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E Faclie picioreloru mele, si Jumina carari- 

loru mele este Legea Ta! 

Psalmu 118, v. 106.



  

Câtra Clerulu sî poporulu credintiosu din Mi- 
tropoli'a Româniloru de Relegea greco-resari- 

teana din Ungari'a si Transilvania, 

Daru Voue si pace, si binecuvântare dela 
Dumnedieu Tatalu, si Domnulu nostru Lisusu 

Christosu ! 

  

Astadi, dupa ce amu implinitu d6ue-dieci st cinci 
ani, de cându amu primitu asupra'mi in urma denumi- 
rei preainalte de Vicariu din ':/, luniu 1846. cârm'a 
bisericei nostre din Ardealu; 

astadi, cându clerulu si poporulu nostru -credintiosu 
din Ardealu petrece, în modu serbatorescu în si afora 
de Biserici jubileulu acestoru dâue-dieci si cinci de ani ș 

astadi, cându sumu eu pairunsu de insufletirea cle- 
rului sî poporului credintiosu alu Bisericei nâstre din 
Ardealu, ce o desvâlta in diu'a de astadi, ear eu m'amu 
etrasu in singurelate, petrecându cu postu si rugaciuni; 

astadi, dicu, me insufleiiesce vapaia inimei mele, si 
provâca in mine acelu doru invapaiatu, că sa "Ti dedicu 
Tie, Iubite cleru, si poporu credinliosu alu Mitropoliei
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nostre nalionale e relegea greco-resariteana din 

Ungaria si 'ransilvani'a, cartea aceasta scrisa, si comen- 

tata de mine, si intitulata: Enchiridionu, adeca: Carte, 

manuale de Candne ale unei, sâutei, subornicesci si apo- 

stolesci Biserici, st a i-o intinde cu asiă doru mare si 

sinceru, precum cerbulu doresce spre isvorele apeloru, 

că din trâns'a asiă sa Te recreezi in religiunea, religio- 

statea, si in moralitatea Sirabuniloru tei, precum cer- 

bulu se recreâza din isvorele apeloru, pentru ce Can6- 

nele Bisericei nostre suntu compuse cu mare întielep- 

tiune, si acomodate literii „si spiritului invetiaturiloru ce= 

loru vecinice ale lui Christosu, si inainteaza folosele teo- 

vetice si praclice ale Clerului si poporului credintiosu, 

câci ele cuprindu in sine inveliaturile luminatore si civi- 

lisa!dre pentru toti limpii. 

Vechimea si clasicitatea Can6neloru Bisericei n6stre 

nu numai nau pierduta nimica pona astadi din insem- 

natatea loru intensiva si estensiva, ci inca s'au imarilu 

valărea loru, pentru c$ scimu din opuri scieuiilice, ca 

Jiteratii natiuniloru culte si. civilisate, fora deosebire de 

religiunea loru, din intreag'a Europa, le studiaza, si le 

traducu acele în limbile loru că nisce producte clasice 

ale crestinatâtii primitive, si cu laude le infatisiaza po- 

şleritâtii (). 

Pre acestu adeveru cunoscutu bazându-ne, nimic'a 

  

() Afora de cei 9 seriitori straini despre Cunbnele bisericei nâstre, pe 

carii î-ama espusu în opulu nostri: Compendiu de Dreptulu Canonica din a 

1868, S$-fu 360, — mai amintimu aci 1, Monumentum fidei Ecclesiae orientalis; 

edidit Eraestus lulius Kiomel Jonae 1850. — 2, Constantini Marmenopuli Ma-
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mai bine nu putemu face, deftu soda că noi sa ne 

tienemu credintiosu de aceste Candne in afacerile st con- 

victiunile n6stre bisericesci, religi6se, sî morale, va sa 

dica, de normele acelea clasice primilive crestine, care 

le aflamu in ele, că sa nu vatamâmu nici litera, nici 

spirtulu celu mareliu alu Cristianismului celui mai puri- 

ficatu si genuinu atunci cându priceperea nâstra, sedusa 

de lucruri lumesci, aru voi sa faca. vre-o schimbare si 

abatere in ele. 

Sa considerâmu numai aceste optu principii din Ca- 

n6nele Bisericei nâstre si adeca: 

Î. ca organismulu Bisericei nostre recunâsce de fac- 

tori aclivi numai clerulu sî poporulu credinliosu egalu 

indreptatitu in tâte afacerile bisericesci, si nu iarta in 

sinulu seu nici o casta privilegiata, seau esceptionale, 

prin urmare nici dreptulu de patronatu; L. Corint. Capu 

XII, v. 14—27; Mateiu V. v. 7.—Mateiu VI, v. 12. 

— Luca XXI, w. î. — Can. 2, il. — 

II. ca dupa organismulu bisericei nostre, fiii mi- 

reniloru au acela'si dreptu de a se inaintă in treapla 

sacerdotale pona si la treptele cele mai inalte ale preo- 

tiei, că si fiii preotiloru, Can. 33, VI. 

- IL. ca acela'si organismu alu Bisericei nostre pre- 

scrie forma sinodale, adeca constitutionale atâlu pentru 

nuale Lega, sive Hexabiblos, ilustravit Gustavus Ernestus Heimbach, Lipsiae 

1851. — 3. Dr. Carl loseph Hefele Coneiliengeschichte, Freiburg în Breisgau, 

1855, — Apoi scrierile S. Cirila AEppv. ala Alesandriei s'au edatu la Parisu in 

a. 1638, — ale lui S. Atanasiu la Parisu in a. 4698 — ale lui Vasiliu Mare la 

Parisu în a. 1730, —
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legislatiune, cad şt perdu administratiune a afaceriloru 

bisericesci, Mateiu XVIII. v. 6-7; 

IV. ca hu iarta nici cea mai mica abatere unilate- 

rale dela Can6ne fora unu Sinodu ecumenicu cu voturi 

unanime, adeca dogme ndue, si prin astleliu de masura 

universale pentru totu clerulu si poporulu credintiosu 

deobligatore, se pastreaza sântieni'a, uniformitatea, vadi'a, 

si pacea Bisericei ecumenice din launtru si din afara, 

Can. 3, VI; 

V. ca institatiunile canonice ale Bisericei ndstre 

orientale iarta pârtiloru liligante, pre lânga concesiunea 

Eppului eparchialu, alegerea judecatoriloru eleclivi spre 

prejudecarea si deciderea finale a controversiei loru, dela 

carii apoi nu se mai pâle apelă, Can. 9, VI. si Can. 

16. Cartag. 

VI. in privint”a promotiunei Clerului si a poporului 

credintiosu în dignitâti bisericesci sta nestramutaveru 

acelu maretiu principiu, ca oficiele bisericesci nu atârna 

dela potestatea episcopeasca, ci dela auctoritatea si digni- 

tatea Canneloru ; — Balsamonu in Comenlt. la Can. 39. 

Cartag. 

VII. că Episcopii să fia de una si aceeasi naliona- 

litate cu Mitropolitulu loru, sî nimicu mai insemnalu să 

nu faca fora senlinti'a lui, nici acesVa fora sentinti'a Ep- 

piloru; Can. 34. Apostol; 

VIII. că clerulu sî poporulu credinliosu să ceteasca 

biblia, de unde urmeaza 1) că biblia trebue să se lra-
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duca in limbile popdreloru crestine ; 2) ca si cârtile ri- 
tuali bisericesci trebue să fia traduse in limbile feliurite- 
loru popâre; 3) ca limb'a bisericeasca are să fia limb'a 
poporului respectivu; 4) că limba administrativa în ala- 
ceri bisericesci la Mitropolie, Episcopie, parochie, manastire, 
sî la totu feliulu de Sinâde trebue sa fia asisiderea lim- 
b'a nationale a poporului, clerului, sî Archiereiloru respeclivi ; 
Can. 85. Apostol, —2, 1V.—60 Laodic. — 32, Cartag; — 

să consideramu, dicu, numai aceste optu principii 
din Sânva Scriptura, sî din Candnele bisericei n6stre, si 
numai de câtu ne vomu convinge, ca acele stau deasu- 
pra inallimei sciintieloru st cunoscintieloru civilisatdrie 
de astadi. 

De si acestu adeveru s'au sustienutu nestramutatu intre 
fortunele si vijeliile lumei acesteia, că si fanarulu lumina= 
toriu pre malurile marii, totusi suntemu siliti a marturisi, ca 
aceste si acestoru asemene principii din canânele n6stre 
nu suntu in intrebuintiare practica peste totu in intreag'a 
nOsira biserica ecumenica, din caus'a aceea Simpla, ca dela. 
Statulu celu diniâiu crestinescu din limpii fericitului in- 
tailea Imperatu crestinu, Constantinu celu mare, pona la 
Staturile din dilele nostre, s'au impedecatu punerea in lu- 
crare a aceloru institutiuni bisericesci, câci Siatele fi- 
indu parte absolutistice, parte si constitutionale, dar fatia 
cu Biseric'a, absolutislice, unde se gasesce biserica n6- 
sira, — ocarmuirea bisericei astfeliu o au stramtoratu, in- 
câtu cu dreptu se pote dice, ca Statele acele tienu hi- 
serica si afacerile ei in calusiele volniciei loru, sî ne-
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dusiescu cultura, civilisatiunea, s? inaintarea civiloru loru 

creslini in viati'a bisericeasca. 

Multiamita lui Dumnedieu, ca noi amu ajunsu timpulu 

acela ferice, cându statulu nostru la a. 1848 au stabi- 

Jitu principiulu egalei indreptatiri si alu. libertâlii consci- 

enliei pentru t6te popârele sale fora deosebire de religii, 

si principiulu independintiei dela Statu alu afaceriloru 

pisericesci din partea: compelinteloru Auctoritali, si si-au 

reservatu numai Suprem'a Inspecliune a Coronei. 

Dupa ce amu ajunsu aceasta epocha norocâsa, Pro- 

vedinti'a dumnedieeasa neau sf: luminatu pe noi, cum să 

ne folosimu de aceste principii umane ale Statului Patriei 

nostre, si cum acele sa le aducemu in harmonie cu Ca- 

nânele Bisericei nâstre; si asiă in urma urmeloru amu 

recastigatu la anulu 1864 mitropoli'a nosta nalionale ro- 

mana, si s'au inarticulalu aceea prin Legea LX in a. 1868, 

sî apoi pe baza Can6neloru recunoscute prin acum amin- 

tiVa lege a Tierii, neamu adunatu intPunu congresu na- 

tionalu romanu bisericescu in lun'a lui Octobre 1868, si 

cu invoirea tuturoru celoru presenii la acestu Congresu 

amu stabilitu potrivitu candneloru unu Statulu organicu. 

pentru afaceri bisericesci, scolari, si fundationali, care Sta- 

vulu apoi la a. 1869. sau sanctionatu de câtra Locu- 

pile preainalte, si in fine numai decâtu s'au si pusu in 

lucrare în t6le partile organice ale Mitropoliei n6stre spre 

obsceasc'a multiumita. 

Deci Jubite Cleru si poporu credintiosu din Mitro- 

polia nâstra romana nationala, astfeliu fiindu Can6nele
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Bisericei n6stre, si Legile Patriei n6sire, precum le amu 

espusu mai susu, portate dupa ele, si lumineadiate de 

ele, avându fvic'a lui Dumnedieu, care este inceputulu in- 

tielepliunei, sî dicându: Domne! Faclie picidreloru mele, 

si lumina carariloru mele este Legea Ta! 

Sabiiu PANE 1874, 2 Septembre, 

Andreiu n. p. 

Archieppu st Mitropolitu.
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a privati si 

+ — aici a 
a mare nevvia 
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%  
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Botezulu nuwlu pâte administră valide iereticulu Can. 1. alu 

Sin. loc. din Cartagen'a de sub Ciprianu. — 46, A. — nu sere- 

petiesce 41. A. — cu trei afundâri are a se face 50. A. — la 

botezu nu se cade a primi pe nime dupa due Septamâni a Pa- 

irudiecimei 45, Laod. — se pâte dă numai celoru ce au inve- 

tiatu credintia 46. Laod. — -carii in boala au primitu botezulu, 

aceia, trebue sa învetie eredint”a 41 Laod. — dupa botezu se 

face ungerea cu s. miru 48. Laod. — celoru morti nu li se pâte 

da 25. Cartag. — Botezatii cei mici de Donatisti cum se soco- 

tescu? 66. Cartag. — cum de ortodocsi 121. Cartag. 

Brachiulu civilu cându si cum se cere 3l. A. si5. Antioeh. 

Brumaliele se oprescu VI. 62. — 

Buna-vestire, de se va intamplă în Joi'a ori Vinerea mare,. 

se face deslegare de pesce. 5. Niceforu. — 

C, 

Calcatoriulu de juramântu, se pedepsesce în 10 ani 64. 82. 

Vasil. — | 

Calendele se oprescu VI. 62. 

Calugerulu sa nu paraseasca, manastirea sea, nici sa petrea- 

ca in .orasie IV. 4, — de l1 ani se pâte calugeri cine-va VI. 40. 

__ celu escesivu cum se pedepsesce VI. 4l. — se primesce in. 

calugarie cu ori-ce gresiala VI. 43, — nu pote dormi în mona- 

stirea de monachine VI. 41. — în graba nu se face I=Il. 5. — 

nu pâte avea nimica alu seu I—Il. 6. — sa nu se inaltie peste 

cei ce nu 'feciorescu 10. Gangr. — celu neinfrânatu se pedepsesce 

că curvariulu. 19. Vasil. — celu ce. vrea sa se faca, calugeru, tre- 

puie. sa mearga la Manastire 41, VI. — calugerulu . exrvariu . 12. 

a lui loanu Postn. si Patriarchu. — [
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Cannatarid in” dăobste 'se' opresce L. 17, — VI. 10. — se iarta, de o va dă la seraci 14. Vasiliu, | 
Candnele recepte: dela bistrica VI. 3, — 1. Cartag. — 3. Cartag. — Canânele spre ce scopu sau datu? 51. Vasil. —: Canonici, carii suntu ? st care este dependinti'a loru fatia ca Eppulu eparehialu 6. Antioch. — cum se pedepsescu. pentru. forni- eatiune 6. Vasiliu — fornicatiuneă loru nu se privesce de matri» moniu 6, Vasil, — | 
Cantâretiulu se pote insură 26. A. 
Cantâvetiului nu-i este iertatu a se jucă in cârti 48. A, nu pote functionă in cetate straina IV. 13. — sotie de alta reli- giune nu pâte luă IV. 14. — deaca va comite cu calugaritia; adulteriu VE- 4. -— in cantâri sa nu intrebuintieze strigâri VI. 19. — nu pote purtă orariu 23. Laod, — nu i se iarta a intră, in cârcinia 24. Laod, — e 

- Cantârile sa se faca cu voce domâla VI, 75. — 
Capela — în — numai cu concediulu Eppului pote sluji preotulu VI. 31. — VI. 59, — I=1[. 19, —— 
Cârcima, acolo a mânecă clericului nu i se iarta, ci nuraai in mare necesitate 54. A. — cârcimă a tient nu se iarta, nici unui cle- ricu VI. 9. — a nu asiediă in curțile bisericeloru VI. 76. — a, intră in cârcima, nu se iarta preotului, diaconului, clericului, ce- titoriului, cantâretiului, nici vre-unui servitoriu bisericescu 24: Laod. Cârnuri în biserica nu se potu fierbe VI. 99  — presbiterii si diaconii, carii se abtienu de cârnuri, sî nu le manânca, sî se ingretiosiadia si de verdetiuri fierte cu carne, inceata, dela fune- tiunarea loru 14. Ancir'a. — sa nu se osând, 

nânea, carne în timpulu dalcelui 2. Gangr. 
Carte de recomendatiune trebue sa aiba celu ce calatoresee 33. A. — ce cârti sa se ceteasca in biserica 59. Laod. = ear cârti se cade a, le ceti. 60: Laod. — 
Cârtile iereticiloru+ nu este iertatu a se ceti in biserica 60, „A. — cânti de estita pentru preoti si mmireni 85. A. — Cârtile. testamentului vechiu si nou, ori câtu sa; fia de vechi, si: rupte, nu se potu vinde, ci: trebue ingropate inti'unu' locu - neealcatu.- VI. 68. — cârti batjocoritâre de s. icâne trebue adunate si pre date Archiereiloru spre nimicie 

easca celu ce ma- 

e VII. 9. — fora cârti canonice ş Aaa - a  
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nu 'calatoreasca preotulu, nici clericulu 4l. Laod. — cârtile tes- 

tamentului vechiu si nou sa se ceteasca in, si afora de biserica 

32. Cartag. — care suntu canonice, st care suntu apogrite? Epi- 

stol'a IN a S. Atanas. — Grigor. teolog. pag. 472. — Amfilo: 

chiu pag. 44. — | 

Casatoria este iertata numai cetitoriloru si cantâretiloru, 

dar nu si ipo=—st diaconiloru si Presbiteriloru VI. 6. — cu per- 

sone suspecte se opresce celoru ce vreau să se inaintedie în cleru 

18. A. — carele au tienutu d6ue surori ori nepâta de sora nu 

pâte fi clericu 19. A. — a dâwa si a treia se iarta 3. Neoces. — 

Cataritii, sî botezulu loru 1. Vasil. — 

Catechetu cine pâte fi? 26. Laodic. — 

Catechumenaulu, deaca au pecatuitu, cum se pedepsesce 5, 

Neoces. — celu botezatu pentru “boala de moarte, nu se face 

preotu, afora deaca este individu cu esemplara religiositate si 

moralitate 12. Neoces. — cându se sevârsiescu rugaciuni de Eppu 

asupra catechumeniloru. 19. Laodie. — nu i se iarta a întră în 

cârcima 24. Laod. — Catechumenulu impartasîndu-se ce este de 

facutu ? 1. intrebare a lui Timoteiu pag. 411. — pote-se bote- 

ză catechumenulu indracitu ? 2. intreb. a lui Timoteiu pag. 418, 

— pâte-se impartasi cu cuminezătura catechumenulu, celu ce au 

pierdutu mintile ? 4. intreb. a lui 'Pimoteiu pag. 418. — cate- 

chumenulu se boteaza, deuca spre mârte se bolnavesce 5. Cirilu 

Ales. — .. 
Pa 

Causele preotiesci personali au a se prejudecâă de câtra 

preoti, dar nu sî de câtra mireni 15. Cartag. — cause criminali 

si civili preotiesci 14. Cartag. 

Celestienii. cum invetia despre justificatiune ? 124. Cartag; 

 Colestinu — lui — Pap'ă serie Sinodulu din Africa, ca nu-i 

compete dreptulu a primi apelatii din Africa pag. 543. 

Celibatulu se osandesce, Titu cap I. v. 5, 6, vedi pres- 

biterulu. i. 

Centuriatu Eppu se sorocesce la Sinodu 96. Cartag. — 

Cetitoriulu se pote insurâ 26. A. — 

Cetitoriuluui nu-i este iertatu a se jocă in cârli. 43. A. —nu 

-pâte functionă in cetate straina IV. 13. — muiere de alta reli- 

giune nu pote luă IV. 15. —'de va comite cu calugaritia adul-
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teriu VL 4. — nu pâte purtă orariu 93 Laod. — nu i se iarta 
a intră în cârcima 24. Laod. — sa se casatoreasca, ori sa marturiseasca, 
intrânare 19. Cartag. — nu se inchina poporului 22. Cartag. — curele 
odata au cetitu in biserica, sa nu se detiena pentru clericatulu 
altei biserici 98. Cartag. — Cum se pedepsesce, deaca cu logod- 
nica sea se impreuna inainte de nunta? 69 Vasil, — | 

Chrisma se da dupa botezu 48. Laod. — se compune si se 
face de Eppu, sî cându se face? 6, Cartag. — 

Christosu — de — celu ce se leapada, are a plânge in tâta 
viati'a sea, sî numai la Gr'a mortii se pote cuminecă 73. Vasil. — 
de se pocaiesce de sevârsitu unuia că acesta, i se pote scurtă 
epitimi'a 14. Vasil, — 

Cipru e independinte de Antiochia ÎI. 8. — VI. 39. — 
Circuitori se asiadia în sate mici 51. Laod. — 

- Cirilu Patriarch. Alesandriei Eppiloru din Livia st Penta- 
polu le da invetiatura, de a se ingrigi pentru lucruri biserinesci 
sî monastiresci 4 a lui Cirilu din Ales. — 

Clericulu se depune, deaca se râga cu altu clericu depusa 
ll. A. — se depune a dâu'a 6ra deaca fiindu depusu se duce in 
alta cetate fora scrisăre recomendatore, st acolo se primesce 12, 
A. -— nu pote fi chizesiu 20. A. — de se va mutilă, se depune 
29. A. — deaca se va află în cârcima mancându 54. A. — deaca 
ocaresce pe Eppulu seu 55 A. — deaca pe presbiteru ori dia- 
conu va ocâri 56. A. — deaca va batjocori pe celu schiopu, 
surdu ori orbu 57. A. — elericulu aflatu in adulteriu nu se face 
preotu Gl. A, — celu ce se l&pada de numele lui Christosu, le- 
padatu sa fia, eara de se va lepadă de numele de clericu, se 
depune 62. A. — postindu Duminec'a seau Sâmbata, afora de 
un'a, se depune 64. A. — degea, în vre-o gâlceava prin lovitura 
aru omori pe cine-va, se depune, 66. A, — de nu va, posti sân- 
tulu marele postu, seau Miercurea si Vinerea, se depune 69. A. 
— de va serbă cu jidovi s. Pasci, se depune 10, A. — de va 
luă din biserica ceara ori untu de leninu, se segregeadia 72. A, - 
— cârti vrednice de cetitu 85. A. — inainte de diaconie are sa 
se esaminedie I. 8. — Clerioii sa nu se mute din cetâti in ce- 
tâti. IV. 5. — nu potu intră in ste LV. 7. — clericula avându 
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judecata, cu altu clericu, sa nu lase pe Eppulu seu IV. 9. — 

muiere de alta religie nu pote luă IV. 13. — sa remâna credin- 

tiosu, unde s'au rânduitu in parochie IV. 20. — care pote incusă 
pe Eppulu seu IV. 21. — nu i este iertatu a instraină din ave- 

rea Eppului reposatu IV, 22. — nu i se iarta a tien6 cârcima, 

VI. 9..— nu este iertatu a, parasi pe Eppulu seu VI. 17. — celu 
emigratu pentru persecutiune are a se reințâree la loculu desti- 

natiunei sale VI. 19. — i se opresee joculu cârtiloru VI. 50. — 

nici a se desfată la spectacule, la venaturi, si saltatiuni VI. 51. 
— nu se cuvine a se scaldă cu mireni VI. 17. — în trei Septa- 

mâni lipsindu-se din biserica se pedepsesce VI. 80. — nu se pâte 

santi, deaca sotia lui este adultera 8. Neoces. — nu potu sluji 

în biserici din cetate 13. Neoces. — nu se potu scaldă cu muieri 

30. Laod. — fora cârti canonice sa nu calatoreasca 41. Laod. — 

sa nu calatoreasea fora. concediulu Eppului seu 42. Laod. — nu 
i se cuvine a privi la nunti nisce spectacole, ei a se indepartă 

pona m'au venitu acolo: musicantii 54. Laod. — sa nu faca co- 

lecte, spre a face ospetiuri 55. Laod. — depusu de alu seu Eppu 

nu se” pote primi de Eppu strainu 13. Sardie. — sa nu se: ogân- 

deasca cu graba 14. Sardie. — curațu sa fia 3. Cartag. — cae 

diendu in conţroversie criminale seau civile sa nu alerge la iuris- 

dictiuni politice 14. Cartag. — nu-i este iertatu a lu camata, 

pentra bani 20. Cartag. — sa nu testeze celoru neortodocsi ni- 

mic'a 30, Cartag, — sa se apere la ori-ce imputatiune intr'unu 

anu, câci apoi nu li se iarta ST, Cartag. — celu nejmpartasitu 

în Africa nu se poțe impartas? nici in transmaritime pârti 116, 

Cartag. — cela ce se jura, nu se primesce la, hirotonia, 10. Vasil, 

eare au pecaţuity de morte, nu pâte fi preotu 32, Vasil. — 

Conjunatiunea se opresce 31, 55, A, — IV, 18. — VI, 34, 
Cartag. 10, 62. — . 

| Conseinulu de pecatele şltui'a, se pedepsesce că sî facatoriulu 
de pecate ŢI. Vasil, — 

Consensulu parintiloru se cere la casatori'a "filoru st fiice» 
lor lora 40 st 44, Vasil, — 

Copilulu: de siapte ani impartasîndu-se, ce sa se faca cu elu ? 
1, intreb, a Iui 'Timoteiu .pag. 417. — murindu nebotezatu 24. a
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lui oanu Postn. Patriareh. — din concubinatu pâte fi preotu 8. 
Niceforu. — 

Credintia sa o invetie cei ce vreau sa se luminedie adeca 
sa se botedie VI. 78. 

