credincioşi, cari asistaă la serviciulă divină, înaintară până la 
altară şi depuseră anatema contra patriarchului şi contra tu- 
turoră cari vorii fi cu dânsulii; după. aceea părăsiră Biserica 
şi peste doă dile se făcură nevăduţi din Constautinopole. Im- 
peratorulă trimise după denşi curieri ca să'i întârcă înapoi , 
sperândă că constituindi ună sinodă va putea infringe cer- 
bicia patriarchului. Dar t6Lă populaţiunea Capitalei se resculă 
armata voindă să o linisesscă fu alungată, şi'ast-felă fu sdro-. : 

„bită acum nu puterea, patriarchului, ci a imperatorului. Ceru- 
lariu ținu imediat unu conciliu, care fulgeră cu anatemă pe 
delegaţi papii, după aceea invită p8 patriarehi orientali a con- 
simţi la cele făcute de dânsulă. Ei consimţiră. Imperatorulă 
Constantin muri în curând. Sa | 

Intrebuinţarea, pâinil nedospite la, săvărşirea, St. cumenecături se găsesce la Alcuin (ep. 75. ed. F'roben 1,107). Mai 'nain e de secolului alit 8-lea nu' se află nici o urmă despre acâsta: chiar Foţiu nu scie nimicit de- spre o aseminea eresie. Din -contra se găsescii mai multe date positive pentru 
intrebuințarea Pâinil dospite: 1) în secotulă ali 4-lea Biserica romană numia - 
dospitura (fermentum) pâinea: destinată la celebrarea st. Cumenicături, pe 
care o trimitea Biserica episcopală la Bisericile filiale ; 2) în scrierea despre sacramente (|. 4, 4,) atribuită lui Ambrosiu se dice, că pâinea pentru conse= 
crațiune este din cea obicinuită; 3) St. cumenieătară se săverşia. cu pâinea 
pe care o aduceaii credincioşi ca ofertă, și acestă pâine a trebuitii să fle din 
cea obicinuită, prin urmare nu nedospită; 4) în st.scriptură se dice, că institui- 
rea st. cumeneciituri sta făcutiă cu pâ!ne (20$) far nu cuazimă sai pâine ne- 
dospită. . 

N. DUSVOLTAREA FISERICIL ORIENTALE FARA PARTICIPAREA CELEI OCIDEXTALE ” . Y - ! 

$. 103. SCIIN'TA SI LITERATURA PEOLOGICA. 
Iconomachismulă sată lupta, contra icânelorii, care a duratii 

“mai multă de ună secolti (126—842), a fostii tot de o dată şi.
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o luptă contra erudiţiunii, sciințui , artei şi”culturii în genere. 
Iconoclaşti era soldaţi feroci şi masse ale poporului de jos , 
cari nu aveau nică celă mai mică simţă pentru sciinţă şi artă, 
din contra le purtaii o ură fanatică, căci ele fusese motorulă 
principală pentru îngrijirea şi prosperarea cultului icâneloriă. 

Monachismulti trebuia esterminată din totă imperiulă ;—dar 

cu monachi despărură şi cultivatorii artei, possessori crudi- 
țiunii, învăţători sedleloră, copiatori cărţiloră.Monastirile fură 

pustiite saă ruinate, scâlele persecutate şi bibliotecele risipite 
în mare parte sati destruse. In ală doilea stadiu ală iconocla- 
smului, adecă de la Leone Armenulă (813) destructori imagini- 
loră sânte se arătară mai circonspecţi în realisarea planuri- 
loră iconomachice ; imperatorulă puse acum erudiţiunea - în 
serviciulă causei contra icâneloră, însărcinîndă bărbaţi învă- 

țaţi ca să caute în bibliotecele Bisericiloră şi ale monastiriloră 

probe patristice contra cultului imaginiloră sânte. De la mij- 

loculă secolului alti noulea ânsă cultura bizantină se ridică 
de o dată!din decadenţa în care se afla şi desvoltă o activitate 
de necredutiă în acelă timpi, tindenăti a progresa şia se - 
:generalisa în acelaşi raportă în care degenersză vieaţa Sla- 
tului şi a poporului. După controversa manofisilică dispă- 
ruse mai de tot studiulă luteraturii păgâno-elasice, căria în- 

-_văţători Bisericesci Alexandrini, Capadocieni şi Antiocheni 
datoraă cuilura şi: aptitudinea lori sciintifică.  Bizantini de-, 

căluţi începă acum să 'şi aducii a minte de moştenirea ce le 
lăsase străbuni, ca fructii - ali-unei lupte intelectuale în de- 

cursulă a. 0 mie de ani. Ei scotă la lumină acestă tesaură . 

din obscuritatea şi pulberea biblioteciloră, şi li cultivă cu 

atâta diligenţă, entusiasmi şi mândrie, în cât cine-va este 

estasiată, când cugetă, că acâsta activitate n'a avulii exi- 

stenţa unui fenomenă trecătoră, ci a durată cu o intensitate 

din ce în ce crescândă aprâpe 600 de ani. Cu tâte acestea nu 

trebue să aştepte cine-va, că teologia chreştină are să tragă 

din studiulă reînoită ală clasicilor aceleaşi beneficii, pe cari: 

le produsese epoca lui Atanasiu și Chrisostom. Degenerarea 

poporului şi a Statului, -cristalisaţiunea fiinţii Bisericesci e- 

raă pr6 înaintate, pentru ca să pâlă fi possibilă o aseminea
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regenerare. Obiectulă culturii posterisre la Bizantini n'a fostă 
de a crea şi produce, ci dea primi şi a conserva. Apropria- 

rea şi înţelegerea 'vechiloriă producţiuni era scopulă silinţiloriă 
tuturoră,. 

! 
N 

4 

Ş 104. TEOLOGI MAL INSEMNATI IN TIMPULU ICONOCLASMULUI 
ia (700-850) | 

- Secolulă ală 8-lea din epoca medie în istoria Bisericii ori- 
„“entale este atât de sterilă în producţiuni literare şi teologice, 

în cât cu dreptă cuvântă pâte fi numiti Secolul obscură ală 
acestei epoce. Inlr'ună intervală de 150 de ani se potă numi 
numai trei teologi : Ioan Damascen, Teodor Abukara și Teo- 

„dor Studitulă, dar cari 'suntii destulti:de însemnați spre a pro- 
„ba, că secolulii lori nu merită numirea de obscură, de cât nu- 
mai în comparaţiune- cu secoli trecuţi şi cei următori ai istorii 
Bisericii orientale, iar nici de cum ca o paralelă a timpului ce 
se numesce în Ocidentă seculu obscură, .. 

Ioan Damascen fu născutii ctitre finele secolului alti 7-lea la Damascu, unde -părintele: săi Sergiu ocupa 0 funcțiune însemnată sub Califulă Abdul- melik: Cosma, unii monachii Italian pe.care Sergiu "iii rescumperase din sclavie iniţiă şi perfecţionă pe junele Damascen în studială teologi!. După mârtea | parintelui scă, elii întră în foncţiune în loculit lui. Pe timpul acesta ete Leone Isaurulii edictulii contra imaginilorii sânte. Damasceu, pusii la 0 di- Stanţă unde furia Imperatorului nu 'lă putea ajunge fulmină de îndată prin scrieri polemice pe blasfematoruli celorii sânte, și continuă lupta și sub Con- stantin Copronim. ' Posiţiunea sa de functionarii sub autoritatea moslemicii pare că “i a desplăcutii cu timpulă, căci peste pucin lit găisitnit ca monachii şi apoi preotii în monastirea St: Sabba la lerusalem, unde a vetuitii până ce încetă din vieatt în anulii 760. Patriarchulii loan din Ierusalem în secolulit alii 10-lea "i descrise vieaţa într'ună modii cam aventurosii. Numer6sele' sale scrieri aii fostă şi sântii fârtg stimate nu numai în Biserica orientală, dar și în cea ocidentală , pentru ci învățătura sa despre pureederea St. Spiritii este espusă în termini aşa de pucin precişi în cât pâte fi 6re-cum înterpretată „Şi în favrea doctrinei ocidentala_(vide 2 99). Scrierea principală, care "i a a. dusii o gloriv neperitâre și care a câstigatii în Biserica ortodoxă o autoritate nomartivă esteîntitulată «Fântâna cunoscinţii (znyă yywbsstos). Ea se împarte 
în trei: i)prolgomena (aepădaea grdogoziză); 2) istoria Dogmelorii (zip. atgtatw:) 
3) espunere concisă a credinţii ortodoxe țixăoats înpidhs zis âpboâttov ziaz:es) Partea intciu conţine esplicarea terminilorit şi delinițiunea ideilorit după. în- vățătura păriuțilorii Bisericesci şi în forma dialecticii lui Aristotele. Partea a
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doa presintii o espunere 'de tâte eresiile ivite în. Biserică până la iconoma= 
chismă inclusiv, fără ca să intre. şi în combaterea lorit, Fa este o lucrare ne-. 
independintă şi estrasă nu din cele mai bune sorginte: Espunerea eresiilorii 
"vechi este luată verbalmente din Epifaniu. Partea a treia înfine espune învă- 
țătura ortodoxă a Bisericii, basati pe St. scriptură “şi pe traditiune. Ea 
este prima lucrare- completă și sistemalică a dogmalicii în Biserica orto- 
doză. Dintre parinți Bisericesci, cei trei Capadoceni ai procuratii aci celt 
ana multi materialii, Rentru unele părti, p. es. pentru teoria, ordiniloră în- 
seresci, Damascen a imprumutati mai tot de la: Areopagitu. Acâstă depen- 
dință ânsă nu “i se pute reproba, nici considera ca lipsi de spiritii ; pentru 
că planulii scii n'a fostii de a serie o dogmatică a sa proprie ci de a da, dupe 
cele mai bune şi acreditate sorginte, o espunere completi a credinţii Biseri- 
cesci, şi acdsta a realisatu-o,cu destulii suceşii.- Cartea resumit resultatele des- 
voltării dogmatice ale Bisericii orientale în cursulit a 80) de ani, espunendu-le 
cu fidelitate, claritate și concisii. Biserica a recompensatii silinta autorulu 
dândit cârţii sale o autoritate normativi. A doa lucrare teologică a lui Da- 
mascen este “scrierea; Cuvinte upolo getice către . defăimălori Si. imagini 

(Adyot ăzodoynrtzci zpos zobs Brafădhovzas zăs âpias 22x6va5). Dintre cele-l-alte 
scrieri ale sale mai însemnate sântii: dialogii contra manicheilorit, îndreptată 
ânsă contra Paulicianilori — Conversaţiunea unui Saracenu cu unii Chreslinii,- 

o apologie a Chrestinismului în fașă cu Islamismulă. Despre draconi și slri= 
"goi, 0 persillare a credinţii populure în existența unorii,aseminea fiinte. — 
Despre santa Treime. — . Despre sântele posturi. Mai multe scrieri polemice 

„contra nestorianilorit, monofisițilorii şi monotelețilorii ; canonii paschali ; de- 

spre cei adormiţi în credinţă, întru cât le suntii de folosii binefacerile și li- 
turgiile ce se faci în favdrea lori. — Paralele sacre, unii fel de lexicon , 
care coprinde în ordină alfabetică materiile principali dogmatice și morale, 

esplicate prin sentinţe biblice şi patristice "— Infine unii numerii “de imnuri 

Bisericesci. Lui Damascen “i se atribue şi uni romanii sub “titlul «Barlaam 
şi Iosafat» care coprinde istoria convertirii unui principe Indianii Iosafat de 
către cremitulii Barlaam. - 
Teodor Abucara, discipulii ali lui Damascen, a compusti o mulțime de 

scrieri polemice în limba grecă şi arabă contra ludeilorit, Muhamedaniloră, 

Nestorianilori, Iacobililorit. etc. Eli a tratată în disertațiuni speciale + mai 
multe cestiuni dogmatice şi morale. 
Teodor Studitulii (q 820) "și a sacrificată totă vieaţa şi activitatea sa u= 

nci neobosite lupte contra iconoelasmului. Eli ocupă unit locii însemnatit. în= 

"tre scriitori teologi. Lucrările sale teologice (disertaţiuni, cuvinte. şi epistole 

aprâpe 316) aii de obiectii speciali lupta contra: iconomachismului, Teodor : a 
fostii și poetii, 

s. 105. TEOLOGI MAI INSEMINAZI IN EPOCA. LUI FOTIU 

- E (8501059) 

Pers6na lui Foţin. este aşa de însemnată şi influenţa lui a- 
supra studiiloriă clasice şi teologice atât de energică şi dura-
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bilă, în cât tote silinţele pe câmpulă sciinții în secolulă ur- 
mători potă-fi considerate ca efecta posterisre ale acelei in- 
fluențe. De aceea vomii numi cele do secole următore până 
la suirea pe troniă a dinastii Comneniloră (1057) epoca lui Fo- 
țiu, deşi elă n'a veţuită și n'a lucrati de cât in cei d'intâiu 

"50 de aniai ei. Afară de Foţiu, cel mai eminentii ecudiţă în 
amândoă secolele, se mai potă numi ca cei mai însemnați te- 
ologi : Bartolomeu din Edessa , Petru din Sicilia, Leone VI, 
imperatorulii teologă, Simeon Metatrastu, Ecumeniu, Simeon, 

“superiorul monastirii St. Mama în Constantinopole şi Niceta 
„Pectoratu. ! N 

Între scrierile ce ati mai rămasă de la Foţiu cea mai preţidsti este Biblio- 
teca, sa (uvgt6B:Bhov) sai după cum o numia elit: Ensuşi: inscrierea și enuine- 
rarea cârlitorii cunoscute no€ ete. Ea coprinde referate asupra 'cărțilorii, pe 
cari: le a cetitii Foţiu în timpuliă cât a avată o misiune de îndeplinitii în A- 
siria, şi a fostii compusi în urma dorinţii esprimată de fratele sâii Tarasiu. 
Foţiu avea în cugetii să continue acesti lucrare, dar îniilțurea sa mai în urmă 
la scaunulii patriarchali şi luptele ce ai resultatii pentru dânsul din acesta, 
i aii absorbită toti timpulă necesariu unei aseminea lucrări. Numerulit cire | 
'țilorii despre cari se vorbesce se urci la 279, mai tâte scrieri tenlogice, pri 
pucine şi din cele-l-alte ramuri ale literaturi (istorie, geografie, filosofie. re- 
torică, gramatică, matematică, medicină ctc). In espunere nu este nict ordină, 
nici metodii. Autori chrestini şi păgâni, vechi și noi suntii amestecați și tra- taţi, după cum “i sati presc entatii din întimplare. Meritulit şi valorea acesiei 