Cresconiu Eppu se sorocesce 85. Cartag. — 
Crestinţloru nu li este iertatu a aduce alte prin6se la al- 

tariu, decâtu prescura, vinu, untu de lemnu, tamâie sî lumini de 
ceara. 3. A. — Ei suntu datori a reman€ in biserica pona la fi- 
nitulu servitiului dumnedicescu 9. A. — Celu ce cu escomunica- 
tulu se râga intr'o casa, se segregeadia 10. A. — mutilându-se 
trei ani se segregeadia 24. A. — deaca s'au lepadatu de muierea, 
sea, si au luatu alta 40. A. — de se va vadi adulteriu nu pote 
fi preotu 61. A. — de va lovi pe cine-va de morte, se segregea- 
dia 66. A. — de va tien pe logodita fecisra cu sia la sine, se 
segregeadia, si nu-i este lui iertatu a luă pe alta 67. A. — de : 
nu va posti marele postu, sî Miercurea si Vinerea, se segregea- 
dia 69. A. — de va serbâ Paseile cu jidovi, se segregeadia, 70, 
A. — de va duce in Sinagog'a evreiloru prinâse, se segregeadia 
1]. A. — de va lu4 din biserica ceara ori untu de lemnu se se- 
gregeadia 12. A. — sa nu'si insusiasea siesi spre întrebuintiate 
vasu sântitu de auru, de argintu, seau perdele 73. A. -- de are 
duchu necuratu nu se primesce în cleru 19. A. — neofitu nu se 
inainteadia, riumai decâtu in cleru 80. A. — de va ocari pe Ir- 
peratulu seau pe alti Stapanitori, se pedepsesce 84. A. — care 

„cârti sa ceteasca ? 85, A. — cându potu incusă pe Eppulu loru? 
IV. 21. — sa nu'si dee lui'si Cuminecaturia VI. 58. — Sa nu 
faca, cu contrariuln familiaritate VI. 60. — sa nu dee pe sine 
fermecătoriloru VI. 61, — nu-i este iertatu a cuvântă publicu in 

„biserica VI. 64. — în trei Septemâni lipsindu-se din biserica se 
pedepsesce VI. 80. — cum sa se apropie de s. cuminecatura.? 
VI. 10]. — nu li este iertatu a bate seau a inchide pe Eppu 
Sin. |. Cons. din Bis. $. Sofi Can. 3. — cei seadiuti din orto- 
doesie pe timpulu gâneloru se lasa la s. cuminecatura 3. Antiw'a, 
— nu li se iarta a .merge la ingropatorele, seau martiriele iere- 
ticiloru spre rugaciune si vindecare 9. Laodic, — fiii si fiicele 
loru sa nu se casatoreasca, cu fetie ieretice 10. Laodie. — nu li 
se iarta a, iudaisi, si Sâmbata a o petrece in otiu 29 Laodic. — 
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va mâncă sânge ori carne de dobitocu omorâtu de fiara, se de- 

pune 63 A— denu va posti postulu mare, Miercurea, si Vinerea, 
ci Duminec'a sî Sâmbata afora de cea mare, se depune 64, 69, 

A. — de aru primi a d6u'a hirotonie, se depune 68. A. — de va 

posti cu iudei, sî de va duce in Sinagoga Evreiloru prinâse se 

depune 70, îl A. — deaca va luă din biserica ceara ori untu de 

lemnu, se segregeadia 12 A. — asisiderea de va luă vasu sân- 

titu, seau perdele din biserica spre a lui intrebuintiare 13 A. — 
“vatamatu la ochi si la picidre se pote inaintă 1] A. — orbu si 

surdu fiindu nu, 18 A. — neofitulu nu se primesce 80 A. — să 

nu se dee in lucruri lumesci 81 A. — nu pâte purtă dregatori'a 

sacerdotale st militare 83. A. — ce cârti să ceteasca 85 A. — ve- 

“duvu să nu aiba muiere impreunalocuitâre î. 3. —nu pote cumi- 

mecă pe preotu I. 18 — nu pâte lui in arenda averi straine IV. 

3. — absolutu nu se hirotonesce LV..6. — nu potu întră în oste 

TV, 1 — să nu alerge la stapănitori mireni pentru beneficii IV. 

12. — să remâna ceredintiosu in parochie, unde s'au randuitu IV. 

"20 — cându potu incusă pe Eppulu loru IV. 21 — de va co- 

mite cu calngatia adulteriu VI. 4 — nu potu siedă inaintea. pres- 
biteriloru VI. 7. — să nu fia camatarnicu VI. 10 — neinsorati 

nu se facu VI. 13 — de 25 ani se hirotonesce VI. 14 — ce se 

intielege 'subt cei siapte diaconi: VI. 16 — celu depusu pentru 

nisee crime, dar sau pocaitu, se pâte tunde dupa chipulu clerului, 

dar nu mai multu face VI. 21. — i se opresce a se jocă în 

cârti VI. 50—nu se cuvine a se scaldă cu muieri VI. (1 — in 

trei septemâni lipsinduse din Biserica se pedepsesce VI. 80. — 

nu pâte parasi cu volnicie pe Eppulu seu LI. 13.—cum să se 

- primeasca celu cadiutu din ortodoesie pentru fiic'a. gâneloru, â- 

târna. dela Eppu 2. Ancira. —, câti au protestatu, ca ei că celibi 
sau diaconitu, se potu insură 10 Ancira. — deaca nu mananca 

carnea, nici verdetiurile fierte cu carne inceata a functionă 14 

Anecira.—-Diaconulu, carele au'pecatuitu in trupu, inceata a fi dia- 
conu 10 Neoces. — numai siapte potu fi intro cetate 15 Neoces. 
— să nu paraseasca parochia sea 3 Antioeh. — celu depusu de 
Eppulu seu nu pâte functionă 4 Antioch. — nu se pote desbină. 

de Eppulu- seu 5 Antioch. — celu escomunicatu prin Eppulu seu 

numai prin acesta se pâte ra 'si reprinii 6. Antioch. — nui este
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iertatu a merge la Împaratu fora concediulu Eppului 11. Anti- 
och. — segregatu fiindu a nu molestă pe Imparatulu, ci a re- 
curge la Sinodu 12 Antioch, — fiii si ficeleloru să nu se casato- 
reasca cu fetie ieretice 10 Laodic. — nu pâte siedă inaintea, pres- 
biterului 20, Laodic, — să aiba onorulu dela servitori si toti. cle- | 
rici, acolo. — nu i se iarta a intră in cârcima 24 Laodie: — nu 
se potu scaldă cu muieri 30 Laod. — să nu fia. vrajitoriu, si 
descantatoriu 36 Laod. — să nu calatoreasca fora concediulu Bp- 
pului seu 42 Laod. — si nu priveasca la nunti nisce speetacule, 
ci mai nainte de a intră musicantii, să se' duca deacolo 54. Laod. 
— să nu faca coleete, spre a se ospetă 55 Lavd. — depusu de 
alu seu Eppu nu se pote primi de altu Eppu 13 Sardic. — nu se 
pâte condemnă cu graba, si din iutiala 14 Sardic.— curatu sa fia, 
3. 4, Cartag. — de trei Eppi se judeca 12 Cartag. — cadindu în 
„controversie criminale ori civile să nu paraseasga, iurisdictiunea 
sea bisericeasca 14 Cartag. — mâi nainte de 95 ani nu se hiroto» 
nesce 21. Cartag. — inainte de sântire se admoneaza a tien6 
strânsu Candnele 24 Cartag. — sh nu testeze celoru neortodocsi 
nimicu 30 Cartag. — să se multiumeasca cu judecatoriele biseri- 
cesti, si potu apelă la 'Mitropolitu 36 Cartag.: — pentru lenevire 
lipsitu de cuminecatura să aiba ascultare 37 Cartag. — treap- 
ta mai mare trebue să o primeasca dela Eppulu seu, câci alteum 
isi pierde 'sî cea mai mica 39 Cartag. — seracu facânduse dia- 
conu, si apoi eumparândusi nisce mosii, si seriindule pe numele 
seu, se socotesce, că sî cumu aru fi rapitu bunurile domnesci 40 Car. 
tag. — să mu între la veduve sî fetidre fora concediulu Eppului 
45 Cartag. — șă se curatie de invinuiri întrunu anu, câci mai 
tardiu nu i se primesce 87 Cartag. — cei agravati cu sentinti'a 
Eppului ce au să faca, 134 Cantag. — de este: fornicatoriu, se 
lipsesce de diaconie 3. Vasil, — digamulu se opresce dela servi» 
tiuri 12, Vasil. — spurcânduse cu buzele, se opresce dela 'servi- 
tiu 70 Vasil. — cei siapte diaconi din faptele Apostoliloru n'au 
fostu pusi spre slujirea misterieloru, ci spre economia obscescii 
trebuintie 16, VI.— | 

Dignitatile si servitiele bisericesci pre ce baza se conferea- 
za? Coment. Can. 39 din Cartag.— | E 

Dilele patimiloru lui. Christosu cum trebue să se petreaca 
VI, 89, — 
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Discusiunea intre bisericele din Rom'a si Alesandria are a 

incetă 112, Cartag. — 

Dobitocu in biserica să nu bage nime, si cându pote acea- 

sta să faca VI..88.—cei ce gusta cele dobitocesci cum se pedep- 

_sescu 16. Ancira. — 28 Niceforu. — 

- Dogmele st predicatiunele le avemu parte in scrisu, parte 

din traditiuni 91. Vasil. — 

Donatistii cându potu boteză valide ? 66 Cartag. — cu do- 

natisti a se pasi incetu 15 Cartag — a conversâ 99 Cartag. — 

se cere scutinti'a Stapânirei politice contra loru 100, 1093 Cartag. 

— pedepsirea loru 101, 102 Cartag. — să aiba Eppulu loru 110 

Cartag. — afiliarea loru 130 Cartag. — 

Drepturile cele vechi ale Mitropolieloru să se tina nevata- 

„mate III 8. — 
Duchooniculu cum să se pârte fatia cu bolnavulu spiritualu 

VI. 102 — st cele 17 invetiaturi-ale lui loanu Postn. si Patriar- 

chu pag. 509. — ce să pazeasca cu cei ce “si marturisescu peca- 

tele loru 27 Niceforu — 29 Niceforu — 

Duminecile si Sâmbatele în Patrudiecime nu se iarta a mân- 

că, due st branza VI. 56. — cca luminata întreagă a o petrece in 

evlavie VI, '66. — a ajună Duminec'a, se opresce 18 Gangr. — 

. E. 

Economu sa aiba fiecare parochie, eppia, Mitropolie si pa- 

bviarchatu IV. 26. — 10 'Teofilu din Ales. 

Ecuitiu depusu din dignitate eppale nu se lasa a se defendă 

din nou 14 Cartag.— 

Eparchi'a veduvita trebue să capete in trei luni pe noulu 

Eppu VI. 35 — Cartag. 82 — nu te potu instraină lucrurile 

ei 15. Ancira. — lucrurile eparchiei nule pote instraină Eppulu 

38, 40 A. __ 95 Antioch. — fie care Eparchie pe timpulu Sino- 

dului se visiteaza Gl Cartag. — cum se face eparehie noua 02, 

65, 109, Cartag.— | | | 

Eppulu se hirotonesce de doi seau trei Eppi eparchiali, Î. 

A. — Balsam. în Comentariulu Can. 39. Cartag. —- Eppulu 

se depune, dâca aduce alte prinâse în “altariu decâtu pâne si | 

vinu 3. A — 'Tâte celelalte pome să se duca acasă la Eppu si 

presbiteri, carii suntu datori a le diatuibui intre diaconi si ceia-
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falti clerici, 4 A. — ttebue să se cuminece la liturgie 8. A. — 
nui este iertatu a parasi eparchi'a sea st a trece in alta 14 A.— 
se depune deaca va scuti pe clerici opriti de câtra Eppulu loru 
respectivu 16 A. — se depune deaca bate pe credintiosulu ori ne- 
credintiosulu 27 A. — Eppulu celu segregatu se scâte de totu 
dela biserica, deaca cuteadia a se repune in oficiu 28 A. — care au 
ajunsu la eppie cu bani, sa se depuna 29. A, — deaca prin Prin- 
cipi lumesci ajunge la vre-o biserica, se segregeadia 30 A. — Ep- 
pii din o natie să cunâscă pe Mitropolitulu loru, st nimicu să nu 
faca fora elu mai insemnatu 34 A. — să nu faca hirotonii afora 
de Eparchia sea 35 A, — să aiba purtarea de grija a tuturoru 
lucruriloru 38 A. — 25 Antioch.——averea lui să fia aretata, dara 
si a eparchiei; a lui o pâte teată cui voiesce 40 A.— 24 Antioch. 
— are potestate peste lucrurile bisericesci 41 A.—Eppulu jucându-se 
in cârti st predandu-se betiei ori se inceteze, ori să se depuna 42. 
A.— Eppulu camatarnicu ori sa incetedie, ori să se depuna 44 A.— 
deaca se va rugă cu ieretici, se depune 45 A._—deaca va primi bote- 
diulu seau sacrificiulu iereticiloru de bunu, se depune 46 A, — 
deaca boteadia pe celu ce are botediu dupa adeveru, se depune 
41 A, — deaca va botediă in trei fora de inceputu, se depune 
49 A. — deaca la botediunu va sevârsi trei afundari, se depune 
50 A. — deaca se indepartiadia dela vinu st cârnuri se depune 
51, 53 A. — de nu va primi pe pecatosulu, celu ce se pocaiesce, 
se depune 52 A. — deaca n'are grija de cleru sâ poporu, se a- 
furisesce 58 A. — deaca unui clericu seracu nui va da cele tre- 
Duinti6se, se depune 59 A. — de va mânecă carnea dobitocului 
omorâtu de vre-o fiara seau mortaciune, se depune 63 A. — de 
"va, primi a doua. hirotonie, se depune 68 A. — de nu va posti 
postulu mare, sî Miercurea si Vinerea, se depune 69 A. — de 
va serbă Pascile cu jidovi se depune 10 A. — de se invinova- 
“tiesce, cum sd. se judece? 14 A. — carii se potu primi de mar- 
tori in contra Eppului? 15 A. — nui este iertatu a pune succe= 
soru 16 A.—pote fi Eppu celu vatamatu la ochi st la picidre 11 
A. — surdu st orbu fiindu nu se face Eppu 18 A. — neofitu nu 
se pote face Eppu 80 A. — nu se pâte lasă în lucruri lumesei 
Sl A. — se depune, de va voi apurta oficiulu sacerdotalu st Ini- 
litariu 83 A. — nu pote fi de curendu botezatu 1, 2. — să nu 
aiba muieri impreuna locuitâre 1, 3 — se asiadia de câtra toti  
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Ippă ca invoire Mitropolitului |. 4 — Eppalu dii Row'a să aiba 

intâietate 16.—si celu din Alesandri'a, Antiocbi'a, sî Eppulu nou se 

face cu invoirea Mitropolitului, totacolo—nui este iertatu stramutare 

[. 15 — hu i se iarta a trece hotarele eppiei sale FI. 2. —celu din 

Constântinopole capeta dreptulu intâietatiei dupa celu alu Romei 

II 3 — nu se pote incusa de câtra vinovati IL. 6 —'de nu va 

merge la Sinodu, si va tien6 cu ieretici, se depune III. 2 — Ep- 

pulu dir. Antiochi'a nu pote face hirotonii în Cipru: III. 8 — să 

nu faca pentr Dani hirotonii IV; 2. — nu pote luă in arenda 

averi straine IV. 3. — Eppii titulari nu se iarta 6 LV. — sa nu 

se mute din 'orasi6 în orasie IV. 5. — să nu alerge la Stapâniri 

lâmiesei pentru -desbinărea in doue a xoitropoliei IV. 12. — nu se 

pote aduce la treapta de presbiteru IV 29, — de va comite cu 

Calugaritia adulteriu VI 4. — să nu fia camatarnicu VI 10. — 

li s'au. opritu Joru din timpii priinitivi a trai cu muierile loru VE 

19.— cum suntu datori a invetiă VI. 19.—afora de eparchia sea 

nui este iextatu a inveti VI. 20, — de n'an potutu ocupă scau- 

nulu seu pentru invasiuni barbare, să lu oeupe dupa incetarea 

acestora VI. 31. — de se face Eppu' dintre preoti insurati ce să 

fia cu sotia sea VI. 48 — este: daturiu a predică în biserica 

XI: 64. — în tuei septamâni lipsinduse din biserica, se pedepsesce 

_VI 80.— se esamineadia de câtra Mitropolitulu,. de scie psaltirea, si 

altele. VII. 2. — nu pâte parasi cu volnicie pe Mitropolitulu seu 

III. 14, — nu se pâte asiediă in eparchia, careaare Eppu I=Il- 

16. —— nui este lui iertatu a petrece afora de eparchie I=Il. 16. 

— în graba nuse pote inaintă nime de Eppu I=IH. li. — re- 

tragânduse la vre-o manastire -cu resignatiunea Eparchiei sale, 

ae a petrece în Manastire fora vre-o functiune, in retragere si e- 

lavie. Sin. |. Const. din Bis. 5. Sofii Can. 2. — se segregedia 

pentu turburatile, care le aru face în. eparchie straina 18. An- 

cira. — Eppii dinto natie să aiba pe „Mitropolitulu loru natio- 

nalu, sî fora elu niniicu mai însemnaţu nu potu să faca 34. A.— 

i este 'opritu a face hirotonii afora de eparchi'a sea 35 A. — de 

mu primesce servitiulu dupa hirotonie să fia segregatii 36 A. — 

eelu depusu de Sinod. nu pote functionă 4 Antioch. — trebue 

sa recunâsca depedintiă loru de Mitropolitu 9 Antioeh. — nui 

este 'iertatu a merge la Imperatu foră concediulu Mitropolitului 

“14 Antioch: — sâgregatu a nu molestă pe Împaratu 12: Antioch.
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— nu i se iarta a merge in eparchii straine si acolo a function. 
13, 22. Antioch. — celu osânditu prin sentinti' unanima, nu mai. 
pote fi judecatu prin altii 15 Antioch. — nui este iertatu a i-. 
rumpe in eparehie vacanta 16 Antioch. — este datoriu 3 primă; 
eparchi'a, pe care sau sântitu 31 Antioch, — deaca nu. din vina- 
dânsului nu se duce 18 Antioch, — nu se pote sânti fora Sinodu.- 
si fora Mitropolitu 19 Antioch. — nu pote asiediă suceesore 23 
Antioch. — multu timpu” probatu în cușântulu credintiei si in pre-. 
dicare pote fi. cineva Eppu 11 :Laodie, =— ehiamatu la. Sinodu,. 
are să mearga 40 Laod. — in sate miei nu se asiadia 51 baod. 
—. în casa privata nu liturgisesce 58 Laod. — nu pote a se mută, 
din un'a in alta Cetate 1, 2, 3, Sardie. — inainte Qs decisiunea, 
finale a; controversiei Eppulu riu se pote depune 4 Sardic.— Ep: 
pulu osânditu pâte apelă: dela unu foru inferioru la -celu superi- 
oru $ Sardie. — Eppii suntu datori a se- infatisiă la Sinodu in 
urm'a, convocarii Mitropolitului 6 Sardie. — nu potu sa mearga 
la Imperatu in armadie 7 Sardic, — prin diaconi poti trimite ce- 
veri Împeratului la armadie 8 Sardic.—asisiderea, la mitropolie. si 
si la curtea imparateasca, potu_trimiţe cereri prin diaconi 9 Sax- 
dic.—prin tâte gradurile chiamarii'sacerdotali trebue să treaca acela,- carele are a se sânti de Eppu'10 Sard. — in. straina Eparchie. 
nu pote concionă nici a petrece spre defaimarea, Eppului local 
Il Sardie. — preste trei Septamâni nu i este iertatu a petrece, in Eparchie straina 11. Sardio.—câna pote petrece. trei Septemâni - Eppulu unei eparchii serace: into eparchie bogata, 12 Sardie. — nu pote primi de alu seu pe vre-unu presbiteru, ori diaconu ori. 
clericu depusu 13 Sardic, .— cu grabire sî din iutiala să nu osân- leasca pe nime 14 Savdie, — nu se pâte hirotoni de doi Eppi 1. 
alu Sin, loc. Constant. din frontispitiulu Bisericei — se esaminea- 
lia de câtra toti Eppii, si se judeca de câtra toti, 2 Sin. loc. Con- 
tant, din frontispitiulu Bisericei — curatu să fia 34 Cartag — 
e judeca de 12 Eppi 12 Cartag. — pe Eppulu nou alegu toti 
ipii din Mitropolie, seau celu putinu trei, st ceialalti dau în 'sarisu 
voturile loru 13 Cartag. — cadindu în controversie criminale ori 
ivile să nu paraseasca, iurisdictiunea sea bisericeasca, 14 Cartag, 
— Eppulu inainte -de sântire” să se admoneze spre â tien€ strânsu 
annele, 24 Cartag. —. să nu testeze celoru neortodocsi nimici  
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59 Cartag. — să nu calatoreasca fora concediulu Mitropolitului 

31 Cartag. — seracu facânduse Eppu, si apoi cumparândusi mo- 

sii sî scriindule pe numele lui, se considera, că si cum bunurile 

bisericesci le aru fi rapitu; numai cele erezite sî donate lui se 

potu consideră câ proprietatea lui 40 Cartag. — elu prefige pen- 

tru pecatosi timpulu pocaiatiei 50 Cartag. — nu'si pote insusi pe 

clericulu strainu 63, 64 Cartag. — nu se iarta Eppului mutarea 

din un'a in alta eparchie 19 Cartag. — datori suntu a se înfati- 

sid la Sinodu 84 Cartag. — nui se iarta a primi sta sânti pe 

cineva, din straina manastire 88 Cartag. — nu pâte lasă de mo- 

stenitoriu pe ieretici, trebue diata să faca 89 Cartag. —'celu mâi 
“batrânu cu hirotoni'a are intâietate fatia cu celu mai tineru cu hi- 
rotonie 95 Cartag. — nu pâte fi judecatoriu in propriai causa 
118 Cartag. — datoriu este cu zelu a aduce. pe ieretici la orto- 

„doesie, câci fiindu indiferentu, se incusa Sinodului 131, 132, 133 

Cartag. — pâte scuti pe feciora in primejduirea ficioriei ei 135 
Cartag. — să nu se tiena toti lungu timpu la Sinodu 136 Car- 
tag. — nui face nici o injurie, deaca crestinulu neaga pecatulu, 

ce iau marturisitu 141 Cartag. — Eppiloru li sau datu putere, a 

promovă în trepte mai inalte pe clericii loru, Bevereg. tom I pag. 

551 la Can. 39. din Cartag. — Eppii vecini potu pâri pe altu 

Eppu vecinu, deaca nu'sî porta bine dregatoria sea, 131 si 132 Car- 

| tag. — 

Epistolii de pace si de recomendatie cui se dau ? si ce suntu 
ele? VI. 11, — 8 Antioch. — canonice de câtra cine se dau 8 

Antioch.— 

Escomunicatulu — cu—nu este iertatu a se rugă 10 A. — 

_cându se ingreoiadia epitimi'a lui 13 A— 

“ Buoratistii — infrânatii — cadu sub epitimie câ sî Nova- 
_tianii 41 Vasil. — nu se pedepsescu, câci nu manânca carnuri 86 

Vasil.— | 

Eustathiu — lui — Mitropolitu serie Sinodulu III ecum. 

pag. 535: — 

Evreii cum se primescu in ortodocsie ? VII 8. 

| Ewvactori pentru nevoile bisericeloru ale diverseloru eparchii 

106 Cartag. — |
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FE. 

Famenulu cându pâte st cându nu pote a se inaintă,ia cleru ? 21, 22, 23. A. — N N 
> Faustinu Locotiitoriu papalu in causa lui Apiariu se pârta Cu sumetie fatia cu Sinodulu din Afric'a, acelasi . Sinodu arata Papei Bonifaciu vatamârile, care Faustinu le-au. facutu lui, Epis- toba L. si II. a Sin. din Africa câtra Pap'a Bonifatiu st Celestinu pag. 538 si pag. 543. — E 

„ Focidrele pe timpulu pregatirei loru spre treapta monachale nu potu puriă haine stralucite de matasa, si luxuridse VI, 45, — „care câ surori cu feciori traiescu 19. Ancira. — fecidrele care „au eadiutu dupa calugarie, unu anu se pedepsescu 18 Vasil. =- cele ce s'au maritatu fora, scirea parintiloru, precurveseu, pona cându parintii loru nu voru aprobă casatoriele loru 38 Vasil, — cele ce locuiescu cu prâcurvarii, precurve suntu 39 Vasil. — cele “maritate fora, voia Stapânului precurvescu 40. Vasil, — 
„Pemeva de straina, religie nu pâte fi preoteasa IV, l4, 2 “inainte de '40 ani nu pâte fi diaconisa IV, 15. — sus „potu fi lu clerici si preoti VI. 5. — fomeie ortodoesa nu se pote marită dupa barbatu iereticu VI, 79, — cuve a.nu adună, la sine VI. 86. — femei'a sa nu paraseasca pe barbatulu seu VI, 81, — a nu vorbi in Biserica VI. 170. 