"Scrieri consistă în aceea, că dă informațiuni despre unii numerii mare de 
"scrieri, cari de atunci s'a perdutii, A doa scriere insemnată a lui Foţiu este 
am filochia Caz o/ra) esplicațiuni asupra a 808 cestiuni teologice, propuse autorului de Amflochiu, episcopul din Cizicn. . 
Bartolomeu din Edessa a scris o refatare a Muhamedanismului, în 

care dă pe faca, însă într'unt modă exageratii , absurdițătile credinții mos- 
lemiloriă în pretinsa divinitate a profetului lorii şi a învăţăturii sale. . Pentru din Sicilia, a compusii o scriere contra 'Paulicianilor după cer- 
cetarile făcute de elit ensuşi, şi consultândii scrierea cu acelaşi titlu a lui Futiu. 
Imperatorulu Leone VI, (886—911), supranumitii Filosofulii , fuli 

luă Basiliii Macedone, 'şi câştigă merite mari pentru cultivarea sciioțitoriă, ŞI se distinse chiar el Ensuşi ca scriitoră. Afară de Ore=cari lucrări despre 
arta resbelului şi despre sciinţa dreptului, elii compuse mai multe scrieti 
teologice, între cari 33 de predici si omilii. Cea mai renumită lucrare a sa 
este apologia Chreștinismului contra. Mahomedanismului, coprinsă intr'o e- 
pistolă către Calitulii Omar, care.trimisese o legaţiune cu scopii de a converti pe imperatorii la islamismă, . 
Simeon Metafrastu, 

10-lea, şi a ocupatii, se dic 
înalta funcţiune de secret 

a trăitii probabilmente în. mijloculii secolului ali 
e, sub imperatorulă Constantin Porârogenelul ari alt: acestui imperatoriă , care l'a indemnatii : 
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compunerea scrierii sale despre viafa sântilorii, o lucrare cu totulii dependin- 
te. Simeon a culesii naratiunile ce s'a găsitii în deosebite scrieri și în gura 
poporului despre sânți şi pe acelea, cari "i s'aii pirutii folositvie pentru edifica= 
re şi învățătură, lea "prelucratii sali le a metafrasatii (de unde şi numirea de 

metafrastu), înlăturândi din ele faptele exagerate şi escentricitățile şi dân- 
du-le o formă plăcută și atrăgâtore. 

Ecumeniu, episcopii la Tricca în Tracia in secoluli alti 10-lea, este auto- 

rulă unui comentarii in istoria apostolilor, epistole şi în apocalipsă. 

Simeon, superiorii în monastirea St. Mama la Constantinopole, * şi a des- 
voltatii activitatea literară în înteia jumătate a secolului ală 10-lea. Elă sa 

bucurati înaintea contimporaniloră sti de o aşa de mare autoritate, în cât fu . 

comparatii cu Gregoriu de Nazianz. Simeon este celii mai eminente oratorit 
alii Bisericii în epoca medie. 

7 

- IV CONSTITUTIUNEA BISERICII SI CULTULU 

$. 106 CLERULU SUPERIORU 

Imperatori bizantini erai deprinşi ânchă din vechime ca să 
se amestice directi în tâte afacerile Bisericii, împunândă ade- 

sea voinţa şi vederile lori ca normă unică. Ungerea cu St. Miru 
le da ună caracteră sacerdotală şi droptulă de a se întitula : 
Santitate. Atură de acesta cei mai mulţi imperatori posedau cu- 
noscinţe întinse în teologie, şi ast- fel se creideaii a fi în stare 
să vorbâscă cu 6re-care autoritate şi în afacerile interne ale 
Bisericii. Curtea numia acum pe patriarchi şi — după capriciu 
—"i destituia. De aceea şi cei mai mulţi din ei au fustă bărbaţi 

cari ţineaă mai multă la fav6rea Curţii, de cât la îndeplinirea 

sânteloră datorii , ce li se reclama de înalta loră demnitate. 
Cu tâte acestea istoria iconomachismului ne arată, că aă fustă 
şi patriarchi, cari aă sciută în facă cu imperatori să menţie. 
demnitatea scaunului, şi să persiste în convicţiunea loră cu 
seriositate şi tărie, preferândă martiriulă de cât abaterea de la * 
datorie, Demnitatea de patriarchă, când venia în mâinele” unui 
adevârată bărbată, era tot d'a-una o putere, pe care impera- 
tori trebuia, cu drepti cuvânliă, să o respecte. In aseminea 
casuri dificile patriarchulă găsia sprijini puternică în ordinea . 
monachiloră, desfăcută de ori-ce legături cu lumea, şi prin ei 
în poporă. Clerulă subalterni, fiindă prin interesele sale pre 

13
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- dependinte de puterea laică şi în genere pr6 umilit, nu putea” 
îi de vre ună ajutoră pentru patriarehi, O autocratie perfectă - 
a imperatoriloră în afacerile şi “în ierarchia Bisericâscă ar fi 

“fostă posibilă, numai dup6 esterminarea Lotală a ordinei mo- 
nachale. De aceea Leone Isaurulă a urmărită chiar de la înce- 
pută acestă idee, şi Constantin Copronim era aprâpe să o rea-- 
liseze. Dar schimbarea imedată a stării lucriloră reinfiinţă pu- 
lerea de mai 'mainte a monachismului. In timpulă lupteloră 
iconoelastice se formase în monachismu o partită curat Bise- 
ricâscă, care lupta din resputeri, ca să scape cu ori-ce preţ 
indegendinţa Bisericii. Ea lupta contra amestecului Statului în 
afaceri curat Bisericesci, contra ocuparii funcţiuniloră elericali 

„prin puterea laică, contra simonii ete. Sucesele acestei lupte 
se vădi saucţionate la conciliulă ală 7-lea ecuraenică (can. 3. 
şi 4). Mai lârdiu Teodor Studitulă deveni sufletulă acestei par- 
tite. Ânsă Lâle beneficiile câştigate prin atâtea străduinţe, nu 
fură decât lrecâtâre. Legislaţiunea Bisericâscă primi acum ună 
adaosă noă atât prin decisiunile sinodeloră din ani 787 (cf, 
Ş 95.), S61 (ef. $ 99.) şi 879 (et. $ 101), cât şi prin reformele 
legislatâre ale imperatoriloră Basiliu Mace lone şi. fiulă seu 
Leone Filusofulă în secolulă ală 9-lea , în cari reforme ad a- 
tinsă şi organisaţiunea B:sericescă. [n fruntea legiştiloră în 
dreptulă canonică se află îni acestă timpi Foţiuală cărui nomo- 
canon este basa dreptului Bisericescă de mai tărdiu, ce a avulii 

„mai Mulţi comentatori şi epitomatori. - 

__ Legislatiunea lui Basiliu şi Leone (Bazirzad crarâtas in 60 de cărți) sait Basilicalele coprindea şi legile Bisericesei. Mai în acelașii timpii patriarchulă „ Fotiu.fteu, după exemplul lui loan Scholasticu, o culecțiune «dle: can6ne sub titiulă syntagina canonum, si după aceca unu nomocanon. La acâstă lucrare a lui Foţia ai făcută comentarii preţi6se istoriograli loan Zonara, (1120) și diaconuli Teodor Balsamon (1179) Esiracte şi manuale după aceste. sorginte aii făculii Aristenu (1130), Simeon Metafrastu, Arseniu (19%), | Constantin Armenopulu (1350) și Mateu Blastare (1335). 

„8: 107 MONACHISMULU. 
După ce încelă iconomachismulă , in care ordinea mona- -  
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chală era să fie aprâpe esterminată, monachi 'se îmulţiră ia- | 
Tăşă şi întruni modiă înspăimântătoră. Dar cu cât ei se re- 
spindiaă mai multă, cu atât perdiaă din forţa primitivă şi de- 
generaă, Monachismului oriebtală lipsi în acesti timpă im- 
portanța istorică, pe care a avutu-o monachismulă ocidentală 
în evulii mediu. In orientă Statulă şi impreună cu dânsulu Bi- 
serica şi monachisinulă mergă acum spre decarență; în 
ocidentă âns6 Statulă şi în genere popârele se emanici- 
peză din ce în ce din legăturile barbarii, . şi, monachismuliă 
avea misiunea de a le ajuta în sforţările loră spre civi-. 

” lisaţiune. In-acâstă muncă elă se oceli, reîntineri şi se înobili 
pe sine ânsuşi, tot de o dată -fu preservată de estravaganțe şi 
degeneraţiune, la cari conduci oţiositatea şi inerția. Acestă 
muncă şi cu densa puterea vitală lipsi. înonachismului orien- 
tali. Mai târdiă starea sa devine şi mai critică. Ipocrisie, mân- 

drie şi îngânfare spirituală, brutalitate în cugetare şi în con- 
duită, avariţie şi câstigă degradată caracterisaă adesea pe băr- 

baţi, pe cari poporulă *i considera deju ca sânţi pentru înalta 
loră posiţiune. Mare parte din monachi eraă din poporulă de : 
jostă, isnoranţi, urându sciinţa,artele, studiulă și ori ce erudiţi- 

- une. Se înţelege de sine ânsă, că acestea nu se potă dice de 

toţi monuchi. In monastiri inţraă bărbaţi şi chiar. din familia 
imperială şi multe monastiri era focarulă culturii şi erudiţi- 
unii. Ast-felă este de exemplu monastirea Studiu din Con- 

stantinopole, care menţine multi timpă-reputaţiunea şi auto- 
ritatea sa ; mai tărdiu se distinseră sub multe puncte de ve- 
dere monastirile din muntele Atone. 

. . 

- In secoluli alti 9-lea, pe.când armele imperatorului Basiliu Macedone chre- 
știnâ și elenizâ Grecia, inundată de popore slave şi devenită păgână, unit ar- . 
chimandrită din Censtantinopole. “Ioan Colobu, zidi cea d'ânteiu monastire 
la picioruli muntelui Atone, și după cererea sa imperatorulii dărui totii mun- . 

tele să fie pruprietatea ei. Sua pâtronagiulă acestei munastiri se umplu în- . 
dată totii muntele cu anachoreţi. Aşidarea Saracenilorii ânsă în insula Creta 
și pirateriile lori pustiirii în secolulă ali 10-lea tâte localităţile litorale şi 
speriară și pe cuviosi din Atone, făcându-i să 'şi pirăsâsciă lucuințele şi să 
fugă de acolo. Dar după ce împeratorulii Nicefor Foca strică cuibuli piratilorăi. 

musnlmani din Creta, archimantritulă Atanasiu duse. (9.;0) o colunie de 

monachi din Constantinopole la muntele Atone și fondâ o noă monastire ma 

retă, ce primi numirea de St. Laura (aie 7). “Monachi lui Atanasiu * 'şi pe-
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treceaii vieaţa în lucru şi rugăciune, se ocupaii cu crescerea vitelori, piantat, 
semenaă, lucraii viile, țeseaiă, 'și făceait îmbrăcămintea ete. Dar unii mona- 
chismii productivii pe câmpulă agriculturii și ali industrii nu putea fi de cât 
unii adevăratii scandal pentru anachoreţi muntelui Atone, cari nu dispăruseră 
cu totulit şi cari se aflait acum într'unii numeri considerabilii. De acu gâlee- 
viri și scene regretabile în:re monachi şi anachoreți.. Acestia trimiseră în a- 

-nulit 970 o delegațiune la imperatorulii Ivan Tzemiske, cerândă cu strigăte 
fanatice stricarea monastirii, pustiirea gridinilorii, a viiloră etc. Imperatorula 
însă îmbrăţişă causa monachilori şi constrinse pe anechoreți să se conforme 
cu regulele monachale. Ei se supuseri cu încatulii, ci tâte acestea neințele- 
gerile continuară ânchă cât-va timpă. Împeratorulii Constantin Monachuli 
trimise în fine (1050) le muntele Atone o comisiune spre a împăca animositi- 
țile, Ea luâ în consideraţiune şi pretențiunile anachoretilorii. Industria mo= 
nachiloriă fu limitată. Nici o ființă de genulit femeninii numai fa tolerată de 
aci înainte în coprinsulii muntelui Atone, nici ună felii de animală domestică 
nu se maj vedea afară de catâri, totii ce putea face larmă și turbura liniscea 
cuvioşilurii fu inlăturatii şi alungătii, De atunci locuitori. munteluiAtone se 
impărţiră în patru clase. Dot clase de anachoreţi: uni cari veţuiaii singuri în 
locuinţele lorii, şi alţi câte doi; și dot clase de monachi: uni organisați după 
sistema monachică şi alți după cea democratică. Acestia "şi alegeaii ei ânsuşi 
pe superioră după majoritatea -voturilorii, ânsă numai pentru unii ani. Fie- 
care monachi primia din magazia monas irii porțiunea cuvenită pentru sus- 
tinerea sa, alt-felii 'și avea separat în monastire casa,. menagiu şi masa sa. 
Comunii era numai serviciulii devinii şi cimeteriulii. Monastirile lori se nu- 
miaii monasliri unde se ve(uesce întruni modă parlicularii (povaazigta 'l3:6-. 
gvdux). In cea-l-altă categorie de monastiri numite Cenobit : ( xow6âta )' era: 
superiorulii pe vieată şi cu putere ilimitată. Nimenva n'avea ce-va propriu 
ali seti. Ori-ce câstigii întra în casa comună: îmbrăcămintea era unilormă, 
masa comună şi munca împarțită regulatiă, 

$. 108 CULTULU CU ACESORIIELE SALE. 

Serviciulă divină ajunsese în perisda precedentă la celii mai 
naltă puneti de desvoltare, In epoca presentă, care *şi imagi- 
nsză, că principiulă de a conserva cu fidelitate aceea ce “i s'a 
»ransmisă consistă în a nu trece peste aceea ceexistă. şi care, 
incapace de a crea şi produce ce-va , consideră ca inovaţiune 
eretică ori-ce progressă , cultulă nu pulu să primescă de cât 
adaose neessenţiale. Archileclura Bisericsscă atinsese punc- 
tulă sâă culminalivă în timpulii lui Justinian. Bisericile con- 
struite în urmă sânlă imitaţi nui numai, fără forţă şi geniali- 

“tate artistică, şi daca se depărteză în formele loră de la ve- 
chiuli stil, acâsta provine din incapacitatea artei de a se men-  
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ţine la acea înalțime. Cu tâte acestea cine-va trebue să fie mul- 
ţumitiă, că după stingerea simțului artistică s'a conservata 
„celă pucin o dexteritate techinică pânâ la căderea imperiului. 
Pictura se afla esclusivă în mâinile monachiloriă, şi nu era în- 

trebuințată , de cât în facerea de icâne. Acestea eraă partea 
cea mai mare copii după icâne vechi. Ele erai lucrate cu o 
scrupulositate escesivă, de aceea fără spirilă, întruni colorit 

greoiu şi obscură , încărcate de costume pompsse și aurite. 
Pictura în mosaică ânsă a înaintată ce-va, pentru că nu cerea 
de cât o abilitate technică. Biserica interdice în pictura religi- 

6să ori-ce nuditate, fie parţială suă totală, permite numai bu- 

stuli şi găsesce inadmisibilă a se depinge fiinţa lui D-eă-Tatălă. 

Arta plastică nu fu primită de Biserica orientală nici o dată în 

cultă. Aceste cerinţe ânsă n'aă fosti observate şi în Biserica 

ocidentală. Organuli întrebuințată deja în musica profană , 

precum şi ori-ce musică instrumentală n'a foștii primite în 

Biserică (cea orientală). Silinţele cânlăreţiloră clericali ai a- 

vută în genere de obiectă desvolturea cântăriloră chorale. A- 

versiunea pentru imn particulare (ago! tâwoztot) dispăruse, şi 

- ast-felă se compuse o mulţime de imne şi cântări în lauda St. . 

Fecisre şi a Sânţiloră , ce fură introduse în serviciulă divină, 

în care se află până în presenltii. Liturgia,. care se corapletase 

şi se fixase deja în perioda precedentă, primi acum numai pu- 

cine amplificări, devenite necesarii prin adăogarea de noi Sân- 

ţi. In privinţa numărului misteriloră domnesce ânchă incer- 

titudine. Conciliului ală 7-lea ecumenică (187), precum şi 

Ioan Damascen susţină presenţa reală acorpului şi a sângelui 

Domnului în st. cumenecătură, şi a nume prin transformarea 

substanţii pâinii şi a vinului în aceea a corpului şi a sângelui 

“ domnului. Numărulă sărbătoriloră fu mărită prin sărbătârea 

ortodoxii şi a mai multorii sărbători ale Sânţiloră. 

Imnologia capiită în peridda present o sancțiune Diserieâscii : Secolulă alui 

8-lea, în-care luă ună caracter determinati Bisericescii, este tot o dată şi 

„epoca ei de intlorire. In acesti secolii ati trăitii cei trei mari imnografi ai Bi- 
sericii: Ioan Damascen, Cosma din lerusalem și Teofane din Nicea, pe 

cari' Biserica “i a onorată cu numele de cântareți sânți (âyrot uedmdoi) Afară 
de ei mai escelară tot în secolulii alit 8-lea Andrea, archiepiscopii îu Creta 

şi patriarchulă German Î, în secolul ali 9-lea Feodor Studitulii și
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Iosef imnogratulii, diaconii în Constantinopole şi compuitorii a 40 de :imne 
spre lauila St. Feciore. Cântările de'cari si ocupatii cu preferință imnograli 
Greci suntii canânele, în cari se laudă şi se mărescit prin epitete splendide pers6nele <ânţiloriă. o ' | , 
Numerulii misteriloră nu aste ânchă determinată în acâstă periddii. Ioan Daâsiiascen tratezi sub titlulit: despre sântele si pre cuvalele smislere ale 

Domnului (Cart. 1V, ce. 14) numai despre Botezu și St. cumenecătură. Teodor Studitulit inumeră dipă exemplul luă Areogagitulii şase mistere ; Botesulii cumenecătura, chrisma, sințirea preotilori, sințirea monachilorii şi despre 
cei adormiţi întruni modii sânţitii (sep. 70» tep&s verona tv), 

V. SECTELE ERETICE 

$. 109 PAULICIANI. - 

Reste degenerate din seclele gnostice şi manicheice se con- 
"_servară “peu6 în secolulă ală 7-lea în Armenia şi Siria, unde 
„fusese întreţinute şi nutrite de Parsismulă vecină. Unu 6re- 
care Constantin din comuna Mananali aprâpe de Samosata în 
Siria, adunâ aceste reste eretice şi le reformă. Ună diacon din 
Siria liberată din captivitatea Saracenă, "i dărui ună exempla- 
ri din N. Testam. ca semnă de mulţumire peutru ospitali- 
tatea ce "i dase. Constantin se puse cu zelă ps studiulă st, : 
scripturi şi căpătă prin acâsta convicţiunea, că elă este chie- 

- mată să reformeze și să:reînfiinţeze Chrestinismulă apostolică. 
Contrastele biblice : D-deă şi lumea, lumina și întunereculă, 
spiritulă şi materia le esplica în sensulă dualismului. Secla- : 

- tori sâi primirâ, numele de Pauliciani ; ei însă refusândă a fi - 
numiţi după numele vre unei persânei, fie chiar apost. Paulu, 
se considerati ca adevăraţi Chrestini saă Biserica catolică , în 
înţelesulă învăţăturii Pauline, şi pe ortodoxi “i numia homei 
La superiori loră da numele discipuliloră Paulini, şi la Bise- 
rici pe acela ali țăriloră , în cari propagase Paulu Chrestini- 
smulă. Ast-felă Constantin se numia Silvanu. - | 
 : Pauliciani amestecau principiile dualismului enostici, demi- 
urgismulă şi doketismulă. cu elemente din doctrina evange.- 
listului Ioan şi a apost. Paulu. Ei reclama de lu Bise- 

„Tica ecumenică libertatea evaagelică pe cara ea ar fi sufo... 
“cavo , sacerdoţiulă generală ală tuturoră credincioşiloră şi, 
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permisiunea de a ceti toţi în st. scriptură, spre a se edifica 
uni pe alţi. Pentru dânşi luerulă principală era religiosita- 
tea internă, de acena despreţuiai multitudinea cere:noniiloră, 

cultulă icâneloră, reliquiloră şi ali sânţiloră, ascesa mona- 
chală , spiritulă ierarchii şi amestecul Statului în afacerile 
Bisericesci. Morala loră era seriâsă, dar nu rigoristă, Căsăto- 

ria era fârle slimală , şi apostoli loră cei mai distinsi eraă 

familisti. Postul, legile levitice privitâre la mâncarea carnu- 
riloră şi cele relative la împedicarea căsătorii intre rude de a- 
prâpe erai respinse totalmente ca legi ale demiurgului. Cul- 

tulă la ei era fârte simplu şi în aversiunea loră căire cere- 
monii merseră aşa de departe, în cât lepădară formele inate- 
viali ale Botezului şi st. cumenectături, şi voiau să lie s&vârşi- 
te numai întrună modă spirituali prin cuvinte. Organisaţiu- 
nea Bisericâscă o aveati după tipul celei apostolice, depăr- 
tândiă ori-ce aparinţe clericale şi ierarchice. Ei recunoceai 
numai st. scriplură.ca normă a învățăturii ; tradiţiunea o res- 

pingeai totalmente. Nu priimiaă V. Testam. şi din celă Noă 
escludeai epistolile apost. Petru. O autoritate absolută pen- 
tru denşi consțiluiaă numai scrierile apost, Paulu. 

Pauliciani fură lizati multă timpit în pace. Dar câni secta lorii se împră- 

sciâ în diferite localități și încapu să devie 6re cum periculosi, atunci împe- 

ratorulă Constantin III Pogonatulii trimise pe unii funcţionari alit Curtii, a- 

nume Simeon, spre a aplica măsurile cuvenite pentru destiinţarea ei. Mijlâcele 

teroriste ale persecuţiunii determinară pe inulţi să se lepede de Paulicia- 

nismă ; dar Constantin-Silvanu. sigilă, credința şi activitatea sa de 27 de ani 

pentru propagarea. ei prin mârtea de martirii; elă fu: omoritii „cu petre: (685). 

Acâsta făcu asupra lui Simeon o impresiune atât de puternică, în cât se făcu : 

și eli Paulicianii, primi numele 'Tichicu, fu capulii sectei şi 'si sfirşi vieata 
ca martiri într'o persecutiune, fiind arsi pe rogi (690).. Scesoruliă scii 

Gegnesiu, supranumitii 'Timoteu, a trebuitii si vie sub Leone Isaurulii - 

la Constantinopole spre a depune unii examenii înaintea patriarhului, de la 

care primi apoi unii atestati pentru ortodoxia cr edinţii sale, Indată se iviră 

„disenţiuni în sectă. La anulă 801 se veda în capulii lorit ună . Sergiu. Ti- 

chicu ca reformatorii şi reinliințătoriă alit sectei, Leone Armeanulu organisă 
o e:pedițiune "pentru convertirea lorii. Mulţi recunoscând: si erorile fură 

primiți în sinulii Bisericii, dar multi arătându-se rebeli fură otnoriți. O mână 
“de Pauliciani se refugiară pe teritoriuulii armeano-saracenii și fondă la Argaun 

(Culosse) o colonie militari hotirită a face neincetatii incursiuni predătâre în -: 

imperiuli Bizantin. Imperatricea Teodora ordonă o perseziţiun sângerdsă 

contra lorii. Mai multe mii muriră. Carbea, alti cărui părinte perise în perse”
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cuțiune, fiindi aprinsă de foculii resbunării, adună în jurui'i ca la 5 mii de 
Pauliciani, capabili de a purta armele, şi se refugii cu denşi la Argaun, 
unde deveni. capulii sectei. De mai miilte ori Carbea bătu armata imperială 
şi pustii teritoriulii bizantinii. Basiliu Macedone niwici. inline după a doa es- 
pediţiune tâti armata paulician“ (871). In anuli 970 imperatorulii Ioan Tzi- 
miske strămută partea cea mai mare din Pauliciani în Tracia. Alexiu Com- 
nenu se gândi cu seriositate la convertirea lori. Eli nsuşi veni la Filipopole» 
unde era Sionulii lori, dispută mai multe dile cu capi sectei, promise şi ame- 
nință, recompensă şi pedepsi, potrivitii cu sucesulii disputeloru (1115). De a- 
tuncă nu se mai aude nimicii despre Pauliciani. 

$ 110. ALTE SECTE. ERETICE IN SECOLULU ALU O-LBA. 

In Armenia se afla ânchă de la ivirea Paulicianiloră o sectă 
ai cării devotați se numia Fii Sorelui sat Arevurdi, cari ame- 

„stecase cultulă zoroastricu ală lui Ormuz cu elemente chresti- 
ne. Către finele secolului ală 9-lea ună Paulicisnă anume 

“ Sembat adună restele ucestei secte, si le organisâ formândi o 
Biserică specială în comuna 'Tontrak, de unde primiră numele 
de 'Tontraceni. Secta căpătă o importanţă âre-care către anulă 
1002, când metropolitulă Iacob din Hark trecu la denşi. A- 
cestă bărbat de o moralitate serissă şi stimati de toţi limpedi 
învăţătura loră şi "i deto ună caracteră mai chrestină. Elă cu- 
treeră țara, împreună cu alţi de aceeaşi idee cu dânsulă, pre- 
dicândă penilenţă şi combatendi pe aceia cari credeai că prin 
fapte buna ară pulă câştiga ertare de păcate. In cleră şi în- 
tre laici găsi mulţi partisani. Patriarchulă Bisericii armene pu- 

_se-mâna pe dânsul, "lă înfieră şi'lă aruncă în carceră. Elă scă_ 
pă din închisâre , dar în curând fu omorită de inamici si, A- 
revurdi se află şi până asta-gi în Mesopotamia. Ei se numescu 
Șemsie.. | 

* In secolulă ali 9-lea se mai găsesce şi o sectă judaistă, nu- 
mită Atingani, cari 'şi aveai centeulă in oraşulă. Amoriu din 
Frigia superidră. Esceptândă cireumcisiunea, ei se credeai o- 
bligaţi a observa t6tă legea mosaică. : 

—
r
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VI. CONVERTIREA BULGARILONU SI A RUSILORU LA CHRESTINISMU. 

Ş Îl]. CONVERTIREA BULGARILORU LA CRESTIMISMU, 
BISERICA BULGARA 

Buloari , părăsindiă în secolulă ală 5-lea locuinţele ce avu- 
” seseră până atunci la marea Caspică şi pornindă spre West, 

o parte din si veniră la Dunăre şi se aşădară în Mesia şi Tra- 

cia. fondândă ună regati bulgară. Aci ei se amestecară aşa 
de tare cu populaţiunile slave ce se aflaă de multă în aceste 
părţi, în cât la începutulă secolului ală 8-lea adoptaseră deja 
limba şi datinile slaviloră, ne mai conservândi de cât numele 

- de Bulgari. Ei se alla în resbele continui cu imperiul romană 
de orient. Clerici şi monuchi bizantini, cădendă captivi în 
mâinile lori, le predică cusentulă evangelii, dar fără sucesă. - 

O soră ânsă a regelui Bulgariloră, Bogoris, fusese luată captivă 
de Bizantini, dusă la Constantinopole, aci fu botezată şi cre- 
scută în învățătura chrestină. Peste cât-va timpă, înapoindu-se 
din amândoă părţile captivi de resbelă, ea fu lăsată a se întârce 
în patrie, Aci ajutată de ună monachă bizantină, Metodiu, se 
sili să convertâscă pe regele, fratele stă. Dar indolența religi- 
_6să şi temere de revoltă din partea supuşiloră paralisară tâte 
silinţile sale. Cu tâte acestea "i veniră în ajutoră 6re-cari îm- 
prejurăr . Metodiu era bună pictori, şi regele avea o predilec- 
țiune particulară pentru tablourile, cari produceaiă efecti. Mo- 
nachulă 'şi propuse dar să se apropie de rege pe acâstă cale. 
Elă depinse ună tabloă, representândă judecala dinurmă, ală 
cărui aspectă făcu o mare sensaţiune asupra regelui. Tot de 
o dată o fâmete, care bântuia poporulă, fortilică impresiunile re- 
ligi4se primite deja. In anulă 861 regele Bogoris primi st. boteză 
şi se numi Michael, după numele imperatorului Michael III., 
care fusese nasă în absenţă. Bogoris îndemn acum pe supuşi 
s6i să'lă imiteze , dar aceştia se revoltară. Do&-sule cinci-deci 

de nobili (boiari) împreună cu familiile loră fură omoriţi şi ast- 
felu revoita fu înăbuşită şi stinsă cu desăvârşire. Consideraţi- “ 
uni politice determinară ânsă îndată pe regile Bulgariloră (866) -



„209 

  

ca să pună Biserica bulgară sub jurisdicţiunea Bisericii ociden- 
tale. Papa Nicolau [., pescuitorulă de 6msni pe ţermurile Tibru- 
lui, se grăbi numai de cât ca să-răpâscă turma, bulgară din mâi-: 
nile colegului sei de la Bostoru. Elă trimiselepiscopi şi clerici, 
cari să organiseze Biserica bulgară după modelulă celei roma- 

„De. In zelulă loră fanatică ei desființară din Biserici ritualu- 
lă şi ceremonialulă întroduse deja. In cele din urină 'diplo- 
maţia bizantină reuşi ca să convingă. pe Bulgari că Biserica 
loră după tâte drepturile divine şi umane trebue să stea sub 
jurisdicţiunea patriarchului din Cosntantinopole. De atunci şi 
până astă-d: Biserica bulgară a rămasă fidelă scannului pa- 
triarchală din Constantinopole. Intre acestea Metodiu şi fra- 
tele său Cirilu, apostoli speciali ai popsreloră slave , puseră. 
fundamentele unei literature slave-bisericâscă prin. dotarea | 
limbii cu ună: alfabetă şi cu o traducţiune a st.. scripturi şi a 
litargii. Tzarulă Simeon ($88—927) a protejată şi a încuraja- 
tă acâstă iiteratură care în sesolulă ală LO-lea a ajunsi la celă 
mai 'naltă gradă de înflorire. Dar în buna semănatură resări 
şi neghina aruncată de Satân. Către finele secolului se ivi sec- 
ta Bogomililoriă, cari împrăsciară doctrina loră pernici6să ps- 
ste toti imperiul bizantină. Prin cucerirea Bulgarii de catre 
imperatorulă Basiliu II (1018) se vesteji cu încetul flârea si- 
linţeloră sciinţifice, şi mai târdiu apăsărea barbarii musul- 
mane sterse cu desăvârşire şi cele din urmă somneale ei. 