„tece, trebue sa se boteze, si dupa ce au nascutu si ptunculu. 6, Neoces. — cele ce au apromisu virginitatea, si au cadiutu, se pedepsescu că preacurvele 60. Vasil, — 

pecte nu 

— ceea ce porta in pân- 

| Fermecatori VI. 61, — se pedepsescu că, st idololatrli 1, 64, Vasil, — 
„ Petele. logodite cu ubii, 

loru dintâiu 11. Ancira, | 
Fiii preotiloru sî ai crestiniloru potu fi preoti VI. 33. — 9, Neoces. — fiii sa asculte de parinti 16. Gangr. —- zici sa faca, nici sa priveasea comedii lumesci 17 Cartag. — sa hu se Casa toreasca cu fetiele pâgâne ori ieretice 29, Cartag, — i Pilacterii ce'su? 36. Ladd. — 
Forma, hirotonisirei 7. a lui Teofilu di Alesand, = 

3 

si râpite de altii, au a se redă ce- 

e:  
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Fornicatoriulu preotu scade din treapta 1. Neoces. — forni- 

catiunea nu se primesce de matrimoniu 6. Vasil. — 

Fotinianii, Novatianii si Patrudiecenii na se primescu, de 

nu voru anatemisi eresulu loru 7. Laodic. — 

Fotiu Patriarchulu pe carii iau depusu, ori iau anatemisatu, 

pe acei'a st loanu Papa i considera de depusi st anatemisati Sin. 

loc. Const. din Bis. S. Sofii Can. 1. — 
Frigii eretici cum se primescu ? 8, Laodic. — 

Fvupte a primi în Biserica, si ale imparti afora de Biserica 

se iarta numai Eppului st presbiterului 7. 8. Gangr. — . 

Purarea de cele sânte 8. Grigor. din Nisa — 30. a lui 

Ioanu Postn. st Patriarch. — 

Purulu, ce epitimie capata? 21, 28. a lui loanu Postn. si 

Patriarch. — celu ce sparge morminte 29. a lui Ioanu Postn. si 

Patriareh. —. 

G. 

Genadiu Patriarch. Constant. serie Eppiloru resariteni, si 

Papei din Rom'a in conta simoniei pag. 496. 

Genunchele a plecă se cuvine pentru - sarutare Duminec'a si 

in tota, Cincidiecimea, însa nu. a face obicinuitele metanii mari 

10. Niceforu. — 

| H. 

Haine necuvenite se oprescu clerului VI. 27. — haine bar- 

Datesci a purtă se. opresce muieriloru 13. Gangr. 

Harthiele sinodali Presiedintele le subserie 93. Cartag. — . 

Hirotoni'a insemneadia psântirea“ si „alegerea! 5. Laod. si 

1, A. — sa nu se faca pentru bani IV. 2, — absolutu sa nu se 

faca IV. 6. — sa nu se faca in presenti'a ascultatoriloru 5. Laod. 

_— hivotonia Eppului nou nu se pâte sevâssi prin doi Eppi 1. 

alu Sin. loc. Constantin. din frontispitiulu Bisericei. — trei Eppi 

se ceru la hirotoni'a Eppului nou 58. Cartag. — hirotoni'a nou- 

lui Eppu trebue sa, se amâne, pona cându încusa data in con- 

wa lui nu se esamineaza inaintea acelui poporu, la care va fi 

Eppu, si aflându-se nevinovatu se sântiesce 59, Cartag. — nu 

se pâte repeti 68. A. —.. DE _
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Horeppiloru nu li este iertatu a hirotoni 13. Ancira. —- 10, Antioch. — ce suntu ei? '14. Nooces, — potu dă epistolii paci-: fice 8. Antioch. — 
Hotii cum se pedepseseu ? 61. Vasil, 

Jcon'a nascerii Domnului cum să se zugraveasca? VI. 19, — Ic6n'a S. loannu Botezatoriulu cum să se zugraveasca ? VI. 82. — „o 
Idoliloru — sacrifieatorii — cum se primescu 4, 5, 6. An- cira. — remasitiele loru sa se nimiceasea, 92, Cartag. — 
Jeracsu ce au incusatu, sa se esamineze 6. a lui Teofilu din Alesand. — 

Jereticii cum se primescu in ortodoesie ? IL. 7. — carii suntu ieretici VI. 1. — cum se reprimescu VI. 95, — dupa bo-: tezu se potu inaintă in cleru 12, Ancir'a. __ nu potu intră in casa Domnului 6. Laodic. — cu ei a se rugă, este opritu 33. Laod. — de voie libera trebue sa se intârca la ortodoesie 119, Cartag. — - 
Jeromonachulu tineru de aru sluji la Calugaritie, sî le-aru cuminecă, nu se cuvine dela elu a ne impartasi 22, Nie 

nu i se cuvine a liturgisi fora mantie 26. Niceforu. — 
Igumenulu nu pote primi pe nime din straina, monastire 88. Cartag. — se cuvine a-i primi la 6r'a mortii 5. Vasil, — deaca; are hirotesia de Igumenu, pote hirotesi in: monastire pe cetito- riulu si Ipodiaconulu 6, Niceforu, — sa, nu lipseasca de Cami- lavea pe monachulu, vrându a-lu sedte din monastire 23. Niceforu, — ÎImbracamintele mesei din altariu nu se potu intrebuinti afora din altariu I=IL. 10. — pentru imbracamint 

osandeasca nime 12. Gangr. | 
Imperatulu deaca au innoitu vre-o cetate, acolo treab'a bi- sericei are a se acomodă impregiurâriloru politice VI. 38, — IV. 11, — se râga a nimici Capiscile pagâniloru 67, Cartag. — se TOga a scuti autoritatea, judecatorieloru biser. 68. Cartag. — se roga opri ospetiurile 69. Cartag. — se roga a opri jocurile tea- trale la serbatori 70. Cartag. — se roga, a porunci osândirea, preotului criminalistu prin Sinodulu eppescu 71, Cartag. — se 

8% 

eforu, — 

e sa nu se: 
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râga a demand, tă nici unu teatrălistu facându-se crestinu, să 

nu se sileasca la jocuri teatrali 72. Cartag.. — sa iarte a con- 

stitui defensori scolastici pentru lucrurile bisericesci 107. Cartag. — 

dela Imperatu a cere judecatori civili este opritu preotiloru 115, 

Cartag. — cum se pote calatori la Imperatu 117. Cartag. — cine 

se lasa si cine nu se lasa la incusa 137, 138. Cartag. — care 

cu un'a incusa au cadiutu, la cele-lalte nu se admite 139, Car- 

tag. — care ocâresee pe Împeratulu,. se pedepsesce 84. A. 

Inainte sântita liturgie in paresimi Miercurea si Vinerea se 

face. VI. 52. — i 

Incusatorii Eppiloru nu se primescu fora esaminare |. 6. 

+— 21. Cartag. — incusatorii presbiteriloru si ai diaconiloru 28. 

Cartag. — incusatoriulu si incusatulu, în loculu, unde este incu- 

satulu, de s'aru teme de vre-o sila a unei multimi indrasnetie, 'si pote 

alege altu locu proximu pentru ascultarea marturieloru 38. Cartag. — 

Infalibilitatea o da Biserica ortodoesa resariteana numai 

Sinodului eeumenicu cu voturi unanime Coment. la Can. 1. alu 

Sinod. E ecumenicu. 
Me 

Infamiscii nu se primescu de incusatori 8. Cartag. — 

Infrânarea dela sotiele pentru preoti si diaconi, 5. A. 6. 12, 

33. Cartag. 
Ingenaumchierile se oprescu, st rugaciunile au a se face stându” 

[, 20 — cându sa se faca VI. 90. — se oprescu afora la ruga- 

ciunea, de seara la rosalii 20. I. 

Joanu Papa pe carii iau depusu, ori iau anatemisata, pe 

aceia si Fotiu Patriarchulu i consideră de depusi si anatemisati 

Sin. 1. din Bis. $. Sofii Can. î. — Da 

Ipodiaconulaui, nu-i este iertatu a se jucă în cârti 42. A. — 

se hirotesesce de 20 de ani VI. 15. 

Istoria martiviloru scrisa de ieretici sa nu se ceteasca VI. 63. — 

J. 

Jacobu presbiterulu se osândesce. pentru neinfrânare 6. a 

lui Teofilu din Ales. — 

Jocaui scenice oprite VI. 24. — 

Jota cea în Septamâua din urma a Patrudiecimei nu se 

cuvine a o deslegă 50. Laodic. — in Joia mare preotii sa faca 

rugaciunile de seara dupa ce au pranditu 48. Cartag. —
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Juramântulu pre sacramentele pagâniloru este opritu VI 
94. — cându este legiuitu ? VI. 85. calcatorii lui se depunu fora 
privire la persâna si pusetiune 25. A. — cei ce au juratu în Antio- 
chi'a, potu fi preoti 17. Vasil. — sa nu se faca lesne 29. Vasil. 
— juramântulu din necesitate 81. Vasil. — calcatorii de jura- 
mântu din nevoie 82. Vasil. — 31. a lui loanu Post. st Patriarch. — 

<Justintanopolu sa aiba drepturile Constantinopolei VI. 39. — 

L. 
Lacomi'a se opresce si se osândesce 3. Can. Grigor. Neo- 

ces. — 6. Grigor. din Nisa, — 
Legatura spre nunta a opritei rudenii se pedepsesce cu epi- 

timi'a curvariloru 68. Vasil. 

Lepadatii din biserica nu se potu primi ae nime la cumi- 
necatura 9. Cartag. — 

Leprosii cum se pedepsescu 17. Ancira, | 
Limba in servitinrile dumnedieesci, st afacerile bisericesei 

este limba natiunale a poporului credintiosu din un'a Mitropolie 
Can. 85. A. — 2, IV. — 60. Laodic. — 32, Cartag. 

Liturgia sa se faca prin cei ajunati inainte de prândiu 56. 
Cartag. — numai un'a liturgia se pote face intro dî in un'a bi- 
gerica, Coment. Can. 68. in Pidalionu. — 

Loculu celoru tânguiti, alu celoru ascultatori, alu celoru ce 
cadu, unde este ? 12. Can. Grigor. Neocesar. — 

Logodnica pâte sa se marite numai dupa logodniculu seu 
VI. 98. | 

Logodniculu, care sau logoditu cu un'a fecidra, dar maina- 
„ înte au stricatu pe sora ei st au ingrecato, sî apoi s'au cununatu 

cu logodita, si pe cea stricata o au sugrumatu 25. Ancira. — 
Lucrulu aflatu trebue sa se. restitue 5. 6. 10. C, Grigor. 

Neoces, — | 
M. 

Macaimianistii se osândescu, câei au secuestratu unele bise- 
„xici 16, 18. Cartag, 

Malachie celu ce face, cum se pedepsesce ? 8. a lui Ioanu 
-Postn. si Patriareh. — deaca elericulu au cadiutu in Malachie? 
10. a lui Ioanu Postn. si Patriaech, —
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Manastiri a zidi fora concediulu Eppului nu este iertatu IV. 
4, — nu se polu gecularisă IV. 24. — cei ce petrecu in orasic 
viatia contemplativa, aceia se indreapta la monastire VI. 41. — 

pu se pâte secularisă VI. 49. — fora seopu nu ge potu face 
I=II. 1. — la o monastire strainii nu se potu primi 78. Cartag. — 

Mancâri in altariu st in Biserica se oprescu Vl. 14. — 

Cartag. 49. — Gangr'a 11. — din jertvele idoliloru 81. Vasil. — 
Mania ce este, st cura se pedepsesce ? 5. Grigor. din Nisa. — 
Marchionistii se osândescu, câci se ingretiosiescu de nunta 

st vinu 47. Vasil. — 
Martoriu cine pâte fi? 140.- Cartag. 

Masahenis se osândeseu 125. Cartag. 
Masceri — spre — cei. ce se turbeaza se supunu canonu- 

lui prescrisu pentru cei ce se turbeaza spre surorile loru 97. 
Vasil. — 

Matematicii cine'su 36. Laod. — 
Mawrentiu Eppu cere judecatori 111. Cartag. — 

Mauritania Sitifensa sa aiba Mitropolie 23. Cartag. — 

Midiulocitorii ce suntu ? Cartag. 82. 

Milosteniele pentru morti se primescu, deaca ei au reposatu 
si fora, testamentu 4, Niceforu, — 

Mimiloru sa nu li se denege harulu st? impacaciunea 53. 
:Cartag, — | | 

Mireanulu mutilându-se cade sub epitime 24- A. — sa nu 

faca colecte, spre a se ospetâ 55. Laod. — 
Mirenii nu potu fi judecatori in lucruri bisericesci, Balsam. 

“la 15. Can. din Cartagen'a. 
_ Mirulu sântu — cu — se unge botezatulu 48. Laod. — ilu 
pregatesce Eppulu, eara preotulu ilu administreaza 6. Cartag. — 

Mitvopolitulu' conchiama' Sinodulu anualu eppescu 34. A. — 
1. 5. — Mitropoliele le administra Sin6dele din Mitropolii II. 2. — 
de nu se duce la Sinodu ecumenicu, ci se tiene cu ieretici, elu 

-prin fapta aceasta, s'au lipsitu de dignitatea st oficiulu seu III. 
1. — din Cipru este independinte de Mitropolitulu Antiochiei III. 
8. — drepturile Mitropolieloru nu se potu vatamă III. 8. — da- 

toriu este a implini în trei luni veduvitulu scaunu eppescu IV- 

"25, — nu pâte fungă in eparchia veduvita, ci in trei luni este
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datoriu a reintregi. scaunulu veduvitu eppescu VI. 35. — unde 
voiesce, se face alegerea de Eppu Cartag. 13. — nu pote parasi 

cu volnicie  Patriarchulu seu I=—Il. 15. — fora Eppi nimica mai 
insemnatu nu pote face 34. A. sa nu faca nimic'a unilateralu fora, 

Sinodulu eppescu 9. Antioch. — trebue sa chieme Sinodu inmul- 
titu, deaca parerile Eppiloru din intâiulu Sinodu au fostu impar- 
tite in doue pârti egale 14.' Antioch. — ce are sa faca, cându re- 
mâne cu unu Eppu, si acesta nu va sa se presenteze la Mitro- 
lie ? 6. Sardic. — sa nu se chieme Esarchu, st Principe alu Ie- 
reiloru 46. Cartag. — elu subserie espeditiunile sinodali 93. Car- 
tag. — inzeslreaza cu gramata pe nousântitulu Eppu 91. Cartag. — 

Mitropolitulu Ierusalimului capata intaietatea siederii . dupa 

cea a Romei, Alesandriei si a Antiochiei 1. 7. — 

Monachin'a se face de 11 ani VI. 40, — cându si cum i se 

iarta a, merge unde-va din Monastire VI. 46. — nu pâte dormi 

in monastirea, calugeriloru VI. 47. — sa nu se inaltie peste cele 
ce nu feciorescu 10. Gangr. — nu se face prin presbiteru 6. Car- 
tag. — ele sa, pazescu unele pe altele 51. Cartag. — carea, as- 
cunde si pretace viatia necurata a altoru monachine 25. a lui 

Ioanu Postn. sî Patriarch. — păte' iutră in altariu spre a aprinde 

luminâri st candele, si spre alu mesură 15 Niceforu., — cea stri- 
cata de Varvari, carea au avutu viatia curata, numai se pedep- 

sesce 40 de dile, eara deaca viati'a ei de mainainte au fostu in- 

tinata, se pedepsesce câ o preacurva 20. Nicetoru. 

Monachulu sa, nu paraseasca monastirea sea, nici sa petrea- 
ca in orasie, IV. 4. — nu-i este iertatu casatoria IV.16. — esce- 

sivulu se pedepsesce VI. 44. — in graba nu se face I-II. 5, 
nu pote avea nimica alu seu I—Il. 6. — nu se face celu de cu- 
rându botezatu 3. Laodic. — nu i se cuvine a se scaldă cu mu- 

ieri 30. Laod. celu ce se gasesce in necuratie, cum se pedepsesce 

12. a lui loanu Postn. sî Patriareh. — nu i se cetescu rugaciu- 

nile shimei calugaresci, deaea, odata au parasitu monastirea, st ea- 

rasi sau întorsu 14. Niceforu — nu i se cuvine se faca lucruri 

plugaresci in postulu mare 16. Niceforu. — care suntu acele trei 

cause, pentru care se iarta monachului a parasi monastirea sea ? 
11. Niceforu. — celui sub epitimie î se cuvine a mancă laolalta 
cu ceia-lalti, sî a se rugă 18. Nicetoru, — in postulu Sântiloru 
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Apostoli, sî alu Nascerii Domnului se cuvine a mancă odata Mier- 
curea si Vinerea, de este la monastire ear de se afla in servitiuri, 
a mancă de due ori, dupa alu siaselea ceasu, st sear'a 19. Niceforu.: 
— celu ce de frica, că sa nulu duca la militia, s'au calugaritu, 
ge pedepsesce cu 120 de dile dela cumineeatura 21. Niceforu. — 
Monachulu sa nu se primeasca în casa, nici de herede, deaca pa- 
vasindu monastirea, nu se intârce acolo 24. Niceforu. — monachii: 
suntu datori a ajună Miercurea si Vinerea in Septamân'a Brân- 

- diei 32. Niceforu. — celu ce parasesce monastire, si .se insâra, 
cade sub anatema 34. Niceforu. — celu ce si odata numai au 

"curvitu, sa nu se preotiasca 35. Niceforu. — 
Mortiloru nu se pâte dă cuminecatura VI. 83. — 
Mositele Muceniciloru sa se puna in Biserici VIl. 7. — 
Muierile in biserica sa taca VI. 10. — sa nu otraveaaca cu 

burueni rodulu pântecelui VI. 91. — îrebue sa se convinga de- 
spre mortea absentului seu barbatu VI. 93. — pe cea logodita 
pote luă numai logodniculu Vl. 98. — muierea ieretica nu 
se pâte marită dupa barbatu crestinu Vl. 72. — de au prâcur- 
vita 20, Ancira. — cele ce omâra fâtulu 21. Ancir. — deaca se 
marita cu doi frati, pona la mârte se opresce dela cuminecatura 
2. Neoces. — adulter'a face barbatului impedecare, ca nu se pote 
preoti 8. Neoces. — deaca sau facutu preacurva dupa hirotoni'a 
barbatului se dimite, de nu, barbatulu nu pote functiona 8. Neoc. 
= cea maritata sa nu se ocareasca 1. Gangr. — li se opresce a 
purtă haine barbatesci 13, Gangr. — de va parasi pe barbatulu 
seu din ingretiosiare câtra casatorie, anatem'a sa fia 14. Gangr. 
- de va negligă pe copiii sei, anatem'a sa fia 15. Gangr. — a 
tunde pârulu din paruta pietate, nu i se iarta 17. Gangr. — sa 
şe impace cu barbatulu seu invrajbitu 113. Cartag. — cele ceau 
rânduri, potu intră in biserica 2. Q. Dionis, — cele in robie stri- 
cate nu se potu admite curându la impartasîre 2, C. Grigor. Neo- 
ces. — cele ce sugruma fetulu 2. Vasiliu. — nu potu parasi pe: 
barbatii loru afora de fornicatiune, 9. Vasil. — care au fostu ie- 
retice, si s'au botezatu, apoi au dusu viaţia adultera, au iertare 
20. Vasil. — carea se marita dupa cumnatu, nu se primesce de - 
biserica, pona nu s'au despartitu de elu 25. Vasil. — de 60 de 
ani nu se pote marită 24. Vasil, — cele lasate de barbati, nu se
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potu marită, pona nu se dovedesce mârtea acestoru 31 Vasil. — 
Muierea, ecea .ce au nascutu pe cale, st n'au avutu grija de prun-" 
culu seu,- se socotesce. ucigasia 33 Vasil. — care au curvitu, să 
nu se publice 34 Vasil. — cele ale ostasiloru, neintorcânduse! 
acestia, cum se tracteadia ? 36 Vasil. — cele veduve suntu libere 
a se marită 41 Vasil. — ceea ce s'au maritatu din nesciintia cu 
barbatulu parasitu pe unu timpu de muiere, st aceasta sau în- 
torsu la barbatu, — aceea, au curvitu, dar are iertare 46 Vasil; 
cele lepadate de. barbati au să remâna 48 Vasil. — cele ce n'aw: 
Purtatu grija de fetulu loru, că să acopera rusinea sea, se judeca 
că pentru ucidere 52 Vasil. — preotii nu potu tien€ muieri stra- 
ine în casele loru 88 Vasil. — carea au nascutu, este datore a ajună si a nu bea vinu? 8 intrebu. a lui Timoteiu pag. 419. — 
cele ce strica cu mestersiugiri pe prunculu în partele, seau. asu= 
pra pruncului adormindu, ilu omora, seau prunculu mâre nebote- 
zatu seau fora voie au pierdutu prunculu, 21 22, 23, 24 alui Loanu 
Postn. sî Patwiarch. — cele ce leapada pe pruncii loru la intrarile 
bisericeloru 26 a lui Loanu Post, st Patriareh, — 

Mutilatui 21, 22, 23 A — 1.1, — 

N. 

Natia — de un'a natia trebue să fia Eppii unei mitropolii 
cu: Mitropolitulu loru Can. 34 A. — 

Nationalitatea poporului credintiosu si limb'a, lui are a se 
observă în carti sî in servitiuri bisericesei, sî in administrațiunea 
bisericeasca, st in punerea preotiloru Can. 85 A.—2. 1V..—60 Laoa, » p P 
si 32 Cartag, 

Navulirea dulcetii prin gânduri in inima, nu este pecatu, si nu pote fi obiectulu pedepsirei, 2. a lui loanu Postnicu st Patriar, 
Neemanu n'au fostu mare la Dumnedieu, ci la Domnulu -seu: 

Imperatulu Siriloru, 16. Vasiliu, — 
Neofitu nu se face elericu numai decâtu 80, A. — 
Novatiani seau Fotiniani seau Patrudieceni nu se primescu, 

pona mai nainte n'au anatemisatu ieresulu loru 1 Laodic, —: 
Novitiulu cum să se pregateasca pentru primirea shimei VI. 41, 
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Nunta să o paraseasca preotulu mai nainte de giuine si 3o- 

curi VI..24 — a doua si a trei'a se iarta 3 Neoces. —la adou'a 

nunta nu pâte luă parte la ospetiu preotulu 7. Neoces. — nu se 

iarta a o ocâri 1. Gangr. — a repasi dela. nunta din ingretiosiare 

nu se-iarta 9 Gangr. — se iarta nunta a doua | Laodic, — 

nunt'a se opresce 'a se face in Patrudiecime52 Laod. —nu se iarta 

la nunti a se jucă, ci modestu a petrece 53. Laod. — cea fora 

voi'a Stapânitoriului facuta, este curvie 42 Vasil. — nunta a treia 

cum se considera ? 50 Vasil. — a dowanunta nu se binecuvânta 

cu cununi? Niceforu. — 

O, 

Obiceiulu are puterea legii 87 Vasil. — ce feliu de obiceiu ? 

totu acolo. 
Ospetiurile se oprescu în biserica VI. TA 

P. 

Papa Romei are întâietatea, siederii L. 6. — IV. 28. — lui 

Inocenţiu Pap'a i se serie despre discutiune intre Rom'a sî Ale- 

sandria 112. Cartag. — 

Papalivra ce este? 21 VL. — 

Parasinagogi? 1. Vasil. — 

Paresimi — în — Inainte sântit'a, se face în tâte dilele afora 

de Dumineca si Sambata VI. 52, | 

Parintii suntu datori a se ingriji pentru copiii loru 15 

Gangr. — 

Parochiele să remâna nestramutate IV. 11. — VI. 25. — 

Parochulu, parochii, vedi la presbiteru. 

Pârulu capului cu maiestrii a impleti se opresce VI. 96. — 

a "lu tunde din paruta pietate, se opresce muieriloru 17. Gangr.— 

Pascile nu se potu celebră cu pasc'a evreeasca intr'unu timpu. 

7. A, — 1. Antioch. — carii au cadiutu în sclavie, si acolo au 

marturisitu ortodecsie, la Paschi se lasa la împartasire 1, 2, C. 

Petru alu Alexandriei. — vedi 1. Grigor. Nis. — 

Patimile Muceniceloru, cându este diwa aniversale a loru se 

cetescu in biserica 54 Cartag.
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Patriarchii ; randulu loru la inceputu : alu “Romei, Alesan- drici, Antiochiei st Ierusalimului 1. 7, — să nu treaca peste ho- tarele Eparchieloru loru 2, II,. — Patriarehu. sau facutu celu din Constantinopole IL. 3. — IV. 28, — paâtriarchulu Constantinopo- lei s'au facutu egalu indreptatitu cu celu alu Romei, st rândulu celoru cinci patriarchi VI. 36. — 
Patrudiecenii nu se primescu, de nu voru anătemisi eresulu loru 7. Laodie.— : 
Patrudiecime — în — nu se proaduce pâine, decâtu Sam- bata sî Duminec'a, 49. Laodic. — 

„ Patrudiecimea întreaga se cuvine a ajună cu mâncare uscata 50, Laod. — | 
Patrudieciine — în — nu se cade a servârsi serbatorile nasceriloru martiriloru, st pomenirile loru, ci a le lasă pe Sam- 

batele st Duminecele 51. Laod. — 

Paunfu diaconu ia pe nepot'a sea 5. a lui Teofilu din Ales. 
Pecatele de câte teliuri suntu? 2. Grigor. Nis. — cum se im- partu cele din pofta st din induleire 4. Grigor, Nis. — cum se pedepsescu? totu acolo, — 

Pecatosiloru se iarta pecatele dupa pocainti'a, deplina 2 Lao- die. — | 
Pedeapsa adusa asupr'a vreunui presbiteru are a se vesti Eppiloru invecinati spre publicare 11. Cartag. — 
Pelagianii cum invâtia despre botezu? 121 Cartag. — cum invetia, despre justificatiune ? „124 Cartag. — se. osandescu 195, 

Cartag. — 

Petru Eppu — lui — treab'a să se cerceteze, sî banii lui să i se restitue 1, 2, st 3 alui Civilu din Alesan. — 
Pocaitiloru cându Eppulu le cetesce rugaciunea? 19 Lao- die. — Eppulu le prefige timpulu durarii pocaintiei loru 50. Car- tag. — 
Poligami'a se pedepsesce câ si trigami'a 4, 80. Vasil. — . 
Pomele cu. pârge se trimitu Eppului st preshiterului acasa» 

st facu partasi de ele pe diaconi si ceialalti clerici 4. A — 
Portariulu de va comite cu calugaritia adulteriu VI. 4. — 
Posturile a le tienă, este datoriu vercine VI. 29 — 69. A,  



— de posturi a se deslegă din mandiie, nu se iarta 19 Gang. — 

Miercurea si Vinerea; dile de postu 15 C. Petru alu Alesand. — 

. Preacurvanii se pedepseseu că si idololatrii 7 Vasil. — se 

pedepsescu cu 15 ani. 58. Vasil. — 28 Niceforu — 

: Presbitere ce suntu? nu se cade a le asiediă in Biserici ll. 