ÎS 

- 

$- 112 CHRESTINAREA CHAZARILORU. 
+ 

Chazari, ună micii poporă încultă şi putinte; care locuia în 
secolulă ală 9-lea de la Volga până la marea de Azovu şi o 
parte a insulei Crimea , trimeseră la Constantinopole pa tim- 
puli lui Michael III. (830) o -legaţiune cu propunerea de a li se 
da învăţători chrestini. Curtea bizantină primi cu plăcere pro- 
punerile făcute şi încredinţă, acestă importantă misiune mo- 
nachului Constantin cu su pranumele filosotulii care' deja lua- 
se numele de Lirilu. Constantin justifică pe deplinti speranţele 
puse în elă. Peste cât-va timpii elă converti şi boteză o mare  
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parte din poporă. In anal 1016 țara Chazariloră fu coprinsă 
de Ruşi. , ăi 

4 

e 

Ş. 3, CONVERTIREA RUSILORU LA CHRESTINISMU 
„ BISERICA RUSA. 

(866—1054) 

Pe la anul.862, când Rurik puse fondamentele imperiu- 
lui rusă, populaţiunile slave, din a căroră întrunire se formă : 

acestă imperiu, n'aveaă ânchă nici o cunoscinţă despre Chre- 
stinismi. Dar peste patru ani mai târdiu, Foţiu. vorbesce în 

enciclica sa (867) cu atâta siguranță despre conver-tirea Ruşi- 
loră, în cât trebue a se admite, că partea cea mai mare din ei 
îmbrățişase deja Chrestinismulij, sa celii pucin era pe cale de 
a face acâsta fără întârdiere. IL timpulă marelui principe Igor 
se afla lu Kiev o Biserică catedrală avândă de patroni pe st. 
Elie. După mârtea lui Igor luâ frinele gubernului Olga, socia 
sa, şi le ţinu pe timpulă minorităţii fiului ei, Sveto-slav, cu e- 
nergie, prudenţă şi înţelepciune. Aspectul serviciului divină 
chreştini ce se făcea în Biserica din Kiev, „reşedinţa sa ,0 

impresionase ânchă de multă fârte tare, dar. “greutatea, aface- 

riloră Statului, pâte şi consideraţiuai politice, o împedicaii de 
a s8 arunca cu devotamentă în braţele Cnrestinismului Du- 

pă ce încrediață ânsă gabernulă î în mainele fiului s&ă (855); 

ea întreprinse o călătorie la Constantinopole, cu scopă de a 

cunâsce mai de aprâpe Chrestinismulă. Aci primi st. Botezi 

- de la patriarehulă Teofilact, dându-i-se numele de Elena. 

Luândi bine-cuvântarea patriarehului se întârse în patrie 
unde'și puse tâte silinţele spre a converti şi pe fiulă săă, 

darfără sucesă. Sveto-slav o lua în derisiune. Olga încetă din 

vieaţă la 969 fără vre o speranţă în realisarea dorinţiloră sale. 

Ruși. o venerâză ca pe o sânlă şi celebreză mamoria €i la il 

Iulie. 
| Svetoslav, care muri la 972, impărţiso imperiulă la cei trei 

fii ai săi, dar Wladimir, cel mai june dintre ei, reuşi deja în 

anulă 980, ca să reun6scă aceste părti iarăşi într ună totu.
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Elă era la începutii fârte devotată păgânismului. In anulă 
983 Wladimir, întorcându-se plin de bucurie că a cucerită 
Galiţia, voi să celebreze triumfulă sâi printr'ună. sacrificiu u- 
mană. Sorţulă cădu asupra unui june chrestină, ce de cu: 
rond se întorsese eu părintele sâă de la Constantinopole. Părin- 
tele junelui întrebuința t6tă elocința sprea convinge pOpo- 
rulă despre atrocitatea şi absurditatea credinţii loră eronate. 
Poporulă în furia sa fanatică omori pe. părinte şi pe fii. A- 
cestia sântă cei d'intâiu şi cei din urmă martiri chreştini in 
Rusia, pe cari Biserica rusă "i serbâză ca sânţi până astă-di 
(a 12 lulie) sub numele de Teodor şi Ivan. Wladimir ajunse 
cu încetulă a se convinge despre, caducitatea păgânismului 
străbună. O tradiţiune de ună caracterii romantieu, dar cării 
nu se pste nega ună germine de a'levără istorică, spune că 
Bizantini, Latini, Muhamedani şi Judei ar fi trimisi fie-care- 
mistuni din parte-le spre a "lă câştiga pentru ritul loră. Re- 
presentaatulă cultului Bisericii bizantine a făcută cea mai fru- 
mosă impresiune'asupra”i, cei-l-alţi trei-aă primită respunsă 
negativi. Cu tâte acestea tot nu se decise ânchă. Eli voia să 
examineze mai ?ntâiu pe fie-care din aceste diferite religiuni. 
Pentiu acestă finită trimise dece nobili (boiari) (987). Ei mer- 
seră mai 'ntâiu la Bulgari de la Volga, dar cultulă -moslemi- 
că nu conzespunse gustului loră. Atunci se duseră la Germa- 
ni, âusă nici cultulă Bisericii ocidentale nu le făcu mare ini- 
presiune. Infine veniră la Constantinopole. Aci „asistândă la 
serviciulă. divinu în Biserica st. Sofii r&maseră uimiţi de splen- 
dorea şi pompa plină de efectă a cultului Bisericii bizantine. 
Referatul loră determinâ pe marele principe pentru acestă 
cultă. Wladimir porni de la Kiev .cu armata sa putinte la 
vechiulă oraşă chrestini Cherson, "li coprinse. şi trimise de 
aci o legaţiune la Constantinopole spre a cere pentru dân- 
sulă mâaa principesei imperiale Ana. Ea i se promise 

„cu condiţiunea de a se boteza. Wladimir .se declară ga- 
„ta spre acâsta. Principesa veni la Cherson cu o suită numerâ- 
să de clerici, şi asistă la solemnitatea Botezului pentru 
promisuli 6i socă (988).. Acum declară Wladimir cu ener- 
gia sa caracteristică ună resbelă esterminătoră contra păgâni- 

m
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smului. Imaginile idolilor se sfarâmaii şi se ardeaă în tâte 
părţile. Siatua deului Perun (deulă tunetului) fu legată de 
de c6da unui cală, târilă prin tâte stradele, bătută cu măciuca 
şi în cele din urmă aruncată de pe o înălţime în apa Dnipru- 
lui. Indată apoi se ordonâ într'ună modă parintescă la locui- 
tori din Kiev, ca toţi fără distincțiune de etate şi posițiune să 
se adune la ţărmulă Dniprului spre a primi st. Boteză. Ruşi 
se supuseră, convinşi fiindă că trebue să fie bună şi sântă cre- 
dinţa' pe care o îmbrăţişase Marele principe şi nobili lor. O 
mulţime pe care nu o putea coprinde vederea ochiului se afla 
pe marginea rîului, când veni Wladimir cu suita sa. Tot po- 
porulă întră în rii, clerulă sta pe plute şi *i boteza, iar Marele 
principe stândă în genuchi se ruga lui [)-eti mulţumindu-i -i şi 
laudându-lă. 
Chrestinismulă fu primiti fără resistenţă şi în cele-l-alte”o- 

- vaşe şi locuri. Se ridicară Biserici, se infiinţară;scâle şi se întro- 
duse în instrucţiunea poporului şi a junimei studiul. versiunii 
biblice, făcută de cei doi apostoli ai Slaviloră Cirilu şi Metodin, 

„ Wladimir care primise la botezu numele de Basiliu muri la a- 
nulă 1015. După încredințarea contimporaniloră elii fusese 
renăscuti prin Chrestinismiă : mai 'nainte crudă, dedală sen- 
sualilăţiloră şi poligamii, devenise după primirea botezului 
castă, fidelă în căsătorie, justă şi nobilă. Numai găsia satisfac- 
țiune în gloria armeloră şi în eroismă, ci în fapte ale păcii 
şi pielăţii, precum şi în propagarea credinţii chrestine la care 
a luată parte şi sogia sa Ana. Biserica rusă *i venerâză. pe a- 
mândoi ca sânţi, onorândă afară de acesia pe Wladimir cu 
predicatulă de Mare şi egali cu Apostoli. _ 

Intre sucesori lui Wladiwmir se distinse Iaroslav (1019—1054), 
numiti Iustinian ală 'Ruşiloră, prin edificave de Biserici, mo- 
nastiri, înfiinţare de scâle, respindirea instrucţiunii religisse 
în poporă şi instruirea clerului. Elă încorajă traducerea şi re- 
spindirea scrieriloră religi6se în limba Slavonă. Ensuşi laroslav 
studia cu ună zelă infatigabilăîn scrieri teologice. şi copiâ cu 
propria sa mână mai multe cărți. Prin edificare de Biserici 

măreţe şi prin ornarea loră cu imagini sânte lucrute în Jfosaicu, 
-deşteplâ la Ruşi simțului de artă. Pentru îndreptarea şi înfru=
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museţarea cântărilorii Bisericesci: aduse cântăreţi greci de la Constantinopole, cari se înveţe pe Ruşi s&i. Chrestinismulă' şi civilisaţiunea se respîndeaă din ce în ce în împeriulă rusă, şi la mârtea lui Iaroslav Rusia figura în rândulă Stateloră chre- „stine. 

PERIOADA II 

ISTORIA MEDIE A BISERICII 
0 COBt0459) 

„_Î. INCERCARILE DE REUNINE INTRE DISERICA ORIENTALA SI CEA OCIDENTALA 

Ş144. INCERCARILE DE REUNIRE PI TIMPULU CRUCEATELORU 
- (1098—1261) 

-In timpulă cruceateloră, cari ati pusă în contactii imediată ocidentulă cu orientulă aprope doă-secole, s'a făcută adesea "ori încercări pentru împăcarea neînţelegeriloră şi înlăturarea “schismei Bisericesci. Dar prin acâsta se creară şi nai mari des- acorduri în iocă de a se desființa cele existente. De la - Gre- „goriu VII papismulă ajunsese la culmea puterii şi autorităţi- sale. Recunâscerea eroriloră în cari îmbrâncise Biserica ociden. tală şi docilitate nu se puteai aştepta din parte'i. Elă cerea Supunerea şi aservirea Decundiţionată a Bisericii orientale. Sc6lele teologice ale ocidentului, cari se aflaă în flâre în s6co- lulă ală 12-lea și ală 18-lea, contribuiră şi ele din parte-le spre a lărgi şi mai multă prăpastia despărţităre dintre amândoă . „Bisericile. Scolastica, nu numai că adoptase doctrina divergintă a Bisericii romane şi O incorporăse în sistemele ei doctrinale, dar apoi luase şi o direcţiune sciinţifică cu totul streină de teologia Bisericii orientale.: In cele din urmă ferocitatea, aroganţa şi brutalitatea cruceaţiloră , precum şi despreţulă, deriderea şi  
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persecutarea din parte-le a Bisericii orientale umplură cupa 
aversiunii şi a urei Bizantinilură contra Latiniloră alât din 
punctulă de vedere ală religinnii. căt şi ală naţionalităţi. 

Schisma deveni chiar la începutul cruceateloră obiectul 
discuţiuniloră. In Italia de josă, cădută în posesiunea Norma= 
niloră, locuia ânch& mulţi Greci. De aceca papa Urban II. 
(1088—99) convocâ la Bari (1098), în ţinutulă Neapolei, ună 
sinodă la care luară parte ş şi ei prin delegaţi. Archiepiscopulă 
Anselm de Canterbury, aflându-se po atunci în Italia, se însăr- 
cină, cu apărarea doctrinei ocidentale despre purcederea st. 
Spirită, pe care o desvultă şi susțiuu întrună modii aşa de 
contingătoră pentru ocidentală, în cât papa credu, că n'are 
nimică de făcută mai în grabă, de. cât să reinoescă ana 

toma asupra Bisericii orientale. Peste cinci-spre-dece an- 
„papa Pascale II. (1099—1 118) trimise la imperatorulă Alexin 
I. Comnenu (1031—1:18) pe archiepiscopuli milunesă , Petru 
Chrisolanu, pentru a apăra doctrina latină, dar nu obţinu nici 
ună resultată. Nu peste multă timpi iarăşi episcopulă Ansehn 
de Havelberg, trimisi de Lotaril. la imperatorulă Ioan Co- 
mnenu (1116—43), ţinu cu archiepiscopulă Niceta din Xicome- 
dia o discuţiune , ce se distinge din amândoă părţile prin tac- 
ti, moderaţiune și erudiţiune. Amândoi conveniră în cele 
din urmă că spre a se pune capătă schismei, trebue îndală 
ună sinodă generală la care să iea parte tot atâţi Orientali, 
câți şi Latini (1133). Sub imperatoruli Manuel IL Comnenu(1143- 
-—80) , care doria multi reunirea Bisericilor, se făcură de 
mai multe ori încercări în acâstă privinţă , dar fără sucesă, 
pentru câ clerulă 'ş: arătă acum neplăcerea po facă contra La- 
linilor. Ura şi aversiunea orientaliloră contra ocidentaliloră 
fură alimentate întro măsură exagerată prin înfiinţarea im po- 
riului Latină în Constantinopole (1201—61). Cu tite acestea 

imperutori din Nicea (fiind că restulă imperiului bizantinu se 
bifurease deja întruni imperiu de Nicea sub Tecdeor |. Lascari 
1222, şi întrună imperiu de Trapezuntu sub Alexiu VIComnenu) 

voiaă din sufletă reunirea sperându că ast-felă ară putea 

câştiga în fav6rea loră influenţa papi, pentru reînfiinţarea im- 

periu lui bizantină. Sul imperatorele Loan II. Duca Bastaze
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(1222 — 55) câţi-va . Franciscani intrară în relaţiuni con- 
ciliatâre cu  patriarehulă de Constantinopole , Germanu II., 
care atuncireşeda în Nicea (1932) ; consecinţa fu 0 co- 

respondenţă epistolară între patriarehi şi papa Gregorin IX. 
Papa trimise din parte”i la Nicea doi Franciscani şi doi Do- 
menicani (1233). Legaţi papali ânsă declarară chiar de la înce- 
put, că Biserica romană nu pâte lăsa nimică din învăţătura 
privitâre la dogma st. Spirită, la cultă şi constituțiunea sa. 
Ast-felă încercările de reconciliare nu avură nici unu resulta= 
tă. Pen aci Bizantini erai determinaţi în tendinţele loră pen- 

tru reunire de consideraţiuni şi interese mai multă saă mai 
puţin politice, dar acum se aude şi o.voce pe care numai in- 

teresulă religios o face să îndemne la restabilirea păcii Bi- 
sericesci.. Acesta este monachulă Niceforu Blemide. Teodor 
II. Lascari (1255—59) "i oferi scaunulă patriarhală, cuviosuli 
ansă nu se putu decide de a'li primi. 

"$ 115. INCERCARILE DE REUNIRE SUB MICHAEL 

PALEOLOGU (1274). 

Michael VIII. Paleologu (1259—82) se urease pe tronulă im- 
periului de Nicea prin înlăturarea succesorului legitimă, Ioan - 
Lascari. Ajutati de Genovesi, elii coprinse Constantinopole şi 

. ast-felă puse finită imperiului Latină. Consideraţiuni politice 
'i impuseră să nu se arate indefereriti la propunerile de reu- 
nire ce îi făcu papa Gregoriu X. (1971—76); dar întimpină 
dificultăţi şi resistenţă tenace din partea pateiarchului Iosef 

” şi a bibliotecarului s6ă eruditul loan Beceu. Acesta, aruncati 
în carceră, declară în cele din urmă că diferinţele ce separă 
amândoă Bisericile n'aă nimici în sine esenţială şi că reunirea . 
ar fi posibilă. Schimbarea convicţiunii "lă ridică pe scaunulă 
patriarchalii. Intre acestea negoţierile cu papa Gregoriu X se 
continuaă. Ele avură de resultată convocarea unui conciliu ge- 
neralii la Lyon (1274). Delegaţi imperatorului recunoscută aci 
primatulă papii şi snb-semnară simbolulă eredinţii după cum 
era acum în Biserica Romei. In schisimbă conciliulă le încu-
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viinţă, în urma unei cereri ce făcuseră, ca să conserve în tâtă 

întregimea ritulă şi practica Bisericii orientale, precum şi în” 

„trebuinţarea simbolului credinţii fără adaosulă : „Și de la Fiuliie, 

„ Clerulă şi poporulă bizantină .privia în unirea făcută la Lyon o 
apostasie. Imperatorulă întrebuiintă contra adversariloră ei 
tts mijlâcele de terâre : carceră, exilă, flagelare,-scâterea o- 
chiloră , tăerea nasului şi a urechiloră , dar tâte fură inutile, 
O plâie de invective şi scrieri injuriâse se vărsâ pe capulă pa- 
triarchului Beccu, Elă tăcu multă timpă, căci ori-ce apărare: 

“a sa acum ar fi împinsă animosităţile până la estremitate. Mai 
_târgiu Beccu apărâ unirea prin mai multe scrieri, dar o schim- 

“bare pe tronulă imperială "lă înlătură şi pe dânsul de la scau- 
nulă patriarchală. Iosef fu reintegrată şi unirea făcută la Lyon 
dispăru ca cum n'ar fi fostă. 

. 
Pi 

'$ 116. INCERCARILE DE UNIRE -1N SECOLULU ALU Î/-LEA 

“In cele d'intâiu trei decenii ale secolului ală 14-lea puterea 
şi dominaţiunea Osmaniloră se întinsese mai peste tâtă Asia 
Mică şi ameninţa chiar de atunci existența imperiului bizan- 

tină. Andronicu III. Paleologulii (1328—41) se îngrijă forte 
tare de acesta. Ajutoriă în casă de nevoie părea că nu pote 

„ găsi de cât numai în Ocidentă. De aceea el se decise (1332) 

ca să intre cu papa în negoţieri pentru unirea Bisericiloră, spe- 

_rândi că ast-felă 'va câştiga intervenirea lui către principi oci- 

dentali pentru ajutorulă de care avea necesitate. Papa ceru 

mai 'nainte de tâte, ca Biserica bizantină să se conforme celei 

roraane în credință, cultă, constituţiune şi ierarchie. Dar cle- 

rul şi poporuliă orientală nu voi să. primâscă aseminea con- 

diţiuni umilitâre. Monachi aşa de numeroşi şi influenţi se o- 

puseră cu o tenacitate până la fanatismă, aseminea şi patriar- 

chi de Antiochia, Ierasalem şi Alexandria, cari eraă animați 

de aceeași ură contra Latiniloră, şi afară de acesta ară fi tre- 

Duilă să plălâscă cu mârtea ori-ce purticipare la cestiunea u- 

nirii Bisericiloră. Cu tâte acestea Andronicu persistă în planulă 

si, pentru a cărui executare “i se oferi eruditul monachi 

- 14 . 
i
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Barlaam din Constantinopole, care până atunci combătuse cu 
multă zelă pretenţiunile Latiniloră. In anulă 1839 Barlaam, 
împuternicitii fiind de imperatoră , se duse la papă Benedictu 
XII la Avignon, unde residaă papi pe atunci.. Negoţierile 
n'avură nici ună resultată. Barlaam propusese ca punctele 
controversate să se discute la ună conciliu, com pusă jumătate 
de orientali şi jumătate de ocidentali,, şi spre a puts face pe 
Bizantini să cedeze, trebue să li se trimită mai "nainte ajutoră 

“contra 'Purciloriă. Papa nu voi să adereze la aceste propuneri. 
Trimisul Barlaam se întârse în patrie, unde'şi perdu reputa- 

_ ţiunea din causa misiunii ce luase. Cu tâte acestea, pentru a 
„se reabilita .în opiniunea publică şi spre a debilita influenţa 
partitei monachale, intreprinse o luptă contra celoră mai bi- 

„ ne-văduţi din ei şi anume contra monachiloră din muntele A- 
tone, pe cari îi persifla din causa misticismului exagerată 

„Și ?i acusâ de eresie. Elă fu însă învinsă şi constrinsă să 
dea o reparaţiune de onsre monachiloră (1341). 

„Ioan V. Paleologulii (1341—1391), fiulă lui Andronicu II1,v6- 
dendu-se ameninţată de Osmani, cari se aşedaseră în Europa 
și deja aveai în mâinile loră Galipoli (1355) se adresă la papa, 
Inocenţiu VI. (1352—62), promiţendu-i supunerea Bisericii 

> bizantine, daca va mijloci a îi se 'da ajutor de principi oci- 
dentali. Papa invită ordinea Ioaniților din insula Rodu, pe 
Genovesi, Veneţiani şi pe regele din Cipru ca să dea impera- 

„torului ajutoră contra Turcilor, dar fără sucesă. Amurad I. - 
coprinse t6tă ţara de la Elesponte până la munţi Emu şi'şi fixă 
reşedinţa la Adrianopole (1361). Imperatorulă Ioan, ne căpă-" 
tândă ajuioră din nici o parte, și vedendă că pericolulă ere- 
scea din di în gi, plecâ personală în nulă 1369 la Roma, şi 
aci trecu formală la Biserica ocidentală. Papa Urban V. (1362 
— 170) "i promise ajutoră contra Tureilor, şi imperatorulă tre- 
cerea imediată a tuturoră supusiloră: sâi la Biserica Latină, 
dar nici unul nici altulă: nu fu în stare a *și împlini" promi- 
siunea. e | 
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-$ 1477. UNIREA FACUTA LA CONCILIULU DIN 
- FLORENTA (1439) | | 

„Imperatorulă Ioan VII. Paleologu (1495—48) trimise în a- 
nulă 1430 împuterniciţi din parte'i la papa Martin V. (1415— 

31), rugându-lă să facă preparative pentra convocarea unui 
„conciliu generali, care să r6unâscă Bisericile. Papa convocase 

„deja unii concilii generală la Basel şi de aceea invită pe Bi- 
zantini să iea parte la densulă. Dar sucesorulă sâă , Eugen IV 

(1431—47) se superă pe acesti conciliiă , “din causă că cerea 

'o reformare radicală în Biserică. Conciliulă şi papa se siliată a- 
cum pe întrecere, ca să tragă pe Bizantini fie-care în partea 
sa. Din amendoă părţile se trimiseră nave la Constantinopole, 

"pentru ca să aducă pe imperatoriă şi suita sa. Ele se întilniră 
“în faca capitalei şi era aprâpe să se: încaere într'o luptă na- 

vală. După mai multe deliberaţiuni imperatorulă se decise a : 
“lua parte la conciliulă convocată de papa la Ferrara. Bi- 

zantini, avendă pe imperatori şi pe patriarehulă.. Ioasaf în 
fruntea loră, sosiră la Veneţia către finele anului 1437. In mij- 

loculă lori erai şi delegaţi din parea ceioră trei patriarehi 
- ai Orientului. La ceremonia de primire papa pretinse ca pa-.. 
triarchulă să'i sărute piciorulă, după cum era usă la Roma ;- 

dar a trebuilă să renunţe numai de cât la acesta, temându-se 
ca Bizantini să nu se întârcă înapoi, sati să se unâscă cu ton- 

ciliulă de la Basel. Imperatorulă puse condiţiunea, câ-la con- 
ciliu să iea parte toţi principi ocoidentali în persână saă prin 
delegaţi. Dar acâsta fiindi imposibilă de realisată din causa 
neînțelegerilor dintre papa și conciliulă de la Basel, conveniră 

cu toţi ca să-se deschidă de îndată şi cu tâtă solemnitatea cu- 

venită conciliulă pentru care se adunaseră, punctele de dife- 

renţă să'se ieă în discuţiune prealabilă numai, şi peste ' patru 

luni -să se ţină cea d'intâiă şedinţă plenară. Deschiderea so- 

lemnă a conciliului avu locă la Ferrara la $ Aprilie 1438. Des. 

paterile şi disputaţiunile prealabile începură numai de cât. 

Din partea Bizantinilor erati Marcu Eugenicu, metropolitii de 

„ Etesu, Ioan Bessarion, metropohtă de Nicea și Georgiu Scho- 

lariu, ună laică jurisconsultă. Eli ţinu trei discursuri, în cari -
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arătă dificultăţile, dar şi posibilitatea precum şi avantagele uni- 
rii Bisericiloră. Din partea Latiniloră se distinse cardinalul 
Julianu Cesarini, archiepiscopulă de Rodu, Andrea, şi archie- 
piscopulă de Forli, Ludovicu. Cea d'intâiu şedinţă publică se 
ținu la 8 Octombre, după care urmară cu tâtă graba ânch6 alte 
15 şedinţe. Timpulă fu consumată cu desbateri inutile asu= 
pra cestiunii, daca sar .pută admite în simbolă ună adaosă, 
de exemplu ca filioque. Orientali invocată decisiunea coneiliu- 

“lui ali B-iea ecumeniciă de la Efesiă, prin care se interdice ori- 
ce adaosă; ocidentali susţineaă, că acel conciliu ar fi inter- 
disă numai adaosele alterative, dar nu şi pe cele esplicative; 
şi apoi chiar. conciliulă ali 2-lea: ecumenică a amplificată. în 
ast-feli de modă, simbolulă. Unirea nu se putu face. Orienta- 
li-se-deciseră ca să se întârcă în patrie, dar lipsa mijlâceloră 
pecuniare îi împedica.. Afară de acâsta pestilenţa aruncâ pa- 
nica în inimile tuturor, răpindii câti-va părinţi: din membri 
conciliului. In aseminea împrejurări: grele se. oferiră Floren- 
tini ca să primâscă la dânşi conciliulă, şi. săi procure tâte 
necessariile. Orientali înduplecaţi de imperatoră primiră stră- 
mutarea conciliului la Florenţa. Ac6sta se întim plă în Februar 
anulă 1439. Penă aci se discutase mai multă asupra admisibili- 

„tăţii adaosului în simbolă, şi prg pucin asupra doctrinii în sine. 
Desbaterile se concentră acum asupra acestui din urmă punetă. 
In acâstă luptă teologică. se afla de o parte Marcu Eugenicu, 
iar de alta domenicanuli Ioan Niger. Cestă din urmă se sili a 

„demonstra, că doctrina latină nu statuâză. dog principii în di- 
vinitate, din contra ea admite că. Tatălă şi Fiuli împreună 
sântii unulă şi acelaşă principiuală St. Spirită;: Bessarion trecu 
îndată pe-partea Latinilor, declarândă. că termenul grecu 
prin Fiulit (3 sos vtos, per Filium) însemnsză în principiu tot 
acelaşă lucru; pentru 'că face pe Fiulii causă mediatore a st. 
Spirită, ânsă fiind că Fiulu ca -consubstanţială cu Tatăl nu 
pste fi numai.ună instrumeută ală Tatălui, de aceea trebue . a se recunâsce egalmente amândoă. pers6nele ca principiul 
st. Spirită. După Bessărion trecură pe partea Latiniloră patri- 