Laodic. — | | 

Ă Presbiterulu se hirotonesce de unu Eppu 2. A. — Presbite- 

rulu se depune, deaca aduce alte prinâse in altariu decâtu vinu 

si prescura, 3. A. — 'Tote celelalte pome să se trimetia acasa, 

pârga Eppului sî Presbiteriloru, si nu la Altariu, sî suntu datori 

ale distribui. intre diaconi si ceialalti clerici, 4. A. — Presb. mu- 

“jerea sea să nu o leapede, câci se depune 5. A, nici să ieea- - 

suprasi lucruri lumesci 6. A. — să nu serbedie impreuna, cu e- 

“mei Pascile, câci se depune 7. A. — trebue să se cuminece la 

“liturgie- 8. A. — nu pbte fi presbiteru, care a dou'a 6ra sau ca- 

satoritu (7. A. — nici care va lu veduva 18. A. — se depune, 

deaca se afla in fornicatiune, seau in calcare de juramântu seau 

“in furta 25 A — se depune, deaca bate pe credintiosulu seau pe 

unecredintiosulu 27. A. — deaca cuteadia să slujeasca că depus 

dupa tâte formele, se taia de totu dela biserica 28 A. — deaca, 

„va lasă pe Eppulu seu, se depune 31 A. — celu segregatu de 

Eppulu seu, nu se pâte primi prin altu Eppu 32 A. — este da- 

toriu a primi parochi'a, ce i da Eppulu 36 A. — jucânduse in 

cârti se depune 42 A. — se depune fiindu camatarnicu 44 A.— 

„nu i este iertatu a face ceva fora Eppu 49 A. — nici a se rugă 

„cu ieretici 45 A. — nici a primi de bunu ' botediulu iereticiloru 

46 A.—nici a botediă de nou precelu odata botediatu dupa ade- 

-xeru 4] A. — a nu botediă in trei fora de inceputu 49 A. — 

ci în trei afundari 50 A.— nui este iertatu a se departă de car- 

_nuri ori de vinu 51, 53, A. — este datoriu a primi pe celu ce 

„se pocaiesce 52 A. — nepurtându grija de poporu se depune 58 

A. — pe clericulu seracu să "lu miluiasca 59 A. — de va mân- 

câsânge ori carnea dobitocului omorâtu de fiara 63 A. — de va 

„posti Dumineca si Sambata afora de un'a 64 A. — deaca va o- 

mori prin lovitura pe cineva 66 A. — si va primi a dâu'a :hiro- 

tonie se depune 68 A. — de nu va posti marele postu, si Mier - 

„eurea si Vinerea si de va, posti cu jidovii,. si cu ei jva serbă
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Pastile 69. 10 A. — de va luâ din biserica ceata st untu de lemnu 
12 A, — seau vasu sântitu de ațudi!ori perdele din biserica 13: 
A. — de va fi vatamatu la ochi ori picidre pâte fi Eppu 17. A. 
— daru nu surdu sî orbu 18 A. — bantuitu de'epilepsie nu pâte: 
fi 19 A. = neofitu nn pâte fi presbiteru 80 A. — să nu se lase: 
in lucruri civili 81 A. — nu pâte fi preotu st ostasiu 83. A. —. 
de va ocâri pe Imperatulu se depune 84 A. — ce cârti să ce- 
teasca ? 85 A. — nu pote fi de curându botezatu 1. 2. — săi 
n'aiba muieri impreuna locuitâre IL. 3. — nui este ientatu stramus 
tare I. 15, 16, — să nu fia camatarnizu 1. 17. — depusi de câtra: 
ieretici, lucrarea acesta n'are valdre III 3. — cei ce cadu în a-: 
postasia, se depunu III 3. — cei cadiuti in vreo osânda pentru. 
faptele loru necuviâse, st de catra ieretici se primescu, se segre- 
geadia 111.5 — segregati suntu st cei ce se scâla incontra celoru 
hotarite în Sinodulu ecum. din Efesu III. 7. — nu pâte luă in. 
arenda averi straine IV. 3. — absolutu nu se hirotonesce IV. 6, 
—— „nu potu intră in oste IV. 7. — cei asiadiati la bisericile Spi- 
talelora suntu supusi Eppului locului IV. 8. — in bisericele a 
d6ue cetati nu pâte functionă IV. 10, — să nu alerge la Sta- 
pânitori lumeni pentru beneficii IV. 12. — să remâna credintiosu 
in parochie, unde s'au rânduitu 1V.20.—cându se lasa la acus'a în 
contra Eppului? 1V. 21. — nui este iertatu a instraină ceva din 
lucrarile reposatului Eppu. IV. 92. — li se opresce a nu alergă 
cu acuse in contra Eppului la Constantinopole IV. 23. — deaca 
va comite cu calugaritia adulteriu VI. 4. — nu i este iertatu a 
tien€ in casa sea carcima VI. 9. — să nu fia camatarnicu VI. 
10. — neinsurati nu se facu VI. 13. — de 30 ani se hirotonesce 
VI. 14, — celu depusu pentru vreo crime, se pote tunde în chi- 
pulu clerului, dar altu nimicu VI. 21. de sau poticnitu la nunta 
nciertata VI. 26 — de se va imbracă in haine necuvenite VI. 97, 
de s'au despartitu cu invoirea obsceasca de preoteas'a sea, nu mat 
pâte trai cu ea VI. 30. — numai cu concediulu Eppului potu li- 
turgisi sî boteză in Capela VI. 31. — nui este iertatu a, jocă in 
carti, VI. 50. — nu se cuvine a se scaldă cu muieri VI. 77, — 
în trei Septemâni lipsinduse din biserica se pedepsesce VI 80. — 
să nu paraseasca fora concediulu Eppului parochi'a sea VII: 10; 
— nu pote parasi cu volnicie pe Eppulu seu I=Il. 13. — nu fi  
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este iertatu a hirotoni 13 Ancira — de nu manânca carnea, nici 

verdetiurile cele fierte cu carne, ! inceată dela functiune. 14. An- 

cira — nu potu instraină nimicu din lucrurile Epârchiei pe tim- 

pulu veduviei ei. 15 Ancira. — de se insâra ca preotu, din 

treapta scade, si deaca, este: fornicatoru 1.Neoces.— i se opresce 

a luă parte la ospețiu de a dâu'a nunta 7. Neoces. — nu pote 

fi presbiteru, a carui muiere este adultera 8 Neoces. — de au. 

preacurvitu ea dupa hirotoni'a lui, este datoriu a o dimite, de nu, 

nu pâte functionă 8. Neoces. — de au-pecatuitu in trupu inaintea 

de chirotoni'a sea, sî apoi o va'marturisi aceasta, să nu sacrifice, 

ear de nu recunâsce pecatulu lui imputatu, faca, cum va voi 9. 

Neoces. — fiindu de 30 ani se sântiesce 11. Neoces. — numai 

preotulu pâte functionă in Biserica 6 Gangr. — nui este iertatu a 

parasi parochia sea 3 Antioch. — celu depusu să nu cutedie 

a funotionă 4 Antioch. — nu se pâte desbină de Eppulu seu, 

altcum se pâte cere asistinti'a civile, 5 Antioch. — celu escomu- 

nicatu de Eppulu seu numai de acesta se pâte earasi reprimi 6. 

Antioch. — potu da epistolii canonice numai catra Eppi vecini 8. 

Antioch. —nu i este iertatu a mergela Imperatu fora concediulu 

Eppului 11 Antioch. — segregatu. a nu moleztă pe Împaratu 12 

Antioch. — să nu fia. camatarnicu, si să nu iee camata jumetatea 

imprumutului seu 4. Laodic.: — fiii st ficele loru să nu se casa- 

toreasca cu fetie ieretice 10. Laod. — nu li se iarta a intră in 

carcima 24 Luod. — nusepotu scaldă cu muieri 30 Laod.— să: 

nu fia vrajitoriu, nici deseantatoriu 36 Laod. — fora cârti cano- 

nice să nu calatoreasca 41 Laod. — să nu porneasca la drumu 

fora concediulu Eppului seu 42 Laod. să nu priveasca la nunti 

la nisce spectacule, ci mainainte de a veni musicantii, să se duca 

de acolo 54 Laod. — să nu faca colecte, spre a se ospetă 55 

Laod. — să nu intre in altariu inaintea Eppului 56 Laod. — nu 
liturgisesce in casa privata 58 Laod. — depusu de Eppulu seu 

nu se pote primi de altu Eppu 13 Sardic. — nu se pote condemnă cu 

jutiala ori cu grabire 14 Sardic. — nu pote promovă pe nici unu 

clericu seau preotu din straina Eparchie 15 Sardic. — curatu să 

fia 3, 4. Cartag. — elu administreadia chrism'a (st. miru) prega- 

tita de Eppu 6. Cartag. — pote cuminecă pe cineva cu conce- 

diulu Eppului 7 Cartag. — osânditu dar renitentu câtra Eppulu
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seu, anatema, să fia 10 Cartag. — pedeapsa adusa asupra vre 
unui presbiteru are a se vesti Eppilorv vecini spre mai departe 
publicare 11 Cartag. — de se desparte din mândrie de câtra Ep- 
pulu seu, anatema se socotesce 11. Cartag. — de siase Eppi se 
judeca 12 Cartag. — cadiendu in controversie criminale ori civile 
să nu paraseasca iurisdictiuneă sea bisericeasca 14 Cartag. — ina 
inte de sântire se admoneaza a tien strânsu candnele 24 Cartag, 
— să nu testeze celoru neortodoesi nimicu 30 Cartag. — lipsitu de 
oficiulu sacru nu se pâte sânti a dâwa ra 35 Cartag. — să se 
multiumeasca cu judecatoriile bisericesci, sî potu apelă la Mitro- 
politu 36 Cartag. — pentru lenevire lipsitu de cuminecatura, să 
fia in ascultare 31. Cartag. —  seracu facânduse presbiteru 
apoi cumparândusi mosii, sî acele scriindule pe numele seu, 
se socotesce, că si cum aru fi rapitu bunurile bisericesei 40 Car- 
tag. — nu potu vinde nimicu din averea parochiale fora conce- 
diulu Eppului 41 Cartag. — cându potu dechiără pe fiii sei de 
maioreni ? 41 Cartag. — nu se hirotonesce, pona cându nu face 
ortodocsi pe toti casnicii sei 42 Cartag. — să nu intre la veduve 
seau fetidre fora concediu 45 Cartag. — să se curetie de invinu- 
iri intrunu anu, altcum nu i se primesce 817 Cartag. — ce are 
să faca celu agravatu cu sentinti'a Eppului seu? 134 Cartag. — 
nu potu remân€ in servitiulu divinu, carii au parasitu turma loru 
10. C. Petru alu Alexand. — digamu se opresce cu totulu dela 
servitiu 12. Vasil, — celu alunecatu in casatoria, nelegiuita, nu 
pote reman€ in tagma 27, Vasil. — spurcânduse cu buzele; se opre- 
sce dela servitiu 70 Vasil. — nu pote tien6 in cas'a sea muiere 
straina 83 Vasil. — sa nu binecuvânte nunta nelegiuita 11 intre- 

„bar. a lui Timoteiu pag. 480. — nu i este iertatu a liturgisi fora, 
caldura 13 Niceforu.— Sa 

Prevalie de carcima nu pote avea, preotulu in cas'a sea 9. VI, 
Promisiunea facuta câtra Dumnedieu nu se pâte calcă 28, 

Vasil. — 
Protopopiloru instructiune se da 89 Vasil, — 
Pruncii au a se boteză, deaca este indoiala pentru botezulu 

loru VL. 84, 80. Cartag. — parintii suntu datori a se ingriji pen- 
tru erescerea copiiloru loru 15 Gang. — datori suntu cu ascul- 
tare câtra parinti 16 Gangr. —  
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- Psalmii a nui ingramadi in biserica, ci să se ccteasca dupa 
interiectiuni a unui intervalu 17 Laodic. — 

Psaltirea să o scia Eppulu VII. 2. — 

Pustnicii să se asiedie in manastiri; de, nu voru voi aceast'a, 

să se izgoneasca din cetati in pustietate VI. 42, 

9. 

„ Quod—vult— Deo Eppu se sorocesce la Sinodu 96 Cartag.— 

R. 

Rapitorii de fecidre se osândescu IV. 27, 92. — Vasil. 30— 
Rebotezarile se oprescu 5! Cartag. — 

. Recomendationale trebue să aiba celu ce calatoresce, si fora 
ea, nu se primesce 33. A. — 

Rehirotoniile suntu oprite 5 Cartag. — 

Renegatii preoti nu se potu repune in functiune 1. Ancira.— 
„Cum să se primeasca renegatii diaconi, atârna dela Eppu 2. An- 

cira, — cei ce au scadiutu din ortodocsie, sî sau sculatu in 

contra ei, si au indemnatu si pe altii, cadu sub epitimie 9. An- 

„cira, 

. Resaritu — câtra — imtoreândune, facemu rugaciuni 91. 
Vasil. — 

Resplata să nu se ceara pentru restituirea luerului pierdutu 
„11 Can. Grigor. Neocesar. — 

Rugaciunile prescrise se iarta, dar nu si nerecunoscute de 

“Biserica I. 8—114 Cartag. — despre „Tatâlu nostru“ rugaciune 

„domneasca 126, 127. Cartag. — stându, dar nu ingenunchindu se 

facu 20. 1.— 

S. 

Saccofagii — saecopurtatorii — cadu sub epitimie câ st No- 

vatienii, 47 Vasil. = 

Sâmbatele st Duminicele in Patrudiecime nu se iarta a mân- 

“că Gue sî brânza IV. 56. — Sâmbata cu alte scripturi să se ce- 
teasca si Evangelia 16 Laodic. — 

Sânge a nu mâncă VI. 67. — 
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Sântele să nu se trimâta in parochii straine la: serbatârea 
Paschei sub cuvântu de binecuvântare 14 Laodic. — 

Sâpatorii. de morminte in 10 ani nu se cumineca 66 Vasil. — 
Scalda 30. Laodic. — 
Sceniciloru sh nu li se denege harulu st impacatiunea 53 

Cartag. — | 
„ Selav'a stricata de Stapânulu seu este. nevinovata Vasil. 19 

— Selav'a maritânduse a dowa oara n'au gresitu 53. Vasil. — 
Sclavii fora consensulu Stapâniloru loru nu potu fi clerici 

82. A. — cum se elibereaza VI. 85. — 
Sedta populare 13 Gangra,. —. | 
Scolasticu din foru mai nainte de a se sânti de Eppu, tre- 

bue sa treaca prin tote gradurile preotiesci, 10 Sardic. — 
Scoli populari 13 Gangra, — : 
Scopitii 21, 22, 23. A.—I. l.—nu potu fi preoti I=11.8.— 
Segregatulu clericu ori mireanu nu se primesce in alta ce- 

tate fora recomendatie 12. A, — de Eppulu seu segregatu, de 
altulu nu se pote primi 32. A. — 

Serbatorile pagâniloru se oprescu VI. 62. — VI. 65, — cei 
ce sau ospetatu acolo, cadu sub epitimie 7. 8. Ancira. — serba- 
torile nasceriloru si pomenirile Martiriloru. in Paresimi se facu 
numai Sâmbatele st Duminicele 51.:Laod. — pentru serbatârea 
Dumineceloru 1 a lui Teofilu AEppu alu Alesandr, — 

Servitiulu acelasi de rugaciuni trebue să se faca in ra a 
n6ualea, că si seara ('vecernia ) 18 Laodic. — 

Bervitiuri civili nu potu primi asuprale preotii Can. 6, SI, 
83. A. — IV. 3, 1. — VIL 10.—Cartag. 18. — [=ul, 11. — ger- 
vitiurile si dignitatile biseresci pre - ce baza. se -confereaza ? Co- 
ment. Can. 39. “Cartag. — 

Senvitorii să nu: se atitie a iesi din servitiuri 3, Gangr. — 
nu se cade a intră in diaconiconu, și a se atinge de sântele vase 
21 Laodie. — nui este iertatu a porta orariu 22, Laod. — nu 
potu sa dee pâine, nici a binecuvântă potirulu 25 Laod. — nu li se 
iarta a parasi usile bisericei si a petrece in rugaciuni 43 Laod. — 

Bimoni'a se opresce 29, A, — IV, 2. — VI, 22. — VII, 4, 
5, 19. — Vasil, 90. — Epist, S, Tarasiu, — 31, Niceforu.— 
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Simplicianu se intreaba despre botezulu : faentu prin Dona- 
tisti 55. Cartag. —.. - 

Simuolulu eredintiei dela Nicea se intatesce II. 1. — 'nu se 
“iarta a compune altulu, geau ceva „a adaoge seau'â lasă afota II. 
Te ——. se. intaresee VI. 1,. — . - 

Sinodulu Eppescu să fie de dâue ori pe anu 37. Aa, 5.— 

VI..3. — 20 Antioeh. — 60 Cartag. = odata în ânu st te ob- 
jecte sa tractedie VII, 6. — perfeetu este, cându Mitropolitulu 
este. de fatia 16 Antioch, — anualu să se faca 26 Cartag. — să 
fia la Sinodu de fatia toti” Eppii, 'tându are a fi judecatu vreunut 
Eppu 59 Cartag. — Eppii datori suntu a se infatisiă 84 Cartag. 
toti Eppii. presenti ati 4 subscrie lucrarea Sinudale 94 Cartag. — 
dupa lipsa să se adune 104 Cartag. — sinodulu [IE ecam. catra 
Sinodulu partialu din Panfilia pentru Eustathiu pag. 535. — 

Sinuciugasiu care este? I=11 8. — 
„ Sărieiu se intreaba despre botezulu facutu prin Donatieci 55 

Cartag, — 
Sodomleanulu se , pedepsesee- că si pidacurvariulu 62 Vasil 

„Sol. se trimitu la Donatisti spre ai inpacă 18 Cartag. — la 
Iroperati de a iertâ constituirea, unoru defensori scolastici pentru 
treburi bigericesei 107. Cartag, 
+ Spargerea de morminte 'cam se dcoșehbesce? [i Grig dis 
Nisa — 29 alui loanu Postn. st Patr. 

„ Stapânitarii lumesei nu potu pune Eppi presbiteri,. ori dia- 
coni VII. 3, — 30, A. —-L. 4. — Laodie, 8 13.—Cartag. 59.— 
VII, 10. — 

Btiwropigibiza pbte se faca si nu pecta cu iertarea Archie- 
răului seu 40 Nicaforu, = 
- 2 Sabniă nu sa pritmeseu tora. serisori patifice 15, 33. A. — 
1. Antioch. — 3 : 

“ Stămutarite Eppilore se optescu 57 Cartag, — 
- Siricavite cu sila nu'suntu obiecte de încusa: 49. Vasil— 
Btvieatbrit de partea barbatesea si de vite suntu vredniti de 

pedăpota ucigatoziloru 7. Vasil, = 

" Struguri în altariu nu este iertatu a „auce, c ci se sântiescă 

de preota că pârga, st: se: dau la crestini. 3, d. â. — VI 28, — 
„ Sugumata a nu manei VI. 67. - - Ş 
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Surori d6ue nu pâte luă nime 78 Vasil. — - 
Suru presbiterulu se pedepsesce 4 a lui Teofilu din Ales, — 
Suspendatulu Eppu,: ori. presbiteru, ori diaconu deaca va 

cutediă. să slujeasca, să se taie dela Biserica 28 Apost, — 

_ | 7, | | : i 

Traditiunea, feliurimea ei, st valârea ei 87, 91, 92. Vasil: 
„Trei-sânta:vântare —: li — nu se pâte adacge nimitu VI. a. na ani ij 

Trigamia se numesce poligami'a, 'dar nu: minta 4. Vasil, — 
Truphriloru morte nu se pâte da cuminecatura, nici potu elâ 

a se botediă -25 Cartag.: a 

Ucideri voluntari si nevoluntari 22, 23, Ancira, — pentru 
uciderea voluntaria se pedepsesee. eu unsprediece -ani 11 Vasil, 
— cele in resboie se iarta 13 Vasil. — involuntarie se pedep- 
sescu mai multu, seau mai scurtu timpu 54. Vasil. — 20 alui 
loanu Postu. si Patriar. — 

Ueigasii se pedepsescu câ si idololatrii 7. Vasiliu — uciga- 
sii suntu, cei ce au datu de apropeloru loru lovituri de mârte 43 
Vasil. — ucigasii voluntari se supunu epitimiei de 20 de ani 56. 
Vasil. — cei involuntari se pedepsescu cu 10 ani. 51. Vasil, — 
pentru cei ce se ucigu pe sine, nu se face nici o proaducere, In- 
trebar. 14 a lui Timoteiu AEppu alu Alesandriei. — 28 Nice- 
foru. — 

Ungerea cu s. miru se face numai decâtu dupa botezu 48, 
Laod. — 

V. 

Vase sântite nu se potu intrebuintiă afora de Altariu I-II 
10. .— 

„Veduv'a facânduse diaconisa, nu se pâte marită 24 Vasil.— 
Veduvulu facânduse monachu, nu se pite insură 24 Vaşil. 

— Veduvele, si seracii sî calatorii straini sa aiba tâta odichna —[1 
alui “eoliiu Qin Alesand, — 
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Vestminte sântite nu st -potu 'intrebuintiă afora de biserica 
l=Il. 10. — o i 

Vinulu trebuie mestecatu cu. apa la liturgie VI 32. — 

Virginitatea cei ce nu o pazescu, vinu sub pedeapsa biga- 
miei 19 Ancira. — | 

Vistu presbiterulu cade sub cercetare 3 a lui Teofilu din 
Alesan. — a 

Vrajitorii VI. 61. — 24 Ancira. — să nu fia preotii ori 

clericii 36 Laod. — se pedepsescu cu timpulu ucigasiloru 65 Va- 
sil. — celu ce se predă vrajitoriloru, seau asemene acestora, se 

pedepseace cu timpulu ucigasiloru 72, 83, 84, 85, Vasil. — cei 

ce se ducu la vrajitori se pedepsescu 3. Grigor. Nis, — 32. a 
lui loanu Postn. sî Patriareh. — | 

Z. 

Zugraviri oprite VI. 100. —



aa 

“Oanânele DE 
Santiloru Apostoli cu nummerulu copti si cinci i). | 

Can. 1. Episcopulu să se hirolunesca + de doi, scu 
de trei „Episcopi. 

  

I. Dipa Zonara adi i sub. phirotoniak se întielege sevâzsirea 
rugaciuniloru, si chiemarea Sântului Duchu, cându cineva -se iina- 
intedia la d trepta a preotiei, st” primesce sântirea. Functiunca sân=. 
tivei de Episcopu pentru aceea: se” chiama ; abirotoniat, caci Epis- 
copii sântitori estindu manile. peste celu ce area se sânti de Epi- 
scopu. Hirotonia se dice: si insasi alegere, caci, câhdu' poporulu 
alegea in timpii vechi pe preotii st archiereii sei, se adună. în Şi- 
nâde, si prin ridicarea de mâna isi dedea voturile, care apoi. dupa 
mânile ridicate, se numera; ridicarea. aceasta de mana şe dice 
grecesce „hirotoniiad. De âceea in 5-lea, canonu-Laudiceanu, care: 
isiă suna: Nu se cuvine, că hirotoniil să :se faca in presenti'a - 
aseultatoriloru , sub „hirotoniile“ se intieltgu aci votisatiile la a- 
legeri de Arehierei, si de -alte felie. bisericesci.— Vedi alinea, din 
urma a  Ş-fului 69 din dreptulu mei canonicu. 

"TI; Aci mai vine-de-a; se insemnă, cade si in acestu eanonu 
apoitoleaca se dice: că Episcopulu se hirotonesce de doi s6u de 
trei Episcopi, totusi intre acesti doi, scu trei Episcopi se intielege, 

„ea unulu trebue să fia; Mitropolitulu respectivu, precum: se vede 
din Can. 4. 6, L.—dia Cao, 34 „Apost.—din Can, 16, , Antiooh, — si 
din Can, 68, IN. 
mp get 2 

i Acesfe tandne nu suntu scrise nemidilocitu de catra Apostoli, - ci de catia 
- €limentu Episcopulu Romei, precum singuru atestădia in 85-lea. cânonu, a 

postolescu: Despre elu face amintire Apostolulu Pavelu catra Filipiseni IV, 

3. eaci ealatorisa multu cu Apostolula fiindu învatieceluln lui, Climentu au 

muritu la Roma, i in a, „102. dupa Christosu, st era aoetana ea “Apostoli. 

Î  



2 Canfnele 

Can. 2. Preshilerulu, Diaconulu st ceialalli clerici să 

se hirotonşca de unu Episcopu. 

  

1. Dupa limbagiulu biserioescu sub clerici se intielegu acele 

fetie bisericesci, care £. au vreo hirotesia dela Episcopu, precum 

suntu : cetitorii, cântaretii, catechumenii, si crisnici; IL care au 

hirotonia, precum: diaconii, st presbiterii, dupa eanonulu 26, 68 

st 170 apost., si dupa cunonulu 24 st 30 Laudiceanu. 

II De si canonulu acest'a nu amintesce mai de aprâpe pe 

Episcopulu, carui i Saru cuveni să hirotonesca pe unu presbiteru, 

ori diaconu s6u să hironesca pe vrunu cântareti, ipodiaconu, si 

purtatori ds lumina: totusi sa intielege, ca numai Episcopulu re- 

spectiva eparchialu are dreptu să hirotonâsca in Epawchia pe pres- 

biteri, st diaconi, s? să hirotonâsca pe cântareti, ipodiaconi, purta- 

tori de lumini, pe Proto-st Archidiaconi, pe Protopresbiteri, Igu- 

meni, Protosingeli si Archimandriti, 

Can. 3. Deca vre-una Episcopu, ori presbiteru. în 

contra asiedierii Domnului despre jertva, va aduce la Al- 

tariu alte celea, ori miere, ori lapte, ori în locu de vinu 

Deuturi mesitersiugite ori paseri, ori orice vite, ori legumi 

afara de rânduiala, să se lipsâsca de lagm'a preotiasca, a - 

fara de manunchii de grâu nou, ori struguri la vremea 

cuviintidsa. Dar sa nu fia ierlatu a aduce în Altariu altu- 

ceva decâtu untu de lemnu la candela si tamaia la tim- 

pulu sântei jertviri. 

  

I. Asiezarea Mântuitoriului despre cin'a cea de taina este, ca 

la aceea să se intrebuintieze pânea sî vinulu; st fiindca Christosu 

n'au nwmitu sî pâme, că sa se aduca in pomenirea lui: pentru a- 

ceea Apostolii intrebuintiă la jertviri numai pânea sî vinulu, si 

pracs'a acâsta sau adoptatu apoi de catra intreg'a biserica, si s'au 

sanctionatu prin acestu canonu pentru toti timpii, oprinduse toto- 

data, a se aduce la jertvelnicu ori ce pâme, miere, lapte, sî în locu 

de vinu beuturi mestesiugite, ori paseri, ori vite, ori legumi. 
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ÎL. Acestu canonu iarta aducerea grâului si a struguriloru 
la biserica, dar nu si la Altariu, câ st cum s'aru putea intrebu- 
intiă la jertvire; va sa dica, este iertatu crestiniloru a aduce greu 
nou dupa secerisiu, si struguri dupa culesu la Biserica cu scopu, 
că preotulu sa cetâsca: asuprale rugaciunea de multiumire, caci 
Dumnedieu au datu buna intocmire a vazduchuriloru, sî inbelsiu- 
gare a roduriloru pâmentului, sî caci au datu crestiniloru prin a- 
ceste roduri hran'a cea trebuincidsa.— . 

IL; Afara de pâne si vinu se iarta crestiniloru aducerea un- 
tului de lemnu pentru candele, si tamaia pentru caditu. 

IV. Transgresorii acestui canonu se pedepsesen cu depunere. 
Vedi si canânele—4 apostolescu— 44 Cartag. — 28, 51, si 

99, VI— - 

Can. 4. Tote celelalte pâme sa se trimita a "casa, 
„pârga Episcopului si Presbiteriloru, sî nu la altariu. Ia- 
vederatu insa este, ca Episcopulu si Presbiterii vora dis- 
tribui Diaconiloru si celoralalti Clerici, 

    

I. Zonar'a dice la acestu canonu: ca nu se cuvine a aduca 
“frupte de tomna la altariu, ci cei ce vreau să ofereze lui. Dum- nedieu din multiumire ceva din acele, zecinele, ori pârge, acele, 
Episcopului st Presbiteriloru să le dee, carii primindule acele, să nu le tina numai spre utilitatea loru domestica, nici ei singuri să le intrebuintieze, ci sa distribue sî clerului intregut, 

IL. Din acestu canonu neinvatiamu, ca in veaculu dintaiu se sustien6 Archi-st lereii din prinosele, care crestinii le aducea 
la, Biserica, si că cu ele sa nu se faca abusu, canonululu acesta arata modulu, cum să se urmeze cu ele, 

Vedi Ş-fii 260 st 261 din dreptulu meu canonicu;j . 
III. Canonulu acesta apostoleseu ne invatia pe noi si des: pre aceea, ca slujitoriloru mai mici bisericesci, cum suntu Diaoo- nii, Cântaretii, Paraelisierii si cetitorii, li se cuvine dreptulu de 4 

se impartasi in masura cuviinti6sa, precum s'au obicinuitu pe a- 
locurea, din prinse si preotii, carii, dentga servitoriloru partea cuviincidsa, din aceste prinse, vatama acestu canonu, sî cadu sub 
-pedepsa, 
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4 __ Can6nele 

Medi Canânele: 28, 32, 67, si 59, VI- —SBalu lui Teo lu din 

Alecsandria, . 

Can. 5. Episcopulu ori Presbiterulu ori Diaconul 

muierea sea sa nu o leapede sub cuvântu de evlavia, ear 

de o va lepadă, să se lips6sca de imparlasirea bisericâsca, 

si de se va perseveră, să se depuna. 
7 

  

[. Legea cea vechia la evrei iarta celoru casatoriti indeob- 
sce, a se desface dela femeile loru, cându voiâ fara cea mai mică 

vina. Dar in legea noua se opresce desfacerea cununiei inca si 

sub cuvântu de evlavia, caci invatia Apostolulu in I.. Corint. Capu 

VII, v. 5 pe casatoriti, dicându: să nu opriti datoria unulu al- 
tuia, fara numai cu buna vointia la o 'vreme, că să ve indeletni- 

citi in postu st rugaciune; si earasi: să ve impreunati, că să nu 

ve ispitsca pe voi satana pentru neinfrânarea vâstra, Si acâsta 

o dîcu dupa sfatu, dar nu dupa porunca. 
II. Episcopii in vremile vechi erau insurati, caci se alegeau 

dintre preoti mireni, si caci arareori se află preoti neinsurati, 

carii aru fi posesu cualitatile recerute pentru Episcopi; pentru a- 

ceea acestu canonu nu iartă Episcopului despartire dela legiuita 

gea muiere inca nici sub cuvântu de evlavia. Iara din timpii Sino- 

dului ecumenicu ÎL. s'au introdusu obiceiulu, câ de Episcopi sa 

se alega, dintre preoti necasatoriti, carii stu nici cându nu erau 

casatoriti, stu facânduse veduvi 'nu mai vrea să se câsatoresca, O- 

biceiulu acesta s'au sânctionatu la Sinodulu ecumenicu VI prin 

Canonulu 12, caci Parintii acestui Sinodu ecumenicu au intielesu 

cu neplacere, cum in Africa, Livia, st in alte locuri Episcopii 

totu mai locuiescu cu muierile loru spre vatamare si scandalulu 

altora, sî avându acesti Parinti ai Sinodului ecumenicu VI mare 

ingrijire, că sa faca tâte spre folosulu celoru ce li suntu loru su- 

fletesce incredintiati, au otaritu: câ nici decum un'a câ acest'a sa 

nu se mai faca, că Episcopii să aiba muieri, Si asiă prin acestu 

12 canonu s'au legiuitu pentru toti timpii, ca numai calugari, si 

preoti neinsurati, carii s'aa calugeritu, potu să se alâga de Archie- 

ai, De aci urmâza, ca acestu Sinodu ecumenicu nu vatama nici 

acestu canonu 'apostolescu, nici obiceiulu din timpii Sinodului 
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ecumenicu 'I, caci căsatori'a preotiloru si a altoru fetie bisericesci 
d lasa in vigâre, si numai din privinta esigentiei convingeriloru, 
care au ajunsu atunci la o putere mare morale la crestini, au: o- 
târitu, că de' aci inainte Episcopii să n' aiba femei, de aceea si A- 
postolulu dice din propriai esperintia: ca celu neinsuratu grijesce 

de ale Domnului, cum să placa Domnului, ear celu insuratu se 

ingrijesce de cele ale lumii, cum va placea femeii, I. Corint. 
Capu VII, v. 32, 33.— Vedi si $-fulu 153 din dreptulu meu ca- 
nonieu. 

Can. 6. Episcopulu, Presbiterulu s6u Diaconulu sa nu 

jee asuprasi lucruri lumesci, eara de nu, se depune. 

I. Canonulu acesta va să feresca pe cleru dela amesteculu 
in lucruri lumesci, si in zarva lumesca, caci acâsta o oprescu si 

legile civili, sî totodata voiesce acestu. canonu, câ Clerulu să se 
retina de ori. sî ce lucru sgomotosu, sî a se consecră chiamarii 
sale. prin cetirea cartiloru referitore la piseriea, religiositate si 

moralitate. - 

. IL. Insa sa iarta Clerului de a luă asuprasi ingrijirea lucru- 
riloru bisericesci cu scirea Episcopului si a orfaniloru, cându este 
provocatu din partea stapânirei civile, 

- Vedi can. 81 st.83,. apostol.—can 3, IV.—ean.. 1, VIL—ecau* 
2, 1I1._can, 18. Cartag. 

Can. '7.: Deca vre unu Episcopu, ori Presbiteru, ori 

Diaconu va serbă santa di a Paschei. cu iudeii inainte de 

ecuinoctiulu vernalu, să se depuna. 

_I. Cuprinsulu acestui canonu tintesce intr'acolo, ca serbatârea 
invierii lui Christosu' sa nu se tina nici candu cu iudei; st fiindcu 
jidovii serbâza pasca loru inainte de ecuinoctiulu vernalu, pentru . 
aceea canonulu statornicesce principiulu, că serbatsrea Pasciloru 

crescinesci să nu 's€ tina cu evreii inainte de ecuinoctiulu prima- 

verii, sî otaresce depunerea Episcopului, a Presbiterului, sî a Dia- 

tonului, care aru-cuteză să faca alteum, 

II. Patru imprejurari sa ceru' pentru defigerea dilei sânte- 

loru Pasci ;. a) ei: Pascile, sa cada dupa ecuinoctiulu de prima-  
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vara; b)că să nu căda- intr'o di cu pâsh'a evreeasca; e) câ să 
nu se facă chiaru sî nemidilocitu dupa ecuinoctiulu vernalu; st a 
d) că să se faca in intâi'a dumineca dupa lun'a plina, ce se va 
întemplă dupa ecuinoctiulu de primavara. 
«TIL. Sântii Parinti ingrijiti fiindu, că serbatârea Pasciloru să 

se tina in tota lumea intrun'a si aceeasi di, au stabilitu unu in: 
dreptariu pentru toti timpii viitori, care in .cartea Evangelieloru 
se gasesce. 

TV. Mai vine de a se observă, cumea impregiurarea a pa- 
tva, ca adeca pascile trebuie sa se serbeze in intâi'a Dumineca, 
ce se va intemplă dupa luna plina, —nu se pâte pazi totu-d€- 
un'a, fiindu ca dupa Blastaru în 300 de ani uimeza a se face 
paseile nâstre cu doue dile mai târdiu dupa intâi'a plenilunia; 
pentru ce aceste 'dâue dile, care provinu din acele minute, ce in 
totu anulu prisosescu, nu se potu perde din vedere, si asiă trecu 
une-ori preste Dumineca întâia dupa pleniluniu a lunei Ini Mar- 
îiu, si atunci in acesta Dumineca serbâmu Duminec'a Floriiloru, 
si in cea urmatâre Pascile. — din considerarea acestoru dâue 
dile in 300 de ani nu se face acestui Canonu apostolescu nici o 
vatemare, câci dice S. Ioanu Chrisostomu in a VIII cuventare: 
scumpetatea timpului, si pandirea dileloru Biseric'a lui Christosu 
nu scie, 

V. Fiindu ca, evreii, dupa legea lui “Moise, serbeau aminti- 
rea, dilei, cându au esîtu din robi'a Egipteniloru in pamentulu 
fagaduintiei, inainte d& ecuinoctiulu primaverei in 14-lea dt in 
lun'a intâva, ce âră lun'a lui Martiu ; ; sî fiindu ca la anulu 325, 
cându sa tienutu Sinodulu ecumenicu I, au cadiutu ecuinoctiulu 
de primavera in 21 a lunei lui Martiu: pentru aceea Sântii pa- 
rinti ai acestui Sinodu-ecumenicu I-lea au fipsatu pentru toti tem- 
pii ecuinoctiulu -vernalu pe. ll-lea Martiu in acea firma a loru 
credintia, ca biserica lui Christosu dupa acâsta basa nici cându 

"nu va serbă inainte, dar nici cu evreiesca pasha pascile cresti- 
nâsci, adeca, dîwa ceu preamarita a invierei Domnului. Acâst'a 
este caus'a principale, ca Biserica nâstra nu pote primi calenda- 
viulu nou, câci dupa acest'a pascile crestinesoi potu cade inainte, 
si cu, sî dupa pasc'a jidovâsca. 

Can. 8. Dâca vre unu. Episcopu, ori Presbiteri, ori 
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“Diaconu, s6u ori-cine din Catalogulu ieraticu la cumine- 

catura nu se va cuminecă, sa spuna caus'a, sî de va fi 
binecuvenlata, sa aiba ieriare ; icra de nu, sa se segre- 

gedie că unulu; carele s'au facutu poporului caus'a vata- 

mârei, st au. suspiciunatu pre celu ce au saversitu cumi- 

necatur'a, că si cum aru fi vrednicu de aceea. 

1. Canonulu acesta demanda.: ca toti, cei ce se apropia de 
Altariu, va sa dica, liturgisescu, datori suntu a se cuminecă, su 
a se rectifică, ca i-au cursu sânge din gura s€u din nâsu, ca reu 
facându-i-se au beutu apa, ori au versatu si asemenea, st atunci 
i se ierta, ca nu sau cuminecatu, alteum cade sub pedeaps'a se- 
gregârei, 

II. Acestu canonu este acelu canonu principalu, dupa care 
in biserica nâstra, toti, cei ce liturgisescu, Episcopi, Presbiteri sî 
Diaconi, datori suntu a se cuminecă, 

Can. 9. Toti crestinii, carii intra in biserica, st audu 
scripturile, dar nu remanu la rugaciune si la sânta im- 
parlasire, sa se segregeze câ unii, carii facu in biserica 
confusiune (nerenduicla). 

Aci se prescrie, ca toti crestinii, carii mergu la liturgia, dar 
nu astepta sfarsitulu ei, adeca nu astepta impartirea Anaforei, 
nici se cumineca in tempulu prescrisu, sa se segregeze, câci facu 
_nerenduitla, | 

Vedi Can. 2 din Antioch. — Can. 3 si 13 alu lui Timotei. 
Can. 10. Deca cine-va cu celu escomunicatu ma- 

caru inir'o casa s'aru rugă, acela sa se segregeze. 

Fiindu ca unulu câ acela, carele in urmi'a sântei scripturi 
si a canâneloru s'au scosu din biserica, au facutu o crima mare 

. bisericâsea; pentru aceea renduiesce Canonulu, ca nime sa nu se 
roge nici in casa, cu unu escomunicatu. De unde urmâza, ca Ca- 

; nonulu nu se multiamesce numai cu aceea, dâca unu criminalistu   
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„isricegeu “s'au 'scosu din muherilu crestiniloru, ci înca demantla, 
că nici-unu crestinu sa nu se insotiasea cu escomunicatulu nici 
“la rugaciune, câ escomunicatulu prin despretiuirea lui din partea 

“erestiniloru sa simta marimea crimei. sale patrate in contra bise- 
„icei- si a datorintieloru 'sale crestine, si asj sa-i para reu de 
„pecate, sa se pocaicsca, si sa pe intârca câtra vistia placuta lui 
Dumnedieu. 

Vedi: Canonulu 11 st 12: apostol. — - Can: 2, „ Antioch. — 
„Can. 9. Cartag. | - 

“Can. 11. Deaca cine-va clericu fiindu, Saru rugă 

„dimpreuna cu altu clericu depusu, sa se depuna si elu. 

  

„1.  Acestu Canonu opresce fia-cârui clericu rugaciune, adeca 
Liturgia s6u ori-care functiune publica a seversi cu unu clericu 
„depusu, -sî acest'a. este intielesulu literala alu acestui. Canonu. 

UI. Eu sumu de acea convietiune, ca în acestu Canonu nu 
"se opresce nici unui clericu a face cu clericulu depusu rugaciuni 

private de pocaintia sî de indreptarea vietiei, pentru ca nici Ca- 
“nonulu acest'a nu pâte voi mortea- pecatosului, ci vistia si indrep- 

__—tarea, lui, 

Can. 19.. Deaca vre-unu clericu, ori mireanu segre- 

galu, adeca neprimibilu se va duce in alta cetale, si 

„colo se. va. primi fora scrisori recomendatorie, sa se de- 

puna si. celu ce: Pau primitu, si celu ce s'au primilu.. 

]. Altulu este clericu s6u mireanu segregatu, st altulu celu 

neprimibilu ; acel'a este indepartatu dela biserica, si rugaciuni cu 

” erestiniii, ear acesta este indreptatu dela Archiereulu seu la astep- 
"tare pentru sântirea sea de diaconu stu de preotu, pona cându 
„Episcopulu isi va procură date sigure despre moralitatea si vred- 

- vici'a lui. 

"EL. Canonulu'acest'a nui atâtu se refere la unu elericu stu 
mnireanu segtegatu, câtu la unn clericu st mirenu neprimibilu, alu 

„câvui timpu de sântire in diaconu stu de preotu s'au suspendatu 
-de câtra Episcopului respectivu , si elu aru merge 'la-altu Epi- 
“scopu, st acesta Paru primi pre elu fora serisârea recomendatâria 
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„dela -Episeopulu :seu respectivu, sî aru hirotoni de diaconu stu 
de preotu ; si asiă Canonulu acesta apostolescn osandesce la de- 

- punere si pre Episcopulu strainu, -carele pre unu clericu cu mi- 
reanu neprimibilu. au primitu, st pre celu ce sau primitu, 

„ Asprimea pedepsei pentru unu Arehiereu, carele primesce 
pre unu strainu elericu. seau mireanu, carele. nu este primibilu, câci 
n'are cartea recomandatâria dela Episcopulu seu respectivu, -este 
asiă aspra, că prin aceea mai siguru sa se observedie : otarălu 
jurisdictiuniloru alu singuraticiloru Episcopi st alu ordinei. -canonice. 
| “Vedi Can. 32, 33 apostol. — Can. 11, 13, IV. —.Can. 17, 
NL — Can. 6, 7, '3, 11 Antioeh. — Can. 7, 8, 9, Sardice'a, — 
„Can, 41. 42. Laudie. — Can, 97, 117, Cartagen.. — 

Can.. 13.: Ear de aru fi escomunicatu, « sa i se: îngreu- 
neze escomunicatiunea. 

  

Canonulu acest'a este continuarea celui precedente: canonu 
apostolescu 12.lea, “acolo s'au legiuitu despre segregatulu, ori ne- 
primibilulu clericu si mireanu, -ear aci. despre: escomunicatulu cle- 
ricu s6u mirânu, cândn_adeca unulu asemenea clericu ori mirenu 
in alta eparchia ducându-se, si acolo aru tainui pedâps'a. de es- 
comunicatiune, sub care au cadiutu dela Episcapulu seu legiuitu, 
Bi Episcopulu eparchiei streine nesciindu, ca elu se afla escomu- 
nicatu, Varu privi, st primi pe elu câ pe unu clericu - ori mirenu 
neprihanitu ; „atunci pedepsa de eseomunicatiune se ingreuneza, 
va sa dica, se prelungesce. spre paguba escomunicatului, câei du- 
cându-se in alta eparchia au tainuitu pedeps'a, sub care se afla, 
si prin aceea au amagitu pe Episcopulu acelei eparebie, 

- Vedi Can. 116. Cartag. 

- Can. 14. Episcopului nui este iertatu a parasi epar- 
chia sa, si a trece în alta de si de mai multi s'aru indemnă, 
fara numai de va fi vreo causa binecuvântata, carea lu si- 
lesce- pe. elu a face acesta, adeca, că sa pota face celoru 
ce locuiescu acolo mai mare folosu prin cuventulu de. pie- 
tate ; insa si acâsta nu de sinesi, ci cu judecata mai mul- 

-toru Episcopi, si cu indemnulu celui miai. mare,  
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I. Aei se opresce Episcopului a trece dintr'o Eparchia in 
alta, de Iaru st pofti poporulu pentru a lui utilitate, pentru ca 
“precum acestu Canonu asiă st Canonulu 16 st 21 din Antiochia 

opresce Episcopului sarirea din un'a în alta Eparchia. 

II. Stramutarea unui Episcopu în alta Eparchia din causa 
binecuvântata, sî prelânga, otarirea sinodale a Mitropolitului sî a 
Episcopiloru este iertăta, 

II: Ubii vreau sa afirme ca stramutarea acesta numai 

'transitoria o' iarta acestu Canonu, pona cându adeca causa bine- 
'cuvântata a 'stramutârei dura, sî cum au incetatu aceea, Episco- 

pulu stramutatu are a se intârce la Eparchi'a sea primitiva. Noi 
dicemu cu Balsamonu, ca, fiindca nu se pâte deduce din liter'a 

-ori iniielesulu acestui canonu aceea, ca unu Episcopu stramutatu 

la alta Eparchia cu observarea presoriseloru canonice aru fi in- 
datoratu a se reintâree in preavuta sea eparchia, pentru aceea 

“o asemenea deductiune din acestu Canonu apostolescu suntemu 

“siliti a o dechiară de gresita. 

IV. Causta binecuvântata de astfeliu de stramutare pote sa 
"fa: cualiţicatiunea, scientifica, elocuinti'a esemplare, facultatea, mare 
“de a invetiâ, precum si evlavi'a. Stricteti'a acestoru si a altoru 

“inca mai multoru canâne are de scopu, a pune stavila patimii 

“unoru Episcopi, carii din privinti'a finantiale aru vrea sa se stra- 

“mute dintro eparchia mai mica in alta mai mare sî mai bogata. 

Vedi mai pre largu Canonulu 1 st 2 din Sardice'a. — Can. 
"15, L. — Can. 5, IV. st Can. 51. Cartag. 

Can. 15. Deca vreunu presbiteru, s6u Diaconu, s6u 

ori-cine din catalogulu elericiloru, parasindusi parochia sea 

y se va duce la alta, si dâca desavârsitu se va multă in a- 

ceea, va pelrece acolo peste otarirea Episcopului, po- 

-runcimu, că acela sa nu mai liturgisesca mai cu s&ma, 

“d6ca chiamândulu Episcopulu lui, că sa se intorcea, va re- 

-mân€ in contumalia : si insolentia, că unu laicu sa se cu- 

-minece acolo. 

I. Fiindu ca ia biserica nostra, precum se vede din Ca-
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nonulu 6. IV. nu pâte să se saptiâsca nime de Episcopu, ori 
presbiteru, ori diaconu titularu; pentru aceea, demanda acestu Ca- 
nonu: ca presbiterulu, seu diaconulu, stu ori-cine din catălogulu 
clericiloru nu pâte parasi cu volnici'a parochia sea, va, sa dica: 
postulu seu, pe care este hirotonitu ori hirotesitu; sî deca la de- 
mandarea Episcopului seu nu se va intorce la postulu seu, atunci 
in parochia straina, unde petrece cu - volnicia, se va pute cumi- 
necă numai câ unu laicu, sî nu pâte avâ voia spre a functiună 
mai cu sma, dâca la provocarea Episcopului seu nu se va intâr- 
ce la postulu seu, pentru ca au documentatu in contr'a mai ma- 
relui seu contumati'a st isolenti:a, 

Vedi Can. 15, 16, 1. — Can. 5, 10, 2, 23, IV. — Can. 
17, 18, IV.— 

Can. 16. I&ra dâca vre-unu Episcopu, la carele se 
afla unii că acestia, intru nimica va consideră oprirea 
decrelala in contr'a loru, si i va primi că pre unii cle- 
rici, sa se segregeze câ unu invetiatoriu alu neorenduelei. 

    

I. De-st Canonulu 64 alu Sinodului localu din Cartagen:a 
da voia Episcopului din Cartagen'a a primi, de unde aru voi, dupa 
6re-care obiceiu invechitu pre clericii straini, fiindu ca insa acestu 
Canonu este contrariu apostolicescului Canonu 15, dar si este contra 
Canonului 63 alu aceluia-si Canonu 64 Cartageneanu : pentru 
aceea noi nu putemu fi de unu acordu cu susu amintitulu 64 Ca. 
nonu din Cartagen'a. | 

UI. Nu suntemu de unu acordu nici cu parerea Canonistu- 
lui Balsamonu, carele dice in Comentariulu acestui Canonu 16 
apostolescu: ca patriarchatului constantinopolitanu i s'aru compete 
dreptulu de a primi pre ori-care clericu sub jurisdictiunea sea, 
dca la acesta 'si va procură „aprobarea imperiale; pentru ca 
astfeliu de dreptu uu se basza, in Cansnele, sî Canonulu presentu 
16 apostoleseu trebuie sa se privesea câ o. norma primitiva in 
privinti'a jurisdictiuniloru bisericesci, care norma de nu se va 
observă preste totu, ordinea buna a dependintiei Clericiloru 
dela Episcopii loru competenti nu s'aru pute sustient, Prin ur- 
mase afirmâmu, ca nici Episcopulu Cartagenii, nici Patriarchulu  
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Constantinopolei nu suntu esemti de sub observarea acestui Ca- 
nonu 16 apostolescu. 