“archală Loasaf şi cei-l-alţi părinţi, nnmai Marcu Eugenicu 're- 
„ fusă cu energie consimţimântuli sâi, declarândă ne Latini de 

+



913 

„eretici. Conciliulă permise orientaliloră , ca, să întrebuiniţeze 
în Biserică simbolulă. credinţii şi fără adaosă." Unirea asupra 
celor-l-alte: puncte nu presentă nici o dificultate, mai alesă 
învăţătura despre purgatoriu şi Vieaţa eternă. Latini, basân- 
duzse pe date din carțile canonice şi mai alesă apocrife ale st. 
scripturi (L) susţinea, că cei adormiţi s'ară curăţi de păcatele 
lor iertabile intr'uniă focu curăţitoră, ugurându:li-se şi pre- 
scurtându-li-se turmentele prin liturgie, rugăciuni, milostenie 
şi fapte bune săvârşite în favârea loră de către cei vii; iar su- 
flatele acelora cari n'aă mai păcătuitiă după boteză ară ajunge, 
imediată după mârte la fericirea eternă şi privirea lui D-eă, pe 
când cei cari ai muritiă nebotezaţi sai într'ună păcată de mârte 
suntă condamnaţi de îndată la pedepsă eternă. Cu t6te acestea la 
judecata din urmă toţi ai să fie judecaţi. Orientali nu voia 

„să scie de purgatoriu. Ei diceaă, că există într'adevără ună 
locă, unde sufletele adormiţiloră ară suferi pedâpsă pentru 
pecatele lor ertabile, dar acesti locti nu e ună focă, ci o stare 
de întristare şi durere, de cari potă să scape prin sacrificiile, 
rugăciunile şi milosteniile celor vii. Pioşi saă drepţi se voră 

bucura de fericirea eternă după înviere şi judecata din urmă; 
“ aseminea şi păcătoşi voră fi condamnaţi tot atunci. După 
inulte şi lungi dispulaţiuni Orientali, îndemnați și siliţi de im- 
peratoră, cedată. Primatulă papii fu recunoscută fără dificul- 
tăţi ; patriarchului de Constantinopole”i se recunoscu întâiulă 
locă după papa. In privinţa st. eucharistii sai cumenecături 
se admise și fixă, că ea pâte fi-celebrată tot aşa de bine cu 

pâine nedospită, ca şi cu pâine dospită, şi ast-felă dar. fie-care 
din amendoă Bisericile pâte să conserve sub acesti punctă - 
de vedere tradiţiunea şi practica de până aci. La 6 Iulie 1439 
în a 96-u şedinţă se formulă şi sub-semnă actulă de unirea 
Bisericiloră. Cu tâte acestea ânsă mai "nainte de plecarea 0-. 
rientaliloru se 'iviră nemulțumiri. Patriarchulă Ivasaf mu- 

rise mai 'nainte de a se fi terminală lucrările concilului. Papa 
se temea, ca se nu se pericliteze unirea lipsindă sub-semnătura 

  

(1)2 Mace, 12,43 sqq.; 1. Cor. 3, 11-15; Mat, 19, 32.
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capului Bisericii leortaien,' şi de, aceea pe de o parte propuse 
“să se al6gă chiar la Florenţa ună noă patriarchă, iar pe de 
„alta să se pedepsâscă Marcu Eugenicu care continua de a de- 
clara pe Latini de eretici. Imperatorulă refusâ, şi una şi alta. 

$ 118. CADEREA IMPERIULUI BIZANTINU (1453). 

Pa când se disputa cu ardâre şi se stăruia: cu seriositate la 
Florenţa pentru 'realisarea. unirii între amândos Disericile, 
monachi lucra neîncetată spre a descoperi chrestinătăţii o. 
rientale pericolele ce aveai să resulte de aci pentru învăţătura: 
şi tradiţiunea Bisericii ecumenice. Poporulă era deja aprinsă - 
de ură contra unirii ce se făcuse. De aceea im peratorulă şi 
suita sa, când se întârseră la Constantinopole, fură primiţi 
ca eretici şi schismatici. Marcu Eugenicu era centrul opo- 
siţiunii, şi mulţi cari sub:semnaseră la Florenţa actulă de 
unire se lepădară acum de ea. Imperatorulă - ânsă, persistă. 
“cu fidelitate în unirea făcută, aseminea şi patriarchulă ce se 
alesese de curând, Mitrofane. Dar ura poporului era aşa de: 

- “mare în cât întârse spâtele, când patriarchulă voi să'li bine- 
” cuvinteze.: Amici şi inemici -unirii se fulgerai uni pe alţi prin 
„scrieri polemice. Intre cei d'inteiă se distinge cu preferenţă 
Bessarion. Elă se întorsese la metropolia sa, dar mai târgiă 
găsi de cuviinţă să emigreze în Italia. Aci fa numită cardi- 
nalu şi episcopă de Tuscoli,. aduse servicii însemnate Bi- 
sericii romane şi a fostii do doă ori aprâpe să ocupe scaunulă 
papală (1472). Mitrofane se silia între acestea ca să menţie 
unirea prin mijlâce do violenţă, dar nu facu prin aseminea mă- 
suri, de cât. a amări şi mai multă poporulă. In anulă 1443 cei 
trei patriarehi orientali ținură la lerusalem ună sinodă, care 
pronunţă, anatema asupra tuturoră amiciloră unirij. Impera- 
torulă numai arătă în cele din urmă nici ună interestă pentru unire, fiind că nu produsese fructele asteptate. După dânsul veni la tronă fratele s6ă Constantin SII (1449—1453), care a fostă demni. de unii timpă mai bună. Fiind fârte ameninţată „de puterea armatei enorme a lui Muhamed II, elă ceruajutoriă '!  
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-la papa Nicolau V., încependiă iarăşi lucrările pentru reunirea 
Bisericiloră. Dar când legatulă papii celebrâ o liturgie în Bi- 
serica st. Sofii se revoltă totă poporulă din Constantinopole. 
Toţi clerici cari luaseră parte la celebrarea acelei liturgii fură 

__escomunicaţi şi Biserica se sânţi din noă sub cuvântă căarfi 
fostă profanată prin eresia latină. La 21 Maiui 1453 Turci luară 

Constantinopole cu asaltă şi Constantin XII, peri ca ună eroii. 
Scaunuli patriarchulă se afla vacantă atunci. Muhamed II. ar- 

donă să se ocupe imediatii. Alegerea unanimă se făcu în per- 
“sona monachului Georgiu Scholariu, care luase parte în Ferrara 
şi Florenţa la deliberările pentru unirea Bisericiloră, dar în urmă 

combătuse fârte energică unirea. Elă se sui pe scaunulă pa- 
triarehală sub numele de Genadiu. Sultanulă se lăsa adesea cu 
dânsulă în convorbiri religiose şi “i ceru esplicaţiune asupra 

_ dogmeloriă principale ale Chrestinismului. Genadiu. indeplini 
cererea prin compunerea unei Confesiuni pe care 0 presentă 
sultanului, şi prin care acesta ar fi căpătată, se dice, o opini- 

une mai bună de cum avusese desprereligiunea chrestină. După 

optă ani de la căderea Constantinopolei se supuse, si David 
Comnenu (1461), celă din urmă imperatoră de Trapezuntu. 

MI. SCIINTA SI LITERATURA TEOLOGICA. 
. * 

s 119. ERUDITIUNEA BIZANTINA, ÎN INTERVALULU "DE LA 

SCHISMA Sl PENE LA CADEREA CONSTANTINOPOLEI. 

a (0051-1453) 

Sub dinastia Comneniloră care a stată pe tronii de la 1057.— 

1185 literatura teologică a avută o adevărată perisdă desplen- 

dâre şi înflorire seiinţifică. Mai mulţi imperatori din acâstă fa- 

milie fură bărbaţi fârte erudiţi, şi chiar câte-va princesse se 

distinseră ca autâre, precum Eudokia, fiea lui Isac Comnenu 

şi Ana Comnena, fiea imperatorului Alexiu I. Aceca ce a fostă 

Foţiu în timpulu imperatoriloră din familia Macedonică, fu: 

sub dinastia Comnenilor Michael Psellu, Oraşulu Tesalonicu 

4
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începu acum să rivaliseze cu Constantinopole în seiinţa şi lite- 
ratura teologică, Aci se distinse către finele secolului al 12-lea 
renunmitulă archiepiscopă Eustatiu, ale cărui merite de ierarchă 
şi reformatori. Bisericescă fură eclipsate acum de curând prin 
gloria sa. de comentatoră ală lui Omeru. Dominaţiunea de 
aprâpe 00 de ani (1204—61) a împeratorilor latini şi ferocita= 

„tea cruceaţilor erau să estermineze mai de tot semnătura 
Comnenilor. Incendii- teribile, cari isbucniseră cu ocasiunea 
cuceririi Orasului, destruseseră tesaure imense ale artei şi li- 
teraturei antice. Despreţulă şi ura ce arătat ocidentali către 
erudiţiunea grâcă intreceaă mândria Bizantinilor pentru cul- 
tura, ce mosteniseră, şi aceea ce'mai cruţaseră incendiile ni- 
mici apoi reutatea şi usurinţa cavaleriloră ocidentali. Impreună 
cu imperatori bizantini se retrăsese la Nicea şi erudiţiunea bi- 
zantină, şi, după ce dinastia Paleologiloră recuceri Constanti- 
nopole şi se sui pe tronă (1261), luă iarăşi unii aventiă destulă 
„de mare. Dar cu cât imperiul se apropia de ruinarea sa totală, 
cu atât numerulă învăţaţiloră devenia din ce în ce mai mare,;: 
activitatea loră literară mai fertilă şi entusiasmulă loră pentru 
literatura clasică din ce în ce mai focosii şi mai puternicii. 

“$ 120. TEOLOGI MAI INSEMNATI IN EPOCA COMNENILOR 
(1050-—1250) 

Timpulă dela anulă 1050—1250 formeză relativemente 
flOrea teologii orientale din epoca medie, în care cadă mai 
multe din preţi&sele ei lucrări. Cor&na pe arena sciinţii şi eru- 
diţiunii se cuvine indiscutabilă lui Michael Psellu, ună scrii 
toră fârte versată şi fertilă deşi ca teolog nu este dintre cei 
mai distinşi, Reputaţiunea însă de ună bună dogmaliciă și exegetică o are Eutimiu Zigabenu. Ca exegeţi se distinseră 
Niceta Serroniu și Teofilactu, ca dogmatici Nicolau din Metone 
şi Niceta Acominatu, iar ca oratori Bisericesci Teofane Cerameu ŞI patriarchulă Germanu II. (Germanu II este renumită şi pen- tru interpretarea liturgii). Ca esploratoră pe terenulă geogra- fii biblice se însemneză Ioan Foca. Flărea nobilă a teologii din
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„acesti timpă ni se presintă în persâna archiepiscopului de Te- 
Salonicu, Bustatiu. . - e 

Michael Constantin Psellu — nsscutii la 1020 şi încetatii din weată la 1106— “şi câștig, fiind ânchă june, reputațiunea de unii eruditii versatii. Ia calitate 
de profesarit de filosotie în Constantinopole avu sub mai mulți imperatori o 
influenţă însemnată asupra afâceriloră Statului. El a fostii educatorul lui 
Michael VII., căruia i însull unii aşa de mare zelă pentru studiile sciintifice, 
în cât şi pe tronulii imperialii uita adesea afacerile Statului din causa preo- 
cupatiunilori sciinţilice şi literare. Dup& mârtea acestui imperatorii , Psellu 
cidu în disgraţia Curţii, şi de aceca se retrase în monastire. Copiositatea e- 
rudițiunii sale pune pe ori-şi-cine în mirare : elit era filosoțiă, teologii, isto- 
rică, matematică, retorii şi medicii, și în tâte ramiurile acestea ale sciinţii a 
obținutii sucese splendide ca scriitorii. In cei din urmă ani aj activității sale 
didactice "i se eclipseza stâoa glorii. Eli trebui să cedeze dialecticii însinuante 

- „a unui 6r6-care Ioan Italu, care venise pe atunci la Constantinopole și atră- 
sese asupra- și atențiunea tuturori prin disputațiuni artificidse. 
Niceta Serroniu — învățătorii şi diacon în Constantinopole , mai târdiu 

metropolitii de Eraclea (1070J—este autorulă a mai multori scrieri întitulate : 
esplicațiuni ale cărțilorii biblice de către părinți Bisericesci (catena patrum). 
Teofilactu—archiepiscopii la Achrida în Bulgaria—fu unuli din cei mai eru- 

diță teologi ai timpului scii. Eli sa aplicată cu preferentă la studiul exege= 
sei şi a compusii înai multe comentarii: asupra evangeliilorii, faptele aposto- 
liloriă, epistolele lui Paulii, epistolele calolice și asupra profeţilorii mici, De la 
densulii a rămasii şi 30 de epistole. , : , 
Eutimiu Zigabennu (Zigadenu) a trăită pe la începutulă secolului alit 