Vedi Can. 7, 18, VI.—Can. 3. Antiochianu. 

_-Can. 17. Celu ce dupa sântulu botezu s'au insuratu 

de diue ori, ori au avutiu liitâre, nu pote fi Episcopu, 

- nici presbiteru, nici - diaconu, nici altu ce-va din catalo- 

gulu sacerdotalu. 

1. Canonulu acest'a are due intielesuri; dupa celu dintâiu 
adeca, ca acel'a nu. pâte fi inaintatu la dignitate de Episcopi, 

earele ca presbiteru, diaconu, stu ori-ee feliu de individu din ca- 
talogulu preotiescu este bigamu ori au avutu tiitrie (concubina), 

dupa alu doilea intielesu, nici pu individu bigamu, oricare au 

tienutu la sine tiitârea, nu se pâte inaintă la diaconia, presbi- 

ieria, nici la Archieria. | 
II. : Din acestu Canonu urmeza,, | ca numai acei individi 

binepregatiti spre treptele preotiesci ze potu hirotoni de diaconi 

si presbiteri, carii odata numai sau insuraţu cu o fecidra de legea 

nostra, cârea 'n'au fostu logodita mai nainte cu nime altu, 

Can. 18. Cine va luă veduva ori lepadata (de bar- 
batulu ei), ori curva, ori sclava, ori din cele dela teatre, 

nu pâte fi Episcopu, nici presbiteru, nici diaconu, nici alt- 

ceva din catalogulu preoliescu. 

__L. Acestu canonu sta; in legatura cu celu precedinte, legiu- 
îndu, ca precum bigamulu, asiă. st acela, carele va luă siesi de 
sotia pe vaduva, ori lepadata de barbatulu ei, ori curva, ori selava, 

ori din cele dela: teatre, nu se pote inaintă nici la diaconia, ne 

cum. la presbiteria ori la archieria, 
-Vedi st Can. 3, VI, st Can. 27 alu Sânt. Basiliu,. | 

- Can. 19. Carele au tinutu 'doue surori ori nepota de 

sora, îu pote fi clericu,: 

„_Î. Fiindea nunt'a ce seface cu due surori, ori sî cu nepâta 
- de sora, in Biserica nâstra se privesce. de nelegiuite, precum se
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vede 'mai pre lârgu in canonulu 3, VI, carele nuntile amintite in 
Can. 17 si 18 apostolescu, le numesce asisiderea de nelegiuite;: 
pentru aceea nime nu pote sa remâna preotu stu diaconu in func- 
tiune, carele tiene due sorori ori nepâta de sora, ci i se: lasa lui 
numai siedere cu preoti ori diaconi dupa can. 27 alu Marelui Basiliu. 

]]. Asisderea spre invatiarea cursului clericalu nu se pâte 
primi acelu individu, carele sau casatoritu cu due sorori, ori 
cu nepâta: de sora, caci nu s'aru putea inaintă in cleru. 

Vedi Can. 3, sî %, VI—2, Neoces.—- Can, 23, 41, alu Mar, 
Vasil.— Can. 5, Teofilu. 

Can. 20. Clericulu,. carele « da chizesii, sa se depuna. 

  

I. Noi suntemu de parerea ui Balsamonu in privinti'a intie- 
Jesului acestui Cunonu, sî adeca, ca, preotulu, diaconulu, stu si 
vericine dintre fetiele bisericesci va sta bunu pentru vre-unu. se- 
racu spre ai fi in ajutoriu, nu se depune, din contra se depune, 
deca sta bunu pentru ori sî cine din privinti'a castigului sî inte- 
resului urâtu, 

Vedi st Can. 30, IV: | 
Can. 21. Famenulu, deca cu. bântuirea oaineniloru 

S'au faculu, ori in perseculiune s'au lipsitu de cele virili, 
ori de s'au nasculu asiă, si este vrednici, facase Episcopu. 

Can. 22. Cela ce. s'au mutilatu pe. sine insusi, nu 
pote fi clericu, caci s'au facutu ucigatoriu de sine, si i» 
nimicu alu lucrului lui Dumnedieu. | 

| Can. 23. Deca cineva clericu fiindu, se va ciunti 
(mutilă:) pe sine, sa se depuna, « caci este ucigasiu, de 
sine. De 
Can, 24. MirEnulu mutilându pe sine, - “trei ani sa se 

segregeze, caci este vrajmasiu alu vietii sale, 

1. Aceste patru eanâne apostelesci din ura au unulu si d- 
celasiu intielesu,; si :adeca, ca numai acela 'pâte fi inaintatu'in trep- 
tele preotiei, carele ca:famenu. s'au nascutu, seu cadiându dnper-. 
secutiune Sau lipsitu de cele virili, - -. -:. ie,  
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„1. Nu se pâte primi nime in tagm'a preotiâsca, carele pre 

'sine insusi s'au mutilatu, câci se socotesce de ucigatoriu de sine, 

st câ mirenu se pedepsescecu lipsire de trei ani dela cumineca- 

tura; iera deca, vre-unu preotu ori diaconu sau mutilatu pe sine, 

se. depune. -. 
III. Can6nele acestea patru au de basa invetiatur'a cea lu- 

-minatârie a religiunei crestine, care merge intr'acolo: ca cresti- 

nulu are sa aduca lui Dumnedieu de sacrificiu inima infrânta si 

-duchu smeritu, dar nu mutilarea trupului, câci dice sî Mantui- 

toriulu: ca celu ce se inchina lui Dumnedieu, are de a se inchi- 

nă cu duchulu st cu-adeverulu ; insa cându se opresce in legea 

crestinâsca mutilarea trupului cu scopu de a placea lui Dumne- 

dieu, atunci totu odata se opresce si ori-ce sacrificiu de sânge, 
“precum este: junghierea copiiloru proprii, stu a sclaviloru; vedi 
mai pre largu in cuventarea nostra la serbatârea celoru patru- 
-dieci de Mucenici in 9 Martiu în Chiriacodromionu. 

Can. 25. Episcopulu, ori Presbiterulu, prindiendu-se 

in fornicatiune, ori in calcare de juramentu ori in furtu, 

„sa se depuna, dara sa nu se segregeze de imparlasirea 

biscric&sca, câci dice scriptura: nu vei isbandi de ddue 

ori pentru un'a si aceeasi. Asemenea si ceialalii clerici. 

Can. 26. Dintre cei ce au intratu in cleru neinsu- 

-raţi, vrendu sa se inș6re, se potu insură numai celtitorii 

si cantaretii. 
——— 

[. Precum este sciutu, Biseric'a nostra nu primesce pentru 
preoti celibatulu, sî voiesce, că preotulu si cele-lalte fetie biseri- 

cesci sa se ins6re inainte de a se sânti, si ierta numai cetitoriloru 
„st cantâretiloru hirotesiti de câtra Episcopulu loru casatori'a, adeca 

“prin acestu canonu prescrie: ca numai clericii, carii suntu hiro- 
tesiti de cetitori s6u cantâreti, se potu insură si asiă inaintă în 
cele-lalte trepte ale preotiei, ear carele s'au hirotonitu de ipodia- 

conu, ori de diaconu, ori sî de presbiteru nu se mai pâte casa- 
tori, câci casatorindu-se pierde trepta sea, si-i remane numai 

cinstea de siedere intre diaconi si. respective intre presbiteri. 
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Acâsta sârte au si diaconii st presbiterii, cari 'remanendu veduvi 
se casatorescu a dâu'a sra, - 

II. Clericii suntu datori a-si luâ siesi de sotii fete de reli- 
giunea nâstra dupa Canonulu 14, 1V. Vedi st Can. 6, VI. — 
Can. 19, sî 33 Cartag. — Can. 69 alu Mar. Bas. 

Can. 27. Episcopulu, ori presbiterulu, ori diaconulu, 
carele va bate pre credinciosii, carii pacaluescu, s6u pre 
necredinciosii, carii au facutu vre-o injuria, si prin bataia 
voiescu sa infricosiedie pre acesti'a, demandâmu, de a se 
depune, câci Domnulu nici cându nu ne-au inveliatu ac6- 
sta, ci din contra elu batutu fiindu, nu batea, ocarân- 
du-se, nu ocârea, patimindu nu ingrozea. 

  

Vedi si Can. 9 alu celui I—II Sin. localu din Constantino- 
pole; Can. 5. din Ant. — Can, 51, 62, 16, 83, 99, 100, 10, 
107 din Cartag. — Trim. 1 a lui Petru Capu II, v. 23. — Marcu, 
Capu XIII, v. 37. — Mateiu, Capu V, v. 39. — 1. Trim. a lui 
Pavelu câtra Timot. Capu III, v. 3. — 

Can. 28. Deca vre-unu Episcopu, ori presbiteru ori 
liaconu depusu pe dreptu pentru constatatele crime, aru 
ndrasni a se atinge de servitiulu, ce au fostu lui 6re- 
ându incredintiatu, unulu câ acela sa se taie de totu 
dela biserica. | 

  

. 

I. Dupa intielesulu acestui Canonu Episcopulu, ori presbi+ 
erulu, ori diaconulu depusu prin judecatori'a bisericâsca compe» 
ente pentru doveditele sale crime ori-ce lucrare sântita aru cu- 
ediă sa saversi6sca, aceea se privesce de nelegiuita, şi trage dupa 
ine taierea, lui dela biserica, | 

II. Ear' deca unu Episcopu depusu pre calea legei aru cu- 
ediă sa hirotontsca, pre cine-va de diaconu ori de preotu, atunci 
stfeliu de Episcopu se taia dela, biserica, car individulu, carele 
a seiutu, ca Episcopulu, carele va sa-lu santiesca pre elu de  
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diaconu, ori de presbiteru, este depuzu; se considera de invalide 

sântitu, sî pentru aceea are a reman€ că unu laica. | 

INI. La subinsemnares acestui canonu in Pidalionu se dee 

intraltele: Manuilu - Malaesosu, notariulu la talmacirea, canbnelor u, 

ce au facutu la a. 1565 la capu 30 amintesce, cum. Patriarchulu 

Constantinopolei sa fia demandatu, ca, câti s'au hirotonitu de Ar- 

chierei depusi, de au sciutu depunerea loru, sa fia- sî ei depusi, 

st sa nu se hirotoneasca de alu doilea; ear de n'aa sciutu,. sa se 

hirotoneasca de alu doilea. Noi nu.ne putemu imprieteni cu acesta 

parere patriarchale, câci nu este fundata, nicairi in Can6ne, dar 

nici din eanonulu susu itinsu apostoleseu- 28- nu se pote: deduce 

ura ed aceea, st asiă dicemu: ca acelu individu, pre eațele unu 

Episcopu depusu l'au sântitu de -diaconu ori presbiteru, fia. ca 

mau sciutu acela, ca Episcopula este, depusu, | nu se pâte consi- 

eră de diaconu ori presbiteru legalu, nici. se pâte' hirotoni de 

alu doilea prin. altu Episcopu, pentru ca: 2) misteriulu preotiei 

mu se pâte repeti; h). câci inăinte de sâ cântirea vreunui individu 

de diaconu ai ptesbiteru. trebuie sa proceda wiiele forine canonice; 

ădeca sugarea câtra Episcopulu eparehialu,. docunientata, cu testi- 

caii scolari despre eualiicalianile; sale, „cu, testimonin despre 

purtarea lui religiâsa si morale, si despre: cândițiunta” sea de pâna 

atunci. Episcâpula 6păichiula are: “sai: presentedie- . Gonsisteriului 

astfeliu - -de gugăre, :s? Consistoriulu aflânâa, ea recurintele se veda 

din teatimoniele sale, ca aru fi. vrednicu de diaconu' ori de pres- 

biteria, xenduiesee,. câ 'zeeiirintele' sa depuna esamenu din “sciin- 

iiele teologice, 8? dâda au: dătu -esaimenu' byiiu,; atunci din“ partea 

Consistoriului se recomanda Episcopului spre sântire. De: aci ur- 

mâza, ca acclu individu, care va, câ sa se înaintedie in trept'a 

preotiei; si nu observa aceste: fforme- canonice, umbla, pre câi re- 

tacite, st câ sa dicu. cu cuvintele * Maotuitoriului,: nu va. sa intre 

prin. usi'a cea strimta, ci cauta usi'a cea larga, st calea cea lata, 

care duce la pierdiare, st ocolesce usi'a cea, strimta, si . calea; cea 

angusta, ce duce la viatia, Mateiu VII, 13, 14; "st: asiă. celu- ce 

nu, intra pe ușia, in staululu ciloru, ci sâre. pe. airea, acel'a este 

furu. si tathariu — Ioânu. &, Y. Î, va' sa dica nu. este - vrednicu 

de preotia,. pentru. ca nu -se -pâte nici presupune, ca. unu indi. 

vidu, - carele YA aa s0. initieze in trepta preotiâsca | n'aru -sci si 

w'aru cunâsce pre Episeopulu, care nisuiesce petru preoti'a sea,
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IV. Alta este, dăca unu Episcopu, ori ptesbitern devusi: , PiScopu, ori p pusu: au botezatu s6u au. cuminecatu pe cine-va, pentru ca de-st astfeliu. 
de Episcopu su presbiteru n'au avutu voia a boteză ori a cumi-: 
necă, pre cine-va, totusi invaliditatea lucrârei lui se reduce numai 
la eiu, dar nu sî la celu botezatu sî cuminecatu, fia ca au sciutu, 
fia ca n'au sciutu, ca Episcopulu ori presbiterulu este depusu, 

Can. 29. Deca vre-unu Episcopu prin bani au ajunsu 
la acesta dignitate, scu si presbileru st diaconu, sa se de- 
puna st elu si celu ce Pau hirotonitu, inca st dela impar- 
tasîre sa se eschida că Simonu vrajitoriuln de mine Petru. 

  

De-sî Canonulu 25 apostolescu opresce”, că nime sa nu 
isbandâsca de dâue ori pentru unu pecatu: totusi Canonulu prâ- 
sentu demanda, că acela, carele s'au -hirotonitu pentru bani: de. 
Episcopu, ori presbiteru, ori diaconu, sa, se- depuna, sî sa se es- 
chida dela impartasîre, va sa dica, că acel'a, care: vinde- ori cum- 
pera cele sânte, sa se pedepstsca cu dâue pedepse, sî adeca cu: 
depunere, si cu eschidere din societatea crestiniloru, precum -au 
facutu 'sî Apostolulu: Petru cu Simonu vrajitoriulu; pentru: ca unii- 
câ, acesti'a, se socotescu mai rei decâtu luptatorii asupria; Duchu-' 
lui sântu, câci acestia vorbescu in contra Duchului sântu, ea. 
aceia vendu cu bani darulu Duchului sântu, precum lud'a au* 
vendutu pentru bani pre fiulu lui Dumnedieu. „i 

Vedi Can. 2, IV. — Can. 2, 23, VI; — Can. 4,5, 19, 
VII. — Cân. 90 alu Mar, Bas. — 

Can. 30. Deca vre-unu Episcopu, -intrebuintiându' 
“Principi lumesci, si aru castigă. prin ei vre-o biserica, 
sa se depuna si sa se segregeze, st cu elu toti parlisanii lui.. 

  

Bi acestu Canonu :hotaresce pedepya indoita pentru acelu. 
Episcopu, carele prin Principi lumesci aru caută sa-si. castige 
vre-o biserica, adeca: episcopia, metropolia, ori patriarchia, câci 
in chipulu acest'a se va vatemă nu numai: ordinea, buna si legale: 
bisericesca, ci. si dreptulu de alegere, ce compete „clerului sî po-. 
porului in constiţuirea archiereiloru _loru ; apai. se atrimtoresce si 
dreptulu sinodului „episcopes «Sârul-i se. puyine a .censurâ cano- . 
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nicesce pre noulu Episcopu ; inca se vatema st dreptulu mitropo- 

litanu, dupa care nime nu se pâte face Episcopu fâra voia Me-. 

tropolitului. 
Vedi si Can. 2, IV. — Can. 3,5, VII. — Can. 13, Ladic, 

Can. 31. Dâca vre-unu presbiteru despretiuindu pre 

Episcopulu seu deosebi va tien€ adunâri, si altu altariu 

i-si va radică, neputendu condemnă pre Episcopulu seu 

cu nimic'a in contr'a bunei cinstiri si a dreptâtiei, acela 

sa se depuna câ unu ambitiosu, câci este tiranu. Ase- 

menea sa se depuna si ceia-lalti clerici, si câtii se voru 

acede lui. Eara laicii sa se segregeze. Acesta insa sa se 

faca dupa intâia, a dow'a si a treia admonitiune. 

  

I. Dupa Balsamonu toti preotii si laicii dintro eparchia, 

suntu datori a se supune Episcopului loru, si cu elu a se adună - 

la rugaciune în biserica, afara numai, deca ']u potu condemnă de 

impiu sf injustu. “ Ear' carele aru face afara de acestea, si fâra 

causa! s'aru desbină dela Episcopulu seu st separatu s'aru tien€ 

in biserica, sa se depuna, dâca este clericu, câ unu iubitoriu de 

stapanire, st sa se segregeze, dâca este laicu, Insa pedeps'a ac6- 

st'a, precum voiesce Canonulu, se pâte pune in lucrare numai dupa a 

treia admonitiune. . | 

II. Fiindu ca Balsamonu in comentarea sea la acestu Ca- 

nonu amintesce st despre aceea, ca Patriarchii au dreptu a infi- 

intiă Stavropigesci monastiri in .ori si care eparchia la rugarea 

ori-cârui crestinu, st prin acâsta nu se vatema acestu Canonu, 

câci ordinatiunea unui patriarchatu in privintia acâsta se justifica 

prin usulu indelungatu, pentru aceea si aci aci espunemu parerea 

nostra in privinti'a Stavropigieloru, ca acele suntu eflusuri de 

pesuinția câtra esercitareă unui dreptu din partea patriarchate- 

loru, care din Can6ne nu se pâte rectifică, câci documentulu lui 

Balsamonu, prin care voiesce a demustră acesţu dreptu in favârea pa- 

triarchateloru, adeca prin tempulu indelungatu, nu este de ajunsu, 

câci dâca si vre-unu abusu s'au gustienutu prin indelungatu tempu, 

înca pentru aceea nu mau facutu legea, ci au remasu abusu. Mai
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pre largu vedi in dreptulu meu canonicu. dâspre „manastiri Sta- 
vropigii. “ Ş o E 

Vedi Can. 18, IV. — Can. 31, 34, VI. — Can. 13, 14, 15, 
I—IH. — Can. 6, Gangra. — Can. 5, Antioch. — Can. 19, 11, 
62, Cartagen. — 

Can. 82. Deca vre-unu  presbiteru, sân diaconu se 
segregeaza prin Episcopu, acesta sa nu se pota primi de 
altulu, ci numai de celu ce au segregatu pre elu, fâra 
numai deca din intemplare aru. muri Episcopulu, carele 
Vau segregalu, 

  

Canonulu acest'a eate in legatura cu Cansnele 12, st. 13 
apostolesci, si asiă afara de cele espuse la acele done canbhe, 
avemu a mai adauge aci aceea, ca nu altu Episcopu, ci urmațe- 
riulu legiuitu alu unui reposatu Episcopu, carele au segregatv pe 
yre-unu presbiteru, ori.diaconu, pâte deslegă pe segregatulu de 
pedăpsa. Inca mai adaugemu, ca nici Metropolitulu, nici Patri- 
axchulu fia ca traiesce Episcopulu, fia ca scaunulu episcopestu 
este veduvitu, n'au dreptulu de: a deslegă pe vre-unu preota stu 
diaconu, pe carele lau legatu Episcopulu, câci precum Metropo- 
ltului ori Patriarchului nu i se cuvine nici o jurisdictiune ime- 
diata asupr'a vre-unei eparchii, cându Episcopulu ei traiesce, asi 
nu Îi se cuvine loru nici atunci vre-unu dreptu de juridictiune, cându 
eparchi'a este veduvita afara de ingrigire, că eparchi'a veduvita sa-si 
capete pe Episcopulu seu în timpu de trei luni dupa mârtea Eppului. 

Vedi Can. 35, VI. — Can. 5, 1. — Can. 1, alu. Sinodului 
"tienntu in Biserica Sântei Sofi. — Can, 6, Aatiock. — “Can, 14, 
Sardich. — Can. 11, 37, 140, Cartag. — 

Can. 33. Nime sa nu se primesca dintre Episcopi, 
ori presbiteri ori diuconi straini fâra carte de recomen= 
datiune ; si aducendu-o aceea sa se cerceteze ; - st. de 
voru fi propoveduitori ai evlaviei, sa se primesca, dar de 
nu, dandu-li-se cele de trebuinlia, sa nu se primesca 
la impartastre, -câci multe se facu cu amagire, 

2  
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PNI Ioa a . 

I. Canonulu acesta este in strinsa legatura cu canonula 

12-lea apostolescu ; acolo se renduiesce: că nici unu clericu stra- 

inu, presbiteru adeca ori diaconu. sa nu se primesca de altu Epi- 

scopu fâra carte de recomandatiune dela legiuitulu Episcopu res- 

pectivu, ear aci se ordineza si mai multu sî mai pre larga, si 

adeca, ca nici unu Episcopi, nici presbiteru, nici diaconu strainu 

sa nu se primesca de câtra nime fâra carte: de recomendatiune, 

si pa aducându un'a câ acesta, sa se esamineze, sî deca cartea, 

de recomendatiune se va află buna, atunci sa se primâsca, ear 

de nu, sa se dee strainului Episcopu, ori presbiteru, ori diaconu 

ce-va de drumu, si sa se duca de unde au venitu, si sa nu se 

„primesca; acesta precâutiune este necesaria, câeci dice insusi ca- 

moniilu acesta, ca multe se facu: cu amagire. 

II. Episcopulu calatoriu are sa fia provediutu cu cartea de 

recomendatiune dela Metropolitulu seu, ear presbiterii, diaconii st 

cei'a-lalti. clerici dela Episcopulu lorn eparchialu. 

, 

Can. 34. Episcopiloru fiesce cârui neamu (natiune) 

se cuvine a sci pre celu intâiu intre densii, si alu esis- 

timă pe elu că capu; si-a nu face nimica de unu mo- 

menta mai mare fâra sentintia lui; eara ei nu mai 

acele să faca, cele ce se referu la eparchia, si Ja satele 

supuse loru. Dar nici elu (celu dintâiu) sa nu faca fâra 

sentinti a taturoru nimic'a, câci asiă va fi concordia, si 

se va prâmari Dumnedieu prin . „Domnulu întru Duchulu 

sântu,. Tatalu, si fiiulu si sântulu Duchu. 

    

1. Acestu canouu 34 apostolescu pune functiuneloru archie- 

vesci pentru obiecte momentâse temeiu si norma de sinodalitate, adeca 

de solidaritate, câci prescrie Episcopiloru, câ pre celu dintâiu dintre 

“densii sa-lu recunâsca câ de capu, si nimic'a mai insemnatu sa nu ota- 

rescain eparehiele lorufâra sentintia celui dintâiu, adeca a Metropoli- 

tului, ci numai acele functiuni sa le saversi6sca, care se tienu de epar- 

'chiele loru. si de satele tienatâre de ele; dar nici Metropolitulu să nu 

intveprinda ce-va mai. momentesu in Metropolia fâra sentinti'a tutu-
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roru Episcopiloru, câeci numai asiă va fi concordia intre ei, si se 
va premari Dumnedieu prin Domnulu intru Duchulu 'sântu. 

II. Canonulu acesta pune sî acelei institutiuni. temeiu, că 
adeca Metropoliele au de a se infiintiă cu privire la nationalita- 
tea poporului crestinu, si ca Episcopii unui poporu, va sa dica, unei 
natiuni trebuie sa aiba sî unu Metropolitu din sinulu Episcopi - 
loru natiunali, pre carele sa-lu recunâsca. câ capu alu loru, .. 

III. Cele ce unu Episcopu nu pote sa le faca in eparchi'a 
sea fâra sentinti'a Metropolitului, stu mai bine dicendu fâra de 
sinodulu episcopescu dela Metropolia, se potu reduce la urmatâ- 
rele: 1, a supune esamenului canonicu pre yre-unu nou alesu 
Episcopu; 2, a tractă sî a decide vre o intrebare dogmatica, sa- 
cramentale, sî rituale ; a tien6 consultâri pentri alegerea si sântîrea 
vre-unui Episcopu; 3. a se lasă in pertractâri asupr'a indreptârei 
vre-unui pecatu alu intregului poporu din Metropolia ; 4, a aduce 
hotariri in treburi” referitârie la Metropolia, st a se consultă, asupra 
iudividiloru, pe carii intentionedia a inainta în trepte mai inalte ierar- 
chice, si altele acestoru asemenea, care tâte trecu preste hutarele unei 
episcopii, sî se referu la dreptulu provinciei metropolitane. . 

Vedi Canonulu 6, 7, 1. — Can. 2, 3, II. — Can. 8, IUL. — 
Can. 28, IV. — Can. 36, 39, VI. — Can.9. Antiochianu. .. 