19-lea într'o monastire aprâpe de Constantinopole. Ana Comnena "ii laudă 
pentru vasta lui erudițiune. Imperatorulii Alexiu Comnenu, care era forte 
preocupati de convertirea ereticilorii, însircinase pe mai mulți teologi 
învățați, ca să adune din scricrile părințilorii argumente cu cari se com= 

bată pe eretici. Materialulii strinsă "lit încredință apoi lui Zigabenu, spre 
ali prelucra şi pune în ordină sistematică. Ast-felu ea nascere scri- 
crea sa: Tulă armătura dogmalică a credinții ortodoxe sai arsenalului dag- 

melorii (navorăla Coypaziră Tijs 050oă6tou zigzews , zot ârdedijzn doyuăzeo») în 
24 de titule, prin care “şi a câștigatii reputatiunea unui distinsii dogmatică. 
Totul este numai o compilațiune dependinte şi nu tocmal în ordine. Acolo 

unde vorbesce de sectele timpului sâii, lucrarea presintă uni caracteră ori- 

ginală şi o valâre incontestabilă , celii pucin din punctulii de vedere ali 

istorii. Panoplia s'a imprimatii în originalii numai o singură dată, și anume | 

la Târgovisti în județulii Damboviţa la anul 1711. Lucrările exegetice ale 

"lui Zigabenu se coprindii în comentariulii asupra evangeliilori și a .psalmi- 
lorii şi asupra epistolelorii ap. Paulu. , 
Eustatiu din Tesalonicu, născutii la Constantinopole, “si făcu edu- 

caţiunea într'o monastire, unde se şi călugări. -Fiindii diaconi la Bise- 
rica st, Sofii, se distinse ca profesori emininte de elocință. Ca fructii 
ali activității sale didactice a lăsată prețiosele comentarii asupra Odissei» 
Iiadci şi a lui Pindar. Dar renumele eruditului comentatori dispare în 

faca demnității marale, a nobiului caracterii, a pieţăţii sincere și a ze-
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jului focâsti pentru prosperarea Bisericei, cu cari ni se presinti memoria chre- 
stinului, a episcopului şi a teologului Eustatiu. Cu cât sântii mai rari ni- 
sce ast-felă de fenomene în asemenea timpuri cu atât este mai multii permisă . 
admirațiunea. În anul 1175 Eustațiu ajunse la scaunulii archiepiscopală din 
Tesalonicu şi începu să desvolte capacitatea și talantelesale cu cuvântul și 
cu fapta. Deși devotatii cu corpul şi cu sufletul ordinii monachale și deși 
captivată 6re-cum de ideile si spiritulii timpului sc, cu tâte acestea recunoscu - 
cu durere degenerarea şi decandeța monachismului din timpulii sâi şi lucră cu - 
mână puternică și cu înțelepciune, pentru ca să 'lă-reformeze. Din Lucrările 
sale reformatore aii resultatii mai multe scrieri, din cari facit parte: Î) De- 
spre îndreptarea vieții monachale. 2) Despre facărnicie, și altele. 
Nicolau; episcopu la Metone în Messenia, este unulii din cei mai ca- 

paci și geniali teologi din epoca medie a Bisericii. Blit a trăitit în a doa ju- 
mătate a secolului alii (2-lea. Scrierea sa: importantă , cunoscută numai de 
câte-va decenii, portă titlulii : refulațiunea principiilor dogmatice ale lui Pro- 
clu Platonicu. E E | 
Niceta Acominatu, numitii şi Choniatulii după numele oraşului Cho- 

ne în Frigia. se trăgea din o familie nobilă și distinsă. Educaţiuneă sciin- 
tiflici o datorăză fratelui să Michael Acominatulii, episcopii la Atene. Afară 
de istoria imperiului bizantină de la 1118—1203, Niceta a lăsatii o însemnată 
operă teologică sub titlulii ; Zesaurul orloduzii în 27 de cărți. a 
Teofane Cerameu—episcopi la 'Tauromeniu în Sicilia este celit mai di- 

stins oratorii Bisericescii, în cca d'intâiu jumătate a secolului alt 12-lea. 
Cele 65 de omilii ale sale asupra evangeliilori dominicale şi a dilelorii de 

- serbatâre se disting de tâte cele-l-alte lucrări omiletice ale timpului prin o 
simplicitate plăcută şi printr'o popularitate nobilă. „ . 
Ioan Foca, monachit din Creta, făcu-pe la mijloculii secolulului ali 12-lea 

o călătorie la Leiusalem şi la cele-l-alte locuri sâate, pe cari le a deserisii a- 
poi într'o operă importantă pentru geografia biblică. . 

Ş 121 TEOLOGI MAL INSEMNATI IN EPOCA PALEOLOGILOR 
aa | = 11230-—1450) | 

Activitatea literară din aceste do secole este determinată 
principalmente de sinipatiile şi anatipatiile pentru unirea cu 
Biserica ocidentală. Nicefor Blemide îndemnă la reconciliare 
Ioan Beceu, Constantin Meliteniota „. arehidiaconulă scă , şi 
diaconulă George Metochita: sânti cu totulă. pentru unire cu 
Latini; Xilu Cabasila luptă cu pasiune contra loră. Către mij- 
loculă secolului ală 14-lea literatura teologică primesce 6re- 
care schimbare prin disputa esichastică. Barlaam combate pe 
acesti mistici numindu-i eretici; Georgiu Akindinu, Manuel 
Caleca şi Constantin Armenopulu continuă lupta, deşi Biserica
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„le a aruncată loru blamulii de eresie. „Pe partea misticilorii se 
aflată Gregoriu - Palama, Nicolau Cabasila,. Filoteu şi Simeon 

"din Tesalonicu. In secolulă ală 14-lea se insemnâză Andro- 
nicu Comnenu, Teofane din Nicea şi loan Cantacuzenu, ca a-' 
polegeţi contra judaismului şi a islamismului. In secolulă ală 
15-lea se reinoesce lupta între unionisti şi antiunionisti. Din 

acesti din urmă facă parte Marcu Bugenicu, Silvester Sguro- 
pulu şi Genadiu. Cei d'i ntâiu suntă representaţi prin Deme- 

triu Kidoniu, Iosef din Metone, Ioan Argiropulu, George din 
Trapezuntu 'şi Bessarion. In cele din urmă:se înclină către u- 
niune şi Gemistu Pletone, care prin stăruinţele sale de a în- 

lătura din teologie filosofia lui Aristotele şi a introduce pe 
aceea a lui Platone a deschisă pentru scriitori teologi o noă 
arenă de luptă. a - 4 

Nicefor Blemide—unii monachii piosă și eruditii—a trăitii cam în mijlo- 

culii secolului alii 13-lea la Constantinopole. Modestia cu care refusă scaunulit 

patriarehali ce îi oferise imperatorulit , seriositatea morală şi sentimentele 
sale de pace 1lii distingii de toți contimporani. 

Ioan Beccu ,bibliotecarii şi apoi patriarehii în Constantinopole, (--1298) a 
combiitutii la începutii unirea , dar mai târdiit s'a flicutii apărătorulit ei celă 
măi zelosti. Archidiaconulii sâit Meliteniota, care a luptatit prin scrieripentru 
unire 'şi sfârşi vicata în exilii persecutatii fiindii de adversari. Aceeaşi sârtă 

lovi și pe Georgiu Metochita, diaconulii lui Beccu. i 

Nilu Cabasila, archiepiscopii de Tesalonicu către anulii 1310, unii adver= 
sarit pasionatii contra papismului și unirii. Din scrierile sale sa imprimatit 

fârte pucin până acum. 

Gregoriu Palama — monachii i într'o monastire din muntele Atone—apără 

cu zel pe monachi acestui munte contra lui Barlaam, care "i luase în derisi- 
une, şi combătu unirea. In anuli 1347 imperatorulii Cantacuzenu lu numi 

metropolitii la Tesalonicu. 

Nicolau Cabasila, archiepiscopă de Tesalonicu, fu unit i adr ersarii pu- 

ternicit contra papismului „ amicii şi protectori alii monachilorii din Atone, 

dar tot de o dată unii bărbatii versatii în studiile clasice şi filosolice”, şi uuit . 

scriitorii frte productivi. Caracterulii principali alii. teologii sale este 'misti= 

cismulii lui Arcopagitulit. Aceea ce "i face ânsă și multit onre este elemen- 

tulii reformatorii în mistica sa, în care combate superlicialitatea faptelorit, pu- 

„nendii merituli virtuţii în intențiune. 

Simeon, archiepiscopă de 'Tesălonicu, a scrisit o operă voluminâsă și forte 

Preti6să : De credință, riturile şi misterile bisericesci. Originalulii a fostii im- 

. Primatii completii la last 1683 în fol. de'I. Molibiu. “Traducţiuni existi dos 

în limba Română, din care cea veche este mai completă. | 

Georgiu Gemistu Pletone, festauratoruți filosofii platonice, s'a născutii 

in Constantinopole la 1370. Eli “şi câştigase fârte 'de timpuriu prin talen-
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tele sale renumele de eruditii şi filosofii. Cea mai mare parte a vieții sale a 
petrecutu-o în Peloponesu. Imperatorulii, [. Paleologulii, cerându'i pirerea a= 
supra încercărilorii ce proiectase pentru unirea Bisericii, „primi respunsulii 
de a părăsi unii asemenea 'planit. Cu tâte acestea imperatoruliă “ii luă cu 
sine la conciliulii de la Florenţa, dar și 'aci trecu pe partea Antilatinilorii. 
Prin talentele, crudiţinnea şi cunoscinţele sale filosofica Pictone 'si atrase în 
Italia atențiunca tuturorii în aşa gradi în cât Cosmu Medici întrebuință tote 
mijl6cele spre a'lii ţin în Florenţa. Aci fondâ o academie platonică pe care e 
frequentaii discipuli din tote părţile. Scrierea sa teologică portă titlulii: despre 
st. spiribii contra Lalinilori, imprimată la Jaşi 1698, 

II II. STAREA INTERNA A BISERICII 

Ş 122. SCHISMA LUL ARSENIU IN SECOLUL ALU 13-LEA 

: (1269-4312). 

Nicefor Blemide refusase din modestie scaunulii patriar- 
chală, pe cars i 'lă oferise Teodor II. Lascari (1255—59, dar 
ună altă cuviosă,, anums Arseniu,” lă primi fârte bucurosă, 
Imperatorulă puse în patriarchulă sâă o aşa de mare încrede. 
re, în câtla mârte-'i "lă lăsâ tutoră ală fiului sâă Ioan, în etate - 
numai de 6 ani. Ambiţiosuliă Michael Paleologuli (19259—80), 
ânsă puse mâna pe tutelă şi făcu ca senatulă să 'lă proclame 
şi să "lă recunscă de: coimperatoră. Patriarchuli Arseniu se 
înduplecâ a recunâsce acestă stare de lucruri, fiind ca Paleo- 
logulii "lă încredinţase printr'ună jurământă solemnă, că va 
depune îrînele gubernului în mâinele junelui principe, îndată 
ce va deveni majoră. Michael] "şi călcă jurămăntuliă şi Arseniu 
“părăsindiă Nicea se retrase plină de superare înr'o monastire, 
unde peste pucin abdicâ la scaunul patriarehală. Metropoli- 
tul Nicefor din Efesă ocupă acum vacantulă loci de patri- 
arch. Mai mulţi episcopi protestară contra noului alestă şi în 
poporiă se formâ o partită de Arseniani. Nicefor pedepsi pe ne- . 
mulţumiţi cu escomunicare și destituire, dar muri în curând. 

” Pentru ca schisma să nu iea proporţiuni neplăcute, Michael 
întră în tratări de învoire cu Arseniu, în urma cărora acesta 
primi scaunul - patriarchală şi se înduplecă 'chiar a încoro- 
na pe Mienael. Îndată : ânsă patriarchulii pronunţă anatema
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astipra , imperatorului pentru că elă ordonase să se se6ță 
ochi principelui, spre a'lă face incapace de a conduce Statulă. 
Michael întrebuinţă tâte mijlâcele de'a face pe Arseniu să 'şi 

ridice anatema, dar nu reuşi; în urmă convocă uni sinodă, 
care condamnâ pe patriarehi şi eli "li exilâ în insula Proco- 

nesu, unde şi muri 19267. In loculii sâă veni Germanu III. din 
Adrianopole, care , fiindă râă vădută de toţi, fu silită să ab- 
dice. După dânsulă urmă ună monachii bătrână şi ignoranță, 
anume Iosef. Parlita lui Arseniu nu voi să "lă .recunoscă şi se 
lepădă de Biserica Statului, Schisma arseniară durâ până ce 
viitorulă patriarchi Nifon (1312) aduse rămăşiţele lui Arseniu 
şi le aşedă în Biserica St. Sofii, suspendândă pentru 40 de dile 
pe toţi clerici, cari fuseseră contra lui. 

$: 123, MONACHISMULU 

Monachismuli începuse ânchă din peri6da precedentă ca să 
uite din ce în:ce mai multă santitatea vocaţiunii sale.: În pe- 
ri6da presentă ânsă petrunse şi se încuibâ o corupţiune înspăi- 
„mântătâre în lăcaşurile cuvioşioloră. Eustatiu descrie pe uni 
monachi, că nu eraă de la capă şi pnă la pici6re de cât ipo- 
crisia' personificată (men zaausvoys GĂcus „da 7o5âv tos egadite). Prin tot 

felulă de amăgiri făceaii pe lumea: incultă să cr6gă, că ei. 
'sâintă sânţi şi aă darulă de a face minuni ; dar îufine înşelăto- 

ria fu descoperită, şi rniracalele încetară. Partea ceă mai mare 
de monachi eraă feroci şi ignoranţi, urândă sciinţa, cultura, 

„studiile şi erudiţiunea. Bibliotecele monastiriloră steteai ne- 
utilisate, sati eraiă vândute şi risipite. Aversiunea acâsta a mo- 
nachismului contra. sciinţii şi a erudiţiunii a fostii provocată 

în parte şi de renascerea studiiloră clasice ale păgânismului 

în timpulă Comneniloră, dar mai multă provine de acolo, că 

partea cea mai mare de cuvioşi era din cele mai de jos clase 

“ale societăţii, şi nu atât pialatea, cât motivele materiali i a- ' 

dunase în monastiri. Cu'tâte acestea, daca caulă cine-va în 

acele timpuri degenerate exemple de fidelitate, tărie de carac- 

teră, sinceritate şi seriosilale morală, apoi de sigură le va găsi
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multă mai lesne în monastiri, de cât î în ori-ce altă parte. Spi- 
ritulă lui Teodor Studitulă a avută tot d'a-una epigoni sâi. 

"Unulă din cei mai nobili şi distinşi din ei este Nicefor Blemide: 
„ Stilitismulă avu şi acum numeroşi represealanţi, şi Eustatiu | 
'reformatorulă monachismului, laudă şi admiră pe aceia la cari 
nu vede ipocrisie şi îngânfare spirituală. Dar tocmai în secolulă 
ală. 12-lea se îmmulţescă într'ună numsră estraordinară for- 
mele ascesei escentrice în monachismă. Mulţi 'şi petreceai 
vieaţa pe arbori înalţi, sati în suterane; uni pe columne ne 

_aven'] nici ună acoperementă, saă sub chioşeuri, alţi se obli- 
gati a tăcă în tâtă vieaţa; în fine mulţi purtaă o cămaşă de feră 
ete. Mistica ? şi găsi multitudine de adepţi în monastirile din 
muntele Atone, unde era loculă pricipală ală - auiolismuluă 
(esiachasti). 

. 