Can. 35. Episcopulu 'sa nu indrasnâsca a face afara 
de hotarele sele hirotonii in cetătile si satele, ce nu suntu 
supuse lui ; ear' dâca' se va vadi, ca au facutu acelea făra 
sentinlia celoru ce tienu acele celâti sî sate, sa se de- 
puna si elu, si cei ce s'au hirotonitu. 

  

I. Balsamonu are dreptu, cându stricteti'a acestui “canonu 
o estinde st asupra Metropolitiloru, carii. aru cutediă să faca hi- 
rotonii in eparchiele sufragane fâra invoirea episcopului respee- 
tivu eparchialu, câci a seversi hirotonii intr'o eparchia, este drep- 
talu eschisivu alu Episcopului *parchialu. | 

II. Canonulu acesta este in strinsa legatura cu canonulu 
20-lea VI, prin care se renduiesce: câ dâca unu Episcopu aru' 
merge in eparchia straina, si acolo aru îiivetiă in. publicu fâra 
voia Episcopului concernente, acel'a sa incetedie de lucrarea are chieresca, si sa lucredie numai cele ale presbiterului,  
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"Vedi Can. 2, IL, — Can. 8, MIL. — Can. 20, VI — Can. 

13, 22, Antioch. — Can. 3, 11, 12,. Sardich. 

"Can. 36. Dâca cine-va hirotonindu-se de Episcopu, 

paru primi servitiulu si purtarea de grigia a poporului, 

„ce i Sau incredintiatu, acela sa fia segregalu, pâna ce 

va primi aceea ; asemenea si presbiterulu st diaconulu ; 

eara mergendu acolo, n'aru fi primitu, nu dupa voia sea, 

ci dupa reutatea poporului, elu sa remana Episcopu, eara 

clerulu cetâliei sa se segregeze, câci n'au invetialu pe 

astfeliu de poporu nesupusu. | | 

Canonulu acesta se refere la astfeliu de Episcopi, pres- 

biteri sî diaconi, carii s'au hirotonitu spre acelu scopu, câ ei sa 

mârga acolo, unde ierarchi'a i va tramite spre invetiarea si lumi- 

narea poporului, sî asiâ acestu canonu prescrie, ca unulu câ ace- 

sta Episcopu, ori presbiteru, ori sî diaconu sa se segregeze pâna 

atunci, pâna cându nu se va duce la acea eparchia, ori parochia, 

unde ierarchi'a lau designatu pre elu ; ear deca mergendu acolo, 

poporulu nu Paru primi, atunci Episcopulu, - că si presbiterulu si 

diaconulu, remane in cinste, dar' clerulu acelui poporu neasculta- 

toriu se segregeaza, câci n'au invetiatu sî n'au luminatu poporulu 

neascultatoriu, si nu Pau adusu la aszultare câtra mai marii sei 

bisericesci, cari priveghieza pentru sufletele loru. 

Vedi Can. 37, VI. — Can. 18, Ancir. — Can. 11, 18, 

Antioch. 

Can. 37. De âcue ori intrunu anu se fia sinodulu 

Episcopiloru, si ei sa cercetedie dogmele religiunei, 

si sa decida controversiele incidente biser:cesci, odata in 

a patra septamâna de Rusale, ear” apoi in dâue-spre-diece 

dile ale lunei lui Octobre. 

  

I: Acestu canonu este in legatura cu canonalu "94 aposto- 

lescu, câci aci se prescrie: ca Episcopii sa nu faca nimic'a mai 
inseranatu in eparchiele loru fâra de sentinti'a Metropolitului, pre-
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cum nici acesta fâra de sentinti'a Episcopiloru sufragani, ear aci 
se designâza timpulu a patra septamâna de Rusale, va sa dica 
a patra septamâna dupa Pasci, st in d6ue-spre-diecelea dile ale 
lunei lui Octobre in totu anulu, că atunci sa se tiena Sinodulu 

Episcopiloru cu Metropolitulu, sî acolo sa tracteze obiectele mai 
insemnate în cointielegere, precum suntu: dogmele religiunei st 

controversiele incidente bisericesci. | 
II. Acestu canonu apostolescu, precum sî canânele: 9-lea 

alu Antiochiei, — 5, I. — renduiesce tienerea Sinddeloru episcor 
pesci de dâue ori preste anu; insa acesta mesura canonica sau 
schimbatu în decurgerea tempului din caus's multoru greutâti, 

care Episcopii le-au iutempinatu in calatoriele loru, sî s'au ren- 
duitu in Can. 8, VI — 6, VIL. — sî 26, 60, sî 104 din Carta- 
gen'a, că Sinodulu episcopescu dela Metropolia sa se tiena odata 
in anu în restimpulu, ce este dela Pasci pâna la finitulu lunei lui 

Octobre. 

Can, 38. Episcopulu sa aiba purtarea de grigia a 

tuturoru lucruriloru bisericesci, st sa le ocârmuisca pe 

ele fiindu-i Dumnedieu cercelatoriu ; insa sa nu-i fia lui 

cu pulinlia a-si insusi siesi ce-va din ele sâu a darui ru- 

denieloru sele cele daruite lui Dumnedieu. lera de aru fi 

seraci, sa le dee câ unoru seraci; insa sub acestu cu- 

ventu sa nu vendia cele ce suntu ale bisericei.. | 

Vedi Can. 41 apostolescu. — Can. 26, IV. — Can. 11, 12, 
VII. — Can. 7, I—I[. — Can. 15, Anciranu, — Can. 7, 8, din 

Gangr'a. — 

Can. 39. Presbiterii st diaconii sa nu sevarsiesca 

nimic'a fâra voi'a Episcopului, câci lui i s'au incredintiatu 

poporulu Domnului, si elu va dă respunsu pentru sufle- 

tele loru. 

  

„Vedi Can. 14, VII. — Can. 51 Laud, — Can. 6,7, di, st 
DO Cartag. — Aceste canâne se concentrâza in ceea, ca presbi- 
terii st. diaconii nu potu sa, lucredie nici -o: functiune bisericâsea 
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fâra sa aiba spre aceea imputernicire archieresca, pentru ca prin 

„hirotonia capeta ei numai putintia de a saverst functiuni biseri- 
„cesei, ear prin gramata archieresca primescu ei dreptulu de a 
„Bevarsi intro anumita parochia functiuni bisericesci; aceea se 

chiama ius ad rem, ear acesta ius in re, adeca dreptulu la func- 

“tiunare, si dreptulu în functiunare. Pre scurtu preotulu si dia- 

conulu functiuneza in puterea Episcopului, cârui'a i sau incredin- 

tiatu poporulu crestinescu, . 

Can. 40. Fia aretate lucrurile - proprii: ale Episco- 

pului, — dâca aru av€ de acestea — si fia arelate si cele 

-domnesci, ca Episcopulu sevarsîndu-se, sa aiba pulere a 

lasă ale sele, cui va voi, sî cum va voi, câ na sub cu- 

“ventu de lucruri bisericesci sa sufere vre-o scadere ave- 

rea Episcopului, dâca aru av6 muiere si copii seu rudenii, 

su. slugi, câci dreptu este inaintea lui Dumnedieu si ina- 

intea Gmeniloru, că nici biserica sa nu sufere vre-o pa- 

“guba pentru nearalarea. lucrurilora Episcopului, nici dela 

Episcopu, nici dela rudeniele lui. sa nu se iee ce-va pen- 

tru biserica, si Episcopulu, s€u..cei de aprope .ai lui sa 

nu cadia in vorbe, si mârtea lui sa nu se imbrace cu ocâri. 

I. Acestu canonu renduiesce: câ averea, ceea ce unu Epis- 

copu posede, sa se arete eparchiei, precum st averea domnesca, 

adeca eparchiale inca sa fia cunoscuta inaintea eparchiei. 
„IL. Averile eparchieloru, precum si ale manastiriloru sî ale 

altoru fundatiuni menite spre scopuri filantropice, se numescu in 

'ânenă „averi ale Domiului“ si suntu înstrainaveri. 

“MIL. Canonulu, cându prescrie deosebireaaverei private:a Eppu- 
lui de: câtra cea a Eparchiei, voiesce, câ murindu Eppulu sa nu se con- 

turbe averea Eppului cu cea a eparchiei, câ Eppulu sa pâta testă cui st 
cum va voi din averea sa; caci din contra intamplânduse, lesne 

avu putea intamplă, că stu eparchi'a sa remâna in paguba, s6u 

mostenitorii Eppului, si .sa se nasca procesu; - 
IV. de aceea este de lipsa, ca Eppulu veninda i in eparchia,
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sd arate întrunu. inventariu lacrurile sale, care lati” adusu cu site, 

câ despre o 'parte din acele sa pâta testă cu sufletu curatu; a- 
'sisiderea dupa unu inventariu sa i se. predee noului Eppu: lucru- 

rile Eparchiei, câ.murindu elu acele să nu se mestece cu ale sale 
private. 

V. Eppulu nu pâte test rudeloru sale după canonulu 89 
(Cartag. mai multu, decâtu eparchiei, caci atunci dupa morte i se 

dice anatem'a, sî numele lui nu se pomenesce in rugaciuni pen- 

tru morti, nici se pâte desvinovati, dâca va muri fara testamentu, 

fBindca Eppu facânduse, este datoriu de asi face rânduial'a, lucru- 

riloru sale amesuratu pusatiunei sale, - ' 

VI. Eppulu murindu fara testamentu, eparchi'a mostenesce 
tota averea. lui; ear murindu Protopresbiterulu, parochulu, si dia- 
conulu fara mostenitori legiuiti sî fara .testamentu, protopresbite- 
'atulu, st parochi'a mostenesce âverile loru. 

Can. 41. Poruntimu, ca Eppulu sa aiba potestate pe- 

ste lucrurile Bisericei, caci dâca sufletele. cele: scumpe ale 
„Gmeniloru lui i sau incredintiatu, atunci cu câtă mai multu 

este datoriu elu, sa poruncâsca peste bani, că tOte sa se 
'ocârmuiasca dupa a lui poteslate, si celoru ce au trebu- 
intia sa li se dee prin presbiteri st diaconi cu fric'a lui 
Dumnedieu si cu i6ta evlavi'a. Sa se impârtasiasca însa 

si elu —avându trebuintia— din cele trebuinciose la lipsele 
sale, si la ale frauloru celoru din strainatate, că sa nu 

“sufere lipsa in nici o privinlia; caci legea lui Dumnedieu 

au asiediatu, câ cei ce slujescu altariului, dela altariu sa 
se hransca, pentruca nici ostasiulu nu se lipsesce de 
simbria sa purtându arme asupra vrajmasiului. 

  

Canonulu acesta da Episcopului indatorire de a priveghis 
asupra averiloru bisericesci sî ale contrelă, că fara judecata lui 
comunele bişericesci sî manastiresci nimicu să nu chieltuiasca; prin 
wrmare Eppulu: pote sa dee comuneloru bisericesei st: ranastiresci  
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at unele reguli regulative in conducerea averi .loru bisericesci sî 
manustiresci si ale altoru fundatii filantropice. 

II. Vedi Can. apost. 38.—Sin. IV, 26.—Sin. VII, 12.—Can. 
24, 25, antioch.—Can. 10, 11, alu lui Teofilu. — Can. 2. alu lui 
Cirilu. | 

Can. 42. Episcopulu, ori presbiterulu, ori diaconulu 

jucânduse in carti, st predânduse betiei, ori sa inceteze, 

ori sa se depuna. 

I. fiindca Episcopulu, presbiterulu, st diaconulu trebue sa 

fia cu purtare esemplara, si a se feri de ori si ce scandalu;]pen- 

tru aceea acestu canonu le opresce loru jocurile in carti, st cu 

sorti, sî betia, că unele, care prejudeca onestatii loru, sî deca n'aru 

“inceta, de aceste demanda depunerea loru. 
II. Vedi Can. apoat. 54.— Sin. VI. Can. 9, 50.— Sin. VII, 

92.—Can. 24, 55 Laod.— Can. 47, 69, Cart. 

Can. 43. Ipodiaconulu, ori Celitoriulu ori Cântâretiula 

facandu asemene, ori sa inceteze, ori sa se depuna. Asisi- 

derea si mir6nulu. 

  

Aci sî fetieloru celoru mai mici. bisericesci se opresce a 

se juca in carti, s6u cu sorti, sî a petrece în betii, altcumu se 

depunu. Inca st mireniloru li se opresce asemene patima, altcum 
deca nu se lasa de acele, se eschidu dela sânta cuminecatura. 

Ved: Can. 9, 10 alu Sin. ecum. Vi.—Can. 24, 55 Laudic.— 

Can. 47, 69 Cartag.— 

Can. 44. Episcopulu, ori presbiterulu, ori i diaconulu, 

carele va cere camela dela datorasiu, ori sa incele, ori sa 

se depuna. 

“ÎL. Aci peste totu se opresce Clerului a lua. cameta pentru 

banii imprumutati dupa invetiatur'a lui Moisi din a dâua lege Capu 
23, versu 19: „sa nu iai dela fratele teu cameta, cameta de ar- 

gintu, su cameta de totu lucrulu, cu care "lu vei imprumutat, 

Se intielege de sine, ca acestu canonu este basatu pe aceea con- 

viagere morale, ca preotulu sf in privinti'a imprumutului, ce. "lu
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înce cuiva, trebue sa se arete mai presusu de alti crestini, st im- 

prumutulu lui sa pârte icân'a dragostei de aprâpelui s. c. a. 
II. Vedi Can. 11, I.—Can. 10, VI.—Can.4. Laud. Can. 5,6. 

Cartag.— Can. 14 alu lui Vasiliu mare. 

Can. 45. Deca Episcopulu, ori presbiterulu, ori dia- 

conulu se va ruga cu ierelici, sa se suspenda numai, eara 

de va da loru voia a lucra câ slujitori ai Bisericei, sa se 

depuna. 

  

Vedi Can, 65, apost. — Can. 2, III.— Can. 6, 9, 32, 33, 84, 
din Laud. 

Can. 46. Episcopulu ori presbiterulu, de va primi de 

bunu botezulu sâu sacrificiulu iereliciloru, poruncimu, să. 

se depuna, caci ce impartasire are Christosu cu Veliaru, 

s€u ce parle are credinciosulu cu necredinciosulu ? 

I. Fiindea Episcopulu st presbiterulu are indatorire a lumina 
pe ieretici, sî ai aduce la credinti'a lui Christosu; pentru aceea 
prescrie canonulu, câ Episcopulu ori presbiterulu să nu considere 
de bunu botezulu iereticiloru, nici sacrificiulu lor, caci altcum 
facându cade din treapt'a loru. 

UI. Vedi Can. 417, 58 apost.—Can. 7, IL. — 95, VI.— Can. 
1. Cart. — Can. 1, 20, 47 alu &t. Vasiliu mare, 

Can. 47. Episcopulu, ori presbiterulu de va boteza 

de nou pe celu ce are botezu dupa adevaru, s6u de 

va boteza pe celu spurcatu prin cei necinstitori de Dum-. 

nedieu, sa se depuna, câ unulu, carele “si bate jocu de 

crucea si de moriea Domnului, si nu osebesce pe ierei 

de catra minciunoierei. | 

Aci se opresce alu doilea botezu, st se demanda a se bo- 
tedia celu ce au fostu botediatu de minciunoierei adeca iereticu. 

Vedi apost. 46, 66. II, 7. VI, 95,— Chatechid. 1. 

„Can. 48. Deca vreunu mireanu lepadânduo pe mu-  
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ierea sea, pe alVa va lua, scu pe cea lepadata. de altu 

barbatu, să se segregedie. 

  

Cuvântulu Domnului intoema voiesce, că nici barbatulu sa 
nu se desparta de muierea sea, nici -muierea dela barbatulu ei. 
Canonulu acesta, asiadara de o potriva deoblega pe barbatulu a nu 
lepada pe muierea sea, sî cu alta a se casatori, că si pe mu- 
jerea, a nu se lepada de barbatulu ei legiuitu, si a nu se marită 
dupa altu barbatu. | 

Vedi VI, 81.—Angir. 20.—Cartag. 113.—Vas. 9. 21, 35,67. 

Can. 49. Deca vreunu Episcopu, ori Presbiteru va 
boteza nu dupa oranduirea lui “Dumnedieu, in Talalu, si 

in fiiulu, si in sântulu Duchu, ci in trei fara de incepautu, 

s6u in trei mângaitori, sa se depuna. 
  

  

Veăi: Mateiu capu 28. Y. 19, 

Cah. 50. Dâca vre unu Episcopu, ori Presbiieru nu 

va sevârsi trei afundari la: lucrarea unui botediu, ci nu 

mai una afundare, carea se da intru moriea Domnului, sa 
se depuna, caci n'au disu Domnulu intru mortea mea bo- 
tezali, ci: mergându invatiali tote n&murile, botezandui 

pe ei in numele Tatalui, si alu Fiiului si alu sântului Duchu. 
  

'Trei imprejurari esentiale se ceru la tain'a Botediului, adeca 
apa sântita, afundare intreita, sî recitarea „in numele Tatalui, st 
alu fiului, st alu 'sântului Duchu“. Despre cele trei afundari tre- 
bue sa scimu, 1, ca vabtizo cuvântu grecescu insemnâza, pre lim- 
b'a nostra afundare, 2, ca prin cele trei afundari credinti'a cea 

"în sânta Treime se vestesce, si mârtea cea de trei dile a Mân- 
tuitoziului; 3 afundarea trebue sa se faca in colimvitra, .adeca 
baptisteriulu, ce trebue sa fia asiediatu în biserica st sa fa de 
marmora sâu. alta piatra scobitu afundu, ca afundarea pruncului 
sase pbta face cu inlesnire, -de aceea nu se iarta a botedia in 
legeanuri, scu in covate, in care debia se pâte afunda-o parte a
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picireloru pruneului.—Se -afla în lecsiconulu frantiodiescu Pivatu, 
ca sântulu Otonu prin trei afundari botedia, temânduse insa dice, 
ca nu cumva latinii stricându apostolescile legiuiri despre botediu, 
sasi causeze lorusi ocara, au poruncitu, sasi faca colimvitra de 
marmoră, si sa o puna in launtrulu Bisericei, mai inalta fiindu 
de câtu fatia pamântului cu unu cotu, pentru că intrâns'a sa se 
pâta botedia pruncii cu inlesnire. Sî in Biseric'a S. Marcu din 
Venetia. si pana âstadi se afla Colimvitra. Apoi st Papa Palagiu 
invatia, ca neaparatu trebue, că cele trei atundari la botediu. sa 
ge faca. 

Vedi Pidal. pag. 47 Ma-— 

Can. 51. Deca vre unu Episcopu, ori presbileru, ori dia- 
conu, ori vercine din catalogulu ieraticu se indeparledia de 
casatoria, si de carnuri, si de vinu, nu pentru nevointi'a 
înfrânarii, ci din causa ingreliosiarii, uitându, ca tote 
suntu forte bune, st ca barbalu si femee au facutu Dumne- 
dieu: pe omu, si hulindu în chipulu acesta clevetesce fap- 
tura, — ori sa se indreptedie, ori sa se depuna, si sa se 
leapede din Biserica. Asisiderea si mirenulu. 

  

Greati'a - câtra asiediamânturile lui Dumnedieu o opresce 
acestu canonu apostolezcu, caci sî Apostolulu catra Titu Cap. |, v 
15, apoi L. Irim, catra Timot. capu 4. v. 4 dice: tâte suntu cu- 
rate celoru curati, si celoru necurati tâte suntu necurate, st din 
privinti'a acesta demânda acestu canonu, st celu 14-lea din An- 

" chira, că Episcopulu, Presbiterulu st Diaconulu, care nu: din e 
vlavia, ci din ingratiosare ge lapada. de casatoria, de carnuri st 
de vinu, seu sa se indreptedie, sţu sa se depuna; asisiderea și 

„ mirenulu. 

Vedi sin. ecum, VI. 17; — Antiocha 14, Gangra 1,9, "14, 21, 
— Vasil, 86, 

Can. 52. Deca Episcopulu, ori Presbiterulu nu pri- 

mesce pe cela ce se intârce dela „pecatu, ci ilu I6pada, sa 
se depuna, caci machnesce pe Chrislosu, carele au disu:  
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bucurie se face în ceriu pentru unu pecatosu, carele se 

pocaiesce. 

Canonulu acesta are baza temeinica in Cuvintele Mântuito- 
riului—loanu Capu 6, v. 31 — „pe cela ce vine catra mine, nulu 
voiu seâte afara“. Prin urmare duchovniculu Episcopu, su Pres- 
biteru trebue sa se pârte dupa aceste cuvinte la marturisirea vreunui 
crestinu, si ai da deslegare de pecate, cându i le marturisesce cresti- 
nulu, si-i pare reu pentru ele. St fiindu ca duchovniculu nu se pâte 
purtă la inarturisiri dupa placulu lui, va sa dica, dupa patima, si 
volnicia personale ; pentru aceea canonulu renduiesce a se de- 
pune din dregatoria Episcopulu si Presbiterulu facendu in contr'a 
cuventului Domnului la marturisire. 

Vedi Can. Carth. 53, 12. Mat. Cap. 18,v. U, — Luc'a 15, 7. 

Can. 53. Deca vre-unu Episcopu, ori Presbileru, 

ori Diaconu in dile de serbatore nu se imparlasiesce de 

cârnuri st de vinu, din ingretiosiare, dar nu din infrânare, 

sa se depuna că unulu, carele 'si are cunoscinti'a sea va- 

tamata, st s au faculu multor'a causa de smintela. 

  

Canonulu acest'a stă in strinsa legatura cu celu 51 aposto- 
lescu ; sub caus'a smintelei la multi, se intielegu acei crestini, cari 
se adun'au laolalta la: Serbatori, si faceau prândiuri comune, si se 
ospet'au; deci Episcopulu, presbiterulu, st diaconulu subtragen- 
-du-se dela astfeliu de ospetiuri din vre-o greatia se depune. Vasil. 86. 

Vedi Can. 1, 9, 14, 18 din Gangr'a, — 

Can. 54. Dâca vre-unu clericu se va află in cârcima 

'mancându, sa se segregeze,: afara de intemplarea, cându 

in caletoria va trage de nevoia la ospelaria. 

  

Aci sub clerici se intielegu toti acei'a, carii prin sorti s'au 
alesu in vre-unu servitiu bisericescu, prin urmare preotii sî dia- 
conii se- intielegu aci ; si fiindu ca ei suntu datori de a fi creati- 
niloru €u pilda buna; pentru aceea li se opresce loru a merge,
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a mancă st a bea în cârcima, afara dâca el în calatoria suntn, 
potu trage din nevoie la ospetarie. Intrându clericulu in cârcima 
ce alta arata, decâtu ca are o vittia necorecta, si ca este stricatu 
nu numai dupa pofta mancâriloru si a a beuturiloru, oi si intru 
cele-lalte ale moralului. 

Vedi Can. apostolescu 42, 43. — VII. 22. Laudic. 94. Cart. 
47, 69. 

„Can. 55. Dâca vre-unu clericu aru ocâri pe Episco- 

pulu, sa se depuna, câci pe mai marele poporului teu 

nu-lu vei grâi de reu. 

Lucru urâtu este a ocâri pre vecinulu seu, st mai urâtu 
este a ocâri. pre Episcopulu seu; ori-cui este iertatu pre calea 
legei a incusă pre celu ce iau facutu vre-o nedreptate, prin ur- 
mare si pe unu Episcopu; de aceea st Canonulu 3-lea alu Sino- 
dului locafu tienutu in biseric'a Sântei Sofii dice: ori-carele va 
indresni a lovi scu a inchide pe Episcopulu cu sâu fâra causa, sh: 
se afuriseaca, 

Vedi Cartea iestrei Cap. 12, v. 28, 

Can. 56. Dâca vre-unu clericu va ocâri pe Presbi- 
teru ori Diaconu, sa se afurisesca. 

Fiindu ca si presbiterii st diaconii au rangulu loru intre 
servitorii mai inalti bisericesci, s precum ondrea crestiniloru, asid 
si ondrea presbiteriloru sî a diaconiloru nu pbte sa atârne dela 
volnici'a nimerui, ci deca are. cine-va ce-va asupr'a loru, acel'a 
trebuie sa caute pre calea legei dreptatea sea: pentru aceea ca- 
nonulu presentu afurisesce pre acelu clericu, carele va cutediă a 
ocâri in publicu pre presbiteru ori pe diaconu, 

Can. 57. Deca vre-unu clericu va batjocori pre celu. 

schiopu, ori pre celu surdu, ori pre celu orbu, ori pre 
celu chilavu de picidre, sa se alurisesca ; asijderea si mi- 
T6nulu. 