Ş 194. CULTULU 

In privinţa cultului nu e nimici de observatii î în acâsta pa-: 
'riddă. Serviciul divină, architectură Bisericâscă, pictura reli- 
gi6să şi imnologia se află în acegaşi stare, în cari le am vădută . 
în peri6da precedentă. 

Totă ce pâte atrage atenţiunea este că numerulă misteri- 
loră se amplifică. Monachulă Iob, care a trăită în secolulă 
ală 13-lea (1270), este celă dintâiu care numeră şâpte miste- 
re (1), şi anume: Botesulă, ehrisma, cumenecătura, preoţia, 
nunta, schima saă sânţirea monachiloră şi ungerea cu unt-de= 
lemn sânţită saă penitenţa. Caracteristică este âns5 că Iob ide- 
năifică penitenţa cu ungerea-cu untu-de-lemnă sânţiti. Ori- 
cine pste recunâsce cu înlesaire, că în catalogulă acesta se 

- resimte o influenţă incontestabilă a Bisericii ocidentale , care: 
fixase dejă de ună secol numerulă de'sspte mistere sai sa- 
cramente, pe când Biserica orientală“se află asupra acestui 

- punctă în incertitudine, după cum constată exempluli lui ob. 
Pe la finele secolului ală l4-lea sai la inceputulă. secolului 

  

(1) Leo Aliat, de eceles. orient, et occid, perpetua consens. lib. Il. c. 16;3 4
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ali, 15-lea vine Simeon din Tesalonicu cu acelaşi numeră do 
mistere, ânsă modificată şi în ordinea urmatâre : botezulă , 

- chrisma, cumenecătura, chirotonia, nunta, penitenja şi şi unge- 
rea cu unt- de-lemnă sânţitii (1). - 

1V.: ERESIIL SI CONTROVERSE DOCTRINALI; 

$ 125. EUCHITI SAU ENTUSIASTI SI BOGOMILI 

La începutul secolului ali 11-lea Euchiţi sai Entusiasti , 
'respîndindu-se peste i6tă Tracia, atraseră asupră-le atenţiu- 
nea gubernului. Doctrina lori despre doi Fii ai lui .D-deă,. 
Satanael şi Christii reamintesce dualismulă persă, care admite 

că cele doă principii opuse Ormuz şi Ariman emană dintr'o 
_Singură fiinţă - primordială şi eternă. Sămânţa acestei eresii a 

fostii respindită pâte cu ocasiunea transmutării Paulicianiloriă 
În Tracia de către im peratorulă Tzemiske. Gubernulă bizan- 
tină trimise uniă legtă, pe Michael Psellu (a cărui scriere: dia- 
logu despre puterea demoniloră este unica sorginte despre 

Euchiţi) , spre a lua măsuri pentru apăsarea ş şi i desfiintarea 
sectei. 

In secolulă ală 12- lea se găsescii principiile lorii la Bogomili 
în Bulgaria desvoltate într'o sistemă multi mai avută şi în o- 

posiţiune cu totulă diametrală cu Biserica. Im peratorulă Alexiu 

“Comnenu aduse la Constantinopole pe capuliă lori Basiliu , şi 

prefăcându-se că are mare dorinţă de a se face proselituli sec- : 

tei lori, se lăsă cu dânsuli în convorbiri presupuse secrete, 
punându-"lă ast-felă in posiţiune. să descopere tâta absurdita- 
ţile eresii bogomile; în acesti timpă se afla după perdea ună 
tribunal ad- hoc care protocolă lte cele audite. După acestă 

întâiu actiă ali comedii urmă ună ală doilea. Toţi adepţi lui 

Basiliu, câţi saă putută prinde vii, fură condamnăţi la mârte, . 

Se pregătiră doă mari roguri, dintre cari unulii avea semnulă 

„(0 Leo Anat. 1. e.
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crucii, Imperatorulă ?i sfătui ca să moră ca ehrestini celă pu- 
cin, aleg&ndu-'şi locul de mârte, unde era pusă semnulă cru- 
cii. A ceia cari ascultară fuseră graţiaţi, iar'cei-lalţi condamnaţi. 

„la închisâre pe tâtă vieaţa. Basiliu ânsă fu arsi de viu (1119) 
Dar cu acâsta secta nu era nici de cum esterminată, Bogomili 
se ascunseră în: monastiri şi de aci propaga în secretă invă- 
ţătura loră. Bulgaria fu ânchă multă timpă focarulă eresii mâ- 
nicheice, care se răspindi şi peste ocidentulă latină. Scrierea 
principală asupra Bogomililoră este Panoplia lui Eutimiu Ziga- Ă 
benu. 

„$: 126 CONTROVERSELE DOCTRINALE IN SECOLULU ALU XII, : 
Sl ALU XIV. 

In? mişcarea literară şi sciinţifică din timpulii Comnenilor se 
„deşteptă şi plăcerea pentru discuţiuni şi dispute teologice. Sub . 
imperatorulă Manusl Comnenu (1143—80) se născu o dispută 

„asupra cestiunii, daca Christă a adusi sacrificiul stă pentru 
păcatele lumii numai Tatălui şi St, Spirit, 'Saăă în acelaşiă 
timpă şi Cuvântului, adecă sieşi Ensuşi. Uni sinodi ţinută la 
Constantinopole în anulă 1156 legitimă opiniunea din urmă. 

Peste dece ani mai târdiă se :vi o noă dispută asupra cesti- 
unii , daca vorbele lui Christu : «Tatălă este mai mare de cât 

„mine» — se reducii la natura sa divină, sai la cea umană, 
sa înfine la unirea arbeloră naturi. Controversa se discuta 
în tâte clasele societăţii cu atâta vivacitate şi pasiune, în cât 
reamintea luptele teologice din secolul ali 4-lea, Părerea 
imperatorului, că vorbele acestea se reducii la aniendoă na- 
turile, unite în persâna lui Christă, fu sancţionată la ună si- 
nodă în Constantinopole (1166). Renitenţi fură pedepsiţi cu 
confiscarea averiloră şi exilă. 

O a treia dispută o provocâ imperatoruli Manuel prin aceea 
că propuse stergerea din cărţile ritualea formulei de abrenun- 
ţiare pentru muhamedani, .cari doriaă a se chrestina. In acea - „formulă se afia şi vorbele: «Anatema D-geulă lui Muhamed» 

anatema pronunţată asupra D-geu-: 
Imperatorulă susținea că în 
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lui lui Muhamed se coprinde o blâsfemie contra lui D-geii şi de 
aceea dete părerea -sa in desbaterea unui'sinodă endemică. 

. Sinodulă declară, că D-qeulă lui Muhamed nu este adevăra- 
tulă D-dei. Dar imperatorulă persistă în părerea sa, şi for- 
mularulă trebui să fie schimbată în cele .din urmă ast-felă: 
«Anatema Muhamed şi tătă doctrina lui şi toţi urmaşi lu,» 

Peste doă sute de ani se născu o noă dispută : disputa quie- 

tistă in care era vorba de existenţă şi realitatea unei lumini 

divine necreate, | - 

Disputa quietistă 1841—51 (esichastică). Misticismulii lui Dionisiu- 

Areopagitulă gisi o mulţime de adepţi zeloşi în monastirile din muntele Ato- 

ne, Urmândă instrucțiunile. date de superiorul monastirii Mama din 

Constantinopole, anume Simeon, monachi se puneaii prin diferite proce dări 

în starea de a contempla prin uimire ființa lui Deu, faptii “pe care Areopagi- 

tul "1& recomandase ca cel mai înaltă ideali ală străiduinţiloră mistice. Mo- 

nachi punendu-se pe vine într'ună unghiu ală chilii, apăsândit barba în peptii, 

fixândă ochi asupra buricului şi. împedicândii pe cât se putea respirația că- 

deaii mai întiu într'o turburare a minţii şisimţiai o întunecare a ochiului, dar 

daca persistat mai multii timpii în acsa posiţiune atunci turburarea minţii 

dispărea, înlocuindu-se cu o plicere inesprimabilă, dupe care apoi se rede- 

stesptaii înconjurați de radele unei lumini splendide.E1 se numiaii pe sine qui- 

etisti (oulătovzts) Şi pretindeaii că radele splendide ce'i inconjuraii este lu- 

mina divină necreată, de care a fostii încunjurată Christi pe muntele Taboru= 

: -1ui, Bariaain acusă de eresie diteistică pe acesti mona-hi pe carii numia în 

derisiune prizitoră de burici sait su/lelele buriculuă (2ugadbol.o) , precum şi! 

pe apărătorulă lorii Gregoriu Palama. Dar ună conciliu ținutii la Constanti- 

nopole în 1341 aprobă teoria despre 0 lumină divină necreată, careneliindă de 

cât o manifestare [2vâyera) divină trebue distinsă de ființa (udata) lui Dei. Barla- 

- am ameninţatii de anatemă se decise ca să retracteze cele ce disese în sarci- 

na monachilori „ânsă fugi îndată în Italia unde trecu la Biserica romană: 

Dis:ipululii săi Gregoriu Acindinu și istoriogratulii Nicefor Gregora continua- 

»ă cu tâte acestea lupta contra quietistilorii până ce în anulă 1333 se tinură 

ânche trei sinâue, cari se prânunţară în favorea monachilorii, 

YV. RISERICELE ERETICE IN ORIENTU 

34977. BISERICA NESTORIANA. 

Biserica nestoriană se afla în Persia într'o stare prosperă 

sub dominaţiunea Califiloră, pentru că, lepădândiă termenuli 

“ de Wăscătăre de D-nedeă şi desfiinţăndi cultulă sânţiloră , Î» 

15
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cânelori şi reliquiiloră, precum şi cehbatulă clerului presen- 
ta după idealulă moslemică ună chrestinismii mai raţională. 
Scdlele nestoriane din Edessa, Nisibe , Seleutia etc. 'şi căpă- 

_taseră ună renume mare. Literatura vastă, produsă de ele, 
s'a perduli în cea mai mare parte. Dintre scriitori. nestoriani 
posteriori celă mai cunoscuti este Ebed-lesu, metropolită la 

„Nisibe (11318). Scrierile sale se estindă peste tâtă câmpia 
sciinţii teologice. Nestoriani au fostii misionari zeloşi până în 
secolulă ală 13-lea. "Țările principali, pe-unde misionai ,'aă- - 
fostă China şi Indiile. In secolulă ală [1-lea aă convertită pe 
principele tribului tartară al Keraiţiloră, aşedaţi spre Sud de 
laculă Baical, precum şi o mare parte din poporulă sâă. Ca. va- 

„Sală ală imperiului Chinesă purta titlulă de Ovang-chan Du- 
“p6 ce mongolulă Ginghisehan desfiinţă dominaţiunea Califi - 
loră (1202), se vesteji şi flârea, Bisericii nestoriane. Sălbătăcia 
lui Tamerlan (1369—1405) o făcu să nu 'şi găsescă existenţa, 

"de cât în: munţi şi în pesterile provincii Curdistan. 

Ş. 128 BISERICA: MONOFISITICA. 

Intr6 Bisericile monofisiţiloră cea mâi însemnată a fostă | 
Biserica armeana. Ea s'a bucurată , cel pucin cât-va timpă şi 
în unele locuri , deo independenţă politică avendă principi. 
naţionali. Patriarchulti armeană a avută de la secolulă 12-lea 
scaunulă sâă în monastirea Ecimiagin la piciorulă muntelui 
Ararat. Miscarea literară în traducţiunea scrieriloriă clasice și 
patristice, precum şi în producţiuni proprii a avută splend6- 
rea sa în secolul ali 8-lea şi ală 12-lea. In secolulă ală S-lea 

- Sa distinsă patriarehulă Ioan Ozniense şi metropolitulă Stefan 
din Sunik. In secolulă alti 12-lea s'a ilustrată patriarchulă 
Nerse Claiense, a cărui epopee «lesu Fiulă» este corâna' poesii + 

" armene. Tot aşa de celebru este şi metropolitulă Nerse din .: 
“Lâmprona. Aceşti doi capi ai Biserici armene puseră multă bu- 

„IRĂ- Sioinţă, pentru a se uni cu Biserica bizantină, dar confusiu= 
ned” timipuriloră paralisă nobilele loră silinţe, Incercările de 
unire. cu Biserica ocidentală, ce se făcură în secolulă ală .
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13-lea nu putură av6 nici ună resultatii favorabili, din causă 
'că poporul armeani av ea o aversiune pre pronunțată contra 
ritului ocidentulă. 

Studiile teologice fură cultivate cu mare zelă și în Biserică 

Siro-Jacobită. Luceafărulă acestei Biserici a fostă Gregoriu A- 
bulfaragiu, fiulă unui judeu convertită (de aceea numiti şi 
Barebreu), metropolitiă la Guba, iar mai târdiă Mafriân la Mo- 

sul (f 1286). Sentimentele sale nobile şi filantropice, talentele 
distinse, erudiţiunea estraordinară şi abilitatea sa în arta medi-: 

cală 'lă făcură să fie obiectulă admiraţiunii generale la Chre- 
stini, Muhamedani şi Judej. Intre scrierile sale cea mai preţi- 
6să este chronica siriacă (ehronicon syriacum). 

In Egiptă Biserica Iacobită se afla într” o stare deplorabilă. 
dar în Abisinia ce- va mai bine. 

$ 429. MARONITI. 
Manoteleţi, cari se adunaseră la începutul secolului ală 

„ "T-lea în muntele Liban împrejurulă monastirii st. Marone, - şi 

cari recunoscuseră de capă al lorii pe superiorulă acestei mo- 
nastiri, pe Ioan Marone,. se fortificară aci devenindă ună po- 

“poră belicosă , iubitoră de îndependenţă şi curati în datinele 

şi obiceiurile sale. In privința politică gubernulă loră era pa- 
triarchală. [n capulă afaceriloră bisericesci era superiorulă mo- 
nastirii st. Marone, întitulându-se patriarehiă ală Antiochii. In 
timpulă eruceatelori veniră în contactă cu ocidentali. In anulă 

„1182 patriarchulă şi: câţi-va episcopă Maroniţi abjurară eresia 
monoteletică şi recunoscură primatul papii. Cu tâte acestea. 
unirea pare că n'a fostă primită 'de toţi Maroniţi. Ună funda, 
mentă solidă căpătă unire cu Biserica. romană în anulă 1584, 
când se înfiinţă sub Gregoriu XIII, colegiul Maroniţiloră, 
în care se forma clerici pentru. Biserica loră. . 
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