  

“Sa se multiamesca toti, cei ce din darulu lui Dumnedieu       
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suntu sanatosi cu trupu, sî a dă ajutoriu' celaru ce suntu vate- 

mati in trupu, precum au trebuintia. Si fiindu ca suntu 6meni, 

carii ' batjocorescu, în locu sa compatimesca pe unu orbu, schiopu, 

surdu st chilavu, pentru acest'a canonulu acesta pedepsesce pre 

clericulu intocm'a, că sî pre mirenulu, carele batjocoresce pre 'dea- 

prâpele seu schiopu, orbu, chilavu si surdu. ” 

Can. 58. Episcopulu ori Presbiterulu nepurtandu: 

grija de cleru, s6u de poporu, st neiveliându-i pre ei 

bun'a. cinstire (pietate), sa se afuris6sca ; eara remanendu 

în neingrigire si în lenevire, sa se depuna. | 

  

Scopulu acestui canonu este, a areta Episcopului st Presbi- 
terului, cumea, datorinti'a loru de capetenie este a invetia si lumina 
clerulu si poporulu, si apoi a administră sântele misterii, si ca 

negliganduo au sa fia pedepsitu cu segregare, si înai pre urma cu 
depunere, si pre dreptu, caci unu Episcopu si presbiteru suntu 

in line'a dintâiu invetiatorii clerului st poporalui; acâst'a pretinde 
dela ei si fiintia crestinismului, care este religiunea luminarii st 
culturei; deci care Episcopi, ori presbiteru nu lumintdia cu in- 
vatieturi clerulu sî poporulu, acela este. sî petrece in intunerecu 

pana, se face si singuru intunerecu, si asiă nu este vrednicu de, 

chiamarea cea invetiatoresca. 
Vedi IV, 25.—6, 19, 80.—1, 5, 16,— Sard. 11, 12.—Carth, 

19, 82, 86, 131. 

Can.:59. Dâca vre unu Episcopu, ori Bresbiteru ori 

Diaconu nu va da unui clericu seracu cele trebuintiose, sa 

se. segregedie, eara remanendu intru aceea, sa se depuna, 

ca unulu, carele au ucisu pe fratele seu. . 

  

“ Luerurile si veniturile bisericesci se numescul seracesci, pen- 
truca, se cuvine ale imparți la seraci. Si dâca se cade a se da la 
seraci din ele de catra Proestosi, cu multu iai vârtosu se cade 

„a se imparti din acestea la clerici loru subordinati seraci st lip- 
siti, Intielesulu internu alu acestui canonu este indreptatu asupr'ă 

avâritiei Episcopilorui si a Presbiteriloru, sî'o pedepsesce dintaiu
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cu segregare dela oficiu, a apoi cu depunere din oficiu, da 6re- ce dupa acestu canonu se socotesce Episcopulu ori Presbiterulu ori sî Diaconulu avaru de ucigasiu alu fratelui seu, pe carele fi- indu in trebuinti'a pânei de tâte dilele, nu au induratu alu zilui * din prisosinti'a, venituriloru bisericesci, care- se dicu seracesci, ci' acele le privesce de ale sale eschisivu. 
„ Vedi IV, 4.— Apost, 4, 41. 

„Can. 60. Deca cineva cartile necinstitoriloru de Dum- 
nedieu, cele cu inscriptii mincindse, le aru celi. în bise- 
rica că pe cele sânte spre stricarea poporului st a cleru- 
lui, sa se' depuna. 
ÎN ian 2 O _ . . - Din acestu canonu lemuritu se vede, ca; numai cartile cele prescrise de Ierarchia se potu intrebuintiă pe la biserici, sî nu sî alte carti, care Terarchiă nu leâu âutorisatu, st de aceea dâca cineva aru cutediă sa intrebuintiedie in Biserica sî alte carti, are a se depune din dregatoria, | 

Vedi VI. 2, 63.—VII. 9. Laua. 51, | | 
Can. 61. Dâca asupra vreunui crestinu se va face 

vreo invinuire de curvia, ori de. adulteriu, ori de ori ce 
fapta. oprita, si se va vadi, acela sa Nu se inaintedie in: 
Cleru, N Da i 

In canonulu este tâta precautiunea, de a nu se face nime nenorocosu in urm'a vreunei incuse false; de aceea prescrie, ca „dâca se va vadi incusa, atunci individulu acels sa, nu se . promo= vedie in cleru. De unde urintdia, ca judecatoriulu âre 'a, cerdetd atrânsu moralitătea inousatorului, sî dupa gradulu aceleia va: luâ: in pertractare incus'a, stu o va socoti de cleveta. Si dâca,. ihcusai-- torulu în restimpu de trei luni nu: va, putea dovedi incus'a sa, a- tunci elu se opresce- de 3, Cuminecatura feă unu clevetitoriu, -st- individulu incusatu se inaint6dia in cleru, - i Vedi Can. apost. 17.—I1. 6.—Carth. 59, 138.— ca 
Can. 62. Deca vreunu elericu pentru frica 6menesca 

—adeca de Iudeiu, de Elinu sâu de erelicu —' se va Sinaia:  



34 „= Oanbnele 

Jepada. de numele lui Christosu, lepadatu sa fia; eara de 

se va lepada de numele de clericu, sa se depuna; insa deca 

S'aru pocai, sa se primâsca câ mirânu, 

    

Vedi 1. 10.—Anghir 1.— Vasil 45. 

Can. 63. Deca vreunu Episcopu, ori Presbiteru ori 

Diaconu, seau îndeobsce ori cine din catalogulu ieraticu 

aru “mancâ carne în sângele inimei sale—carne in sangele 

vreuriui dobitocu— seau carnea dobitocului omorâtu de 

vreo fiara, seau mortaciune, sa se depuna, caci aceasta 

opresce legea. Ear de va fi mireanu, sa se segregedie. —€ 

  

-Vedi VI, 67.—Gangr. 2.—Fapt. Apost. Capu 18, v. 19. 

- Can. 64; Deaca vrewmu clericu s'aru află postindu 

in diu'a Duminecii, seau a. Sambalei, afara de un'a, sa se 

depuna; eara de va fi mireanu, sa se segregedie. 

  

Aci sub „postut se intielege ajunare, adeca acelu postu, candu 

tota diw'a nu mâneamu, ci numai de cu stra gustamu bucate de 

postu, De unde se vede, ca în dile de Dumineci st de Sâmbate 

ge opresce ajunarea, si numai intru un'a din. Sâmbetele de preste. 

amu, adecă in Sâmbat'a mare este prescrisu ajunulu. Din tipiculu 

Mineeloru inca se vede, cain Dumineci si Sambate afara de Sam- 

bata cea mare, nici cându nu se ajune, ci candu cade Craciunulu: 

st Bobotdi'a in diwa de Dumineca stu Sambata, atunci Oarele 

imparetesci se sevarsiescu Vinerea premergatore, si nu ajunâmu, 

ci postimu 'obicinuitu mancându due ori, ori st trei ori pe di. Sî 

asiă canânulu presentu nu iarta nimerui sa ajune in dîle de Du-. 

mineci st de Sambate, afara de uma Sâmbata mare, caci altcum 

pe clericulu, va sa dica, pe unulu ca acest'a din tagw'a preotia- 

sca se pedepsesce cu depunere, ear pe mireanulu cu afurisire, 

_ Vedi VI, 55, 56.—Gangr. 18.—Laud. 29, 

Can. 65. Deca vreunu clericu ori mirnu va intră
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în Sinagog'a ladeiloru, sa a ierelicilori spre a se ruga, 
sa se depuna, si sa se segregedie. 

  

Vedi Caa. 7, 45, 71. apostol.—VI, 11.—Antioch, 1.--Lauăie, | 6, 32, 33, 37, 18. 

Can. 66. Deca vreunu Clericu, ori mirânu aru lovi 
in vreo gâlceava pe cineva, si prin lovitura Paru omori, 
sa se depuna peniru cutediarea sa; ear de va fi mireanu, 
sa se segregedie, | | 

Vedi VI. 91,—Anghir. 21, 22, 9, 
„Can. 67. Deca cineva aru tienea la sine cu sifta pe - 

vreo feci6ra nelogodila, să se segregedie, st sa nui fia lui 
iertatu a luă pe alta, ci pe aceea sa o reliena, pe carea 
au alesu, de aru fi elu st seracu, 

    

Vedi Can. 22, 23, 25, 26, alu lui Basil, 
Can. 68. Dâca vreunu Episcopu, ori Presbiteru, ori 

Diaconu aru primi dela ori cine a doua hirotonia, sa. se 
depuna si elu st celu ce Tau hirotonitu, afara insa de va 
dovedi, ca dela ierelici are hirotoni'a „caci cei ce suntu 
dela unii că acestia botediati, seau hirotoniti, nu potu “fi 

nici credinciosi, nici clerici. | cc 

  

Venindu la cunoscintia multora, ca. unii din Diaconi st Pres- biteri ne multiuminduse cu hirotonia Episcopului loru, au doritu a primi sî a dou'a, hirotonia, st aflându prilegiu sau si hirotonitu a dâw'a'6ra, ceea ce Apostolii au osânditu, si pentru unii câ acesti'ă a randuitu depunerea dih oficiulu preotiescu, daru st depunerea acelui Archiereu, carele aru cutedia să faca a dow'a; hirotonia, fi- indu ca tain'a preotiei că sta Botediului nu se pâte repeti, Si numai la acea intamplare se iârta a dou'a, hirptonia, - cându 
3  
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aceea au urmatu din sila prea mare a iereticiloru, caci atunci 

astfeliu de hirotonia n'are nici 0 urmare. i 

Vedi Can. apost. 46, 41.—I, 8.—Il. 1.—VI. 95. Cartag. 51, 

67, 101. 

Can. 69. Deaca vreunu Episcopu, şeau Presbiteru, 

seau Diaconu, seau Cetitoriu, seau Cântaretiu sântulu ma- 

rele postu nu lu postesce, seau Miercurea si Vinerea, sa 

se depuna, fara numai deaca va fi impedecatu de slabi- 

ciunea trupeasca. Iara de. va fi mireanu, sa se segregedie. 

PI II 

S, Yoanu Chrisostomu dice, ca postulu celu mare ilu postimu 

mu pentru Pasca, nici pentru carne, ci pentru pecatele nâstre, fi- 

inăeca Pascile nu suntu causa de postu, si de plânsu, ci de vese- 

lie sî de bucurie, dreptăceea nu se cuvine sa dicemu postindu, 

ca plângemu pentru Cruce, caci nu plângemu pentru aceea, ci 

pentru pecatele nostre. Sî asiă postimu marele postu dupa esem- 

plulu Domnului, carele au postitu in munte 40 de dîle, eara Mier- 

curea, caci întru aceasta di sau facutu svatulu pentru vîndiarea 

Domnului nostru, sî Vinerea, caci intru acesta di Christosu au 

patimitu cu tmupulu mortea cea pentru mantuirea nâstra. 

Deci acestu canonu pretinde, ca toti sa postesea dilele acum 

amintite, si în casu de neaseultare, si de nerectificare lipsesce de 

dregatoria pe ori si cine din tagm'a. preotiasca, ear” pe mireni i 

gegregedia. - 

Vedi VI, 29. 89.—Laud. 49, 52, 56. | 

Can. 10. Deca vreunu Episcopu, ori Presbiteru, ori 

Diaconu, ori vericine din catalogulu clericiloru va posti im- 

preuna cu ludeii, s6u va serbă impreuna cu |dansii, scu 

va primi dela ei darurile serbat6reloru, precum azime, seu 

ceva de acestu feliu, sa se depuna; ear de va fi mirenu, 

sa se segregedie. 
Da ata 

i 
_ . 

Vedi Can. apost. 7, 65, 11,—VI. 11.—Antioch, 4.— Laud, 29, 

31, 38.—Cartag. 60, 81, 117. -
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Can. 71. Deca vreunu christianu aru aduce la alta- 

rele paganiloru, su in Sinagog'a Iudeiloru in serbatorile 

loru untu de lemnu, su luminari aru aprinde, sa se se- 

gregedie. 

Can. 79. Deca vreunu clericu ori mirenu aru lua din 

sânta biserica ceara s6u untu de lemnu, sa se segre- 

gedie, si pe lânga aceea, ce au luatu, sa adauge in cin- 

cilu.: 

  

Vedi Can. apost. 73.—1. II. 10. 

Can. 73. Nime sa nu'si insusiasca siesi spre intrebu- 

inliare vasu sântitu de auru, scu de argintu, sâu perdele, 

caci este lucru fara de lege; eara de se va vadi cineva 

in acesta, sa se pedepsâsca cu segregare. 

  

Vedi Can. apost. 15.—I. II. 10. | 
Can. 74. Deca Episcopulu s'aru invinovati pentru 

6re ce de calra 6meni vrednici de crediamântu, trebue - 
de. catra Episcopi sa se chieme inainte, st deaca se va 
presenta, si va marlurisi, seau se va vadi, sa i se ota- 
reasca cercelarea ; eara deaca chieimatu fiindu, n'aru a- 
sculta, sa se chieme a doua 6ra, trimilînduse la elu doi 

"Episcopi; eara deaca si asiă n'aru asculta, sa se chieme. 

si a trei'a 6ra, trimilinduse iarasi doi Episcopila dânsulu, 
si deaca st aceast'a o va despretiui, si delaimându nu va 
sta inainte, Sinodulu dupa a sa buna chipsuiala sa aduca 

asupra lui otarire, că să nu se socoleasca, ca elu sau fo- 

lositu fugindu din naintea judecatii. 

  

Iucus'a cea asupr'a Episcopului, carea o amintesce Canonulu        
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acesta, nu este:purceasa din causa banale, precum. dice gresitu 
Balsamonu, ci pentru. cauşa bisericâsca, care pote sa clatâsca trept'a 

lui. Canonulu acesta lamuritu prescrie procedura in acusa ridi- 
cata asupra unui Episcopu in linea bisericesca, de aceea noi aci 
nu ne lasamu în nici unu comentariu. 

Vedi II. 6.—1V. 9, 17, 21.—Ant. 14. 15.— Land. 4.— Cart. 
8, 12, 16, 27.— 

Can. 75. De marturie in cont'a Episcopului sa nu 
se primeasca ereticulu, dar nici credintiosu unulu numai 

nu este de ajunsu; caci in gura a doi seau a trei mar- 

turii va sta totu cuvântulu. 

  

Canonulu acesta prescrie, ca marturia unui iereticu nu se 
„pote primi in contra Episcopului, dar. nici incusă lui, pentru ca 
ereticulu pâte fi povatiuitu de ura confesionale in contr'a Episco- 
pului; apoi prescrie, ca nici marturia nici iincausa a unicului 
christianu nu ajunge, caci Christosu au învetiatu : „in gur'a a doi 

s6u trei marturii va sta totu cuvântulu“, 

Vedi 1. 2.—Cartag. 40.— 
“Can. 76. Episcopului nu i se cuvine 'sa aleaga la 

dignilate de Episcopu din gratificatiune pe fratele seu, 
seau pe fiulu seu, seau pe altii cognati ai sei; caci nu este 
dreptu, sa faca 'din afectu daruiri de cele ce suntu ale lui 
Dumnedieu, nici se pote conferi Biserica lui Dumnedieu 
herediloru; si cine va face aceast! a, fara taria sa remana 

hirotoni a, si elu sa se podepseasca cu segregare, 

  

Episcopulu nu pâte renunciă episcopi'a in favârea cognatiloru 
sei, dar in deobsce nimerui, caci Saru vatamă, can6nele, care le- 

giuescu, ca Episcopulu are a se alege de câtra Sinodulu eparchi- 

alu, si a se-censură alegerea de catra sinodulu episcopescu, sia 
se intari de catra Mitropolilulu respectivu. Din acestu canonu inca 
se vede, ca, nepotisimulu est& opritu in Biserica nâstra. 

Vedi Cartag. 40.—Antioch. 23.—
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Can. 77. | Deca cineva aru fi vatamatu la ochi scu ra- 

nitu la picioru, insa aru fi vrednicu de Episcopu, sa se 

faca, ca nu scaderea trupeasca, ci spurcaciunea “sufleteasca 

spurca pe elu. 

Fiindca vatamarea la ochi, stu rana la picioru nu suntu 
astfeliu de neajunsuri pre trupulu omului, care sa provâce rîsu 
stu scandalu publicu; pentru aceasta sî canonulu acesta. dice: 
că celu alesu de Episcopu, de va fi st orbu pre unu ochiu, stu 
st schiopu, dar altmintrelea vrednicu de Episcopu, santiasoase de 
archiereu. 

Vedi VI. 33.— 

Can. 78. lar surdu fiindu st orbu, sa nu se faca 

Episcopu, nu câ cum aru fi spurcatu, ci că sa nu seim- 

pedece cele bisericesci. 

Care este surdu ori orbu nu se pâte inaintă in nici'o treapta 
preotiasca mai inalta, ci dâca dupa primirea treptei diaconale, ori 
presbiterale, ori si episcopale au pierdutu audiulu ori vederea, a- 
tunci elu remâne in treapta sa, sî este vrednicu de ajutoriulu al- 
tor'a, si de folsele treptei sale pana la morte, 

Can. 19. De are cine-va demonu, sa nu se prim6- 

sca in cleru, dar nici cu cei credinciosi impreuna sa nu 

se rOge ; eara curatiendu-se sa se primesca intre cei cre- 

dinciosi, si de va fi vrednicu, sa se faca st clericu, 

Aci sub cuventulu „demonu“ se intielege stricatu la fire st 
la minte, si fiindu ca: unii câ acestia potu conturbă -servitiulu 
dumnedieescn, st evlavia celoru adunati ini biserica, pentru aceea 
stricatiloru la fire st la minte nu Ii se iârta a intră in biserica, 
Sub cuventulu „demonu“ se pâte intielege .st acel'a; căre siifere 
de bsla epileptica.. Deci numai dupa insanatosiarea loru potu âvâ 
intrare in biserica, sî a se inaintă in trpta. preotiesca, 

Vedi YI, 60. —   
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Can. 80. Celu ce din vidti'a pagansca au venitu, 
si S'au botediatu, s€u celu ce din vi6lia prihanita s'au 
reintorsu, nu este dreptu, sa se faca indata Episcopu, 
câci lucru nedreptu esle, că sa fia acela altor'a invelia- 
toriu, carele n'au  fostu ispititu din -destulu, afara dâca 
se va face acesta dupa harulu dumnedieescu. 

  

_ Vedi [i 1. — I_II. 17, — Neoces. 12. — Sardic. 10. — 
Laud. 3. 

Can. 81. Amu disu, ca nu se cuvine Episcopului, 
ori Presbiterului, sa se dee pe sine in 'ocârmuiri publice, 
ci sa se indeletnicesca în lucrurile bisericesci. Deci ori 
sa se supuna, a nu face acâsta, ori sa se depuna, câci 
nimenea nu pote servi la doi domni dupa dumnedieiesc'a 
porunca, 

  

Precum fia-care trebuie sa remâna pre lânga dregatoria st 
ocupatiunile sale, asiă si Episcopulu ori Preshiterulu are a re- 
man pre lânga chiamarea sea, care curge firesce din oficiulu 
episcopescu si presbiteralu, sî care pretinde o vietiuire serisa 
spre perfectiunare, câ sa pota satisface datorintieloru, De aceea 
Canonulu presentu nu irta Episcopului, nici Presbiteriloru nici 
unu amestecu in lucruri public, ei pretinde ocupatiunea neintre- 
trerupta în cele bisericesci. 

Vedi Can. 6, 83 apost. — VI, 3. 1. — VII 10, — I-II. 
11. — Cartag. 18. 

Can. 82. Nu permilemu, câ sclavii sa se primâsca 
în cleru făra invoirea Domniloru, spre machnirea stapâni- 
loru loru, câci un'a că acâst'a face caseloru resturnare. 
Eora dâca cându-va sclavulu s'aru aretă vrednicu de hi- 
Toionia, precum s'au aretatu si Onisimu alu nostru, st Dom-
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nii lu voru îerlă, sil. voru' slobodi, stlu voru lasă din 

casa, sa se faca. - | 

Vedi IV. 4; — VI. 85. — Gangr. 3. Cartag 83, 90. — 
Can. 83.  Episcopulu, ori Presbhiterulu ori Diaco- 

nulu la 6ste petrecându si vrându a lien6 amendâue ocâr- 

muiri —  ostesi6sca si ieralica — sa se depuna, câci 

cele ce suntu ale Cesariului, Cesariului, sî cele ce suntu 

ale lui Dumnedieu, lui Dumnedieu. 

Vedi Can. 6, 81 apost, — IV. 3, 7. — VII. 7, 10. I=1f. 
11, — Cartag. 18. 

Can. 84. De va ocâri cine-va fora dreptate pre 

Imparatulu, seau pe stapânitoriulu, sa se pedepsesca ; si 

deaca va [i clericu, sa se depuna, ear de va fi mireanu, 

sa se segregedie. | 

Can. 85. Fia vâue Clericiloru si mireniloru cârti 
vrednice de cinst're st sânle: ale Testamentului celui vechi, 

adeca, ale lui Moise cinci: Facerea, esîrea, cartea Levitiloru, 

a Numeriloru, si a dâwa Lege; a lui Lisusu Navi una; 

a Judecatoriloru un'a ; a lui Rutu un'a; a Imparatiloru pa- 

tru; din cartea Paralipomen'a ; din cartea Dileloru due; 

Esdr'a dâue; Estiru una; ă Macaveiloru lirei; a lui lovu 

un'a ; Psaltirea un'a ; a lui Solomonu trei: pildele, Eccle- 

siastulu, si Cântarea Cânteriloru ; a: Prorociloru duespre- 

diece, un'a a lui Isaia, un'a a lui leremie, un'a a lui Eze- 

chiilu, un'a a lui Daniilu; afara de aceasta se mai adauge 

Voue a inveliă linerii vostrii intielepciunea a multu inve- - 

tiatului Sirachu ; ear de ale n6stre adeca ale teslameniului 

nou ; Evangeliele patru, a lui Mateiu, a lui Marcu, a lui Luc'a, 

si: a lui loanu; Patrusprediece Epistolii ale lui Pavelu; 
| g*  
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d6ue Epistolii ale lui Petru ; ale lui Ioanu trei, a lui licovu 

un'a, a lui Iuda un'a, ale lui Climentu doue Epistolii, si 
asiediamintele cele prin mine publicate Voue Episcopi- 

loru (care nu trebuie a se publică tuturoru pentru -cele 

tainice in trânsele) si faptele nostre ale Apostoliloru. 

Deaca canonulu acesta, sî celu alu 2-lea VI. — celu 50, 
60 Laodie. — sî celu 32, 54 din Cartag. prescriu, câ clerulu si 
poporulu sa ceteasca $. Scriptura, atunci preafiresce urmeadia, ca 
S. Scriptura are a se traduce in tâte limbile nationali, de care 
se tiene elerulu sî poporulu, s? ca sî limb'a bisericeasca sî admi- 
strativa in cele bisericesci are sa fia cea a clerului sî poporului 
respectivu. Sî asiă limb'a nationale a tuturoru natiuneloru cre- 

-stine are un'a st aceasi valdre. 

  

Candnele Intâiului Sinodu ecumenicu . dela Ni- 
ce'a, cu numerulu dduedieci (*). 

Can. 1.;' Deaca cine-va in bâla s'au taiatu de me- 
dicu, seau s'au scopitu de barbari, acea sa remâna in cleru ; 
„eara deaca cine=va sanatosu fiindu s'au taialu pe sine ip- 
susi, acela dupa ce luerulu se va cercetă, in cleru se cu- 
vine a incelă, sî de acum inainte nime dintre acela nu 

„se iaria a se inain!ă; fiindca insa este invederalu, ca aci 
este vorba despre cei ce facu lucrulu acesta in adinsu, 
si culeaza a se scopi pe sine'si asiă,. deaca Gre-carii s'aru 

  

  (). Sinâdele ecumenice, seau de a -tâta lumea suntu acele, la care se in- 
fatisiara toti aceia Archierei din tote pârtile lumei, carii nu suntu impedecati i 

„prin vre-o cansa binecuventata, Ă | 

Patru insusiri caracteristice se ceru pentru unu Sinodu ecumenicu, si adeca ; 
I, că sa se eserie prin Imperati, dar nu prin „Patriarchi, seu prin unu 6re-eara ! 
Patriarchu ; II, că sa se faca intrebare despre credintia, prin urmare 'sa se faca, 
hotarire despre hotarulu dogmaticu; III, că sa fia tâte pertraotârile incheiaţe. co- 
respundietârie ortodoesiei, canâneloru de mai inainte, si sântei Scripturi, pre scurtu 

" eorespundietorie canâneloru, care sau adusu în Sinsdele tienute ecumenice ; IV, 
că sa se primeasca cele venduite de sinddels ecumenice si cele canonisițe de toti 

Ia 
a
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scopi de barbari, seau de stapânii sei, aflandu-se de altmin- 
lrea vrednici, pe unii că acei'a canonulu i primesce in cleru. 

Canonulu 21, 22 si 23, apostolescu cuprindu mesurile cele 
necesarie despre scopire, dar se vede, ca nu s'au observatu pre 
deplinu; pentru aceea; sî Canonulu acesta din nou prescrie, ca, 
carele de voie libera se Bcopesce, nu se pote inaintă la preotia. 

Vedi I-II. 8.. 
Can. 2. Fiindca multe seau din nevoie, seau altimin- 

trelea, la staruintia unora Gmeni s'au facutu in contra ca- 
nonului bisericescu, asiă incâtu 6menii abiă trecuti din 
vialia pâganeasca la credintia dupa ce s'au catichisatu: 
timpu putienu, s'au adusu indata la baia cea spirituala 
si deodata cu botediarea s'au inaintatu la episcopatu seau 
presbiteratu; s'au allatu de bine, că de aci inainte asiă ce-va 
sa nu se mai întample, pentru ca celui ce se catichisedia, 
ii trebuie timpu si dupa botediu spre mai multa cercare, 
câci inlieleapta este apostoleasc'a scriptura, ce dice: nu 
de curendu saditu (neofitu), că nu mandrindu-se sa cadia 

„in osânda, si in curs'a diavolului. . Deaca insa dupa ce 
au treculu timpu, Saru allă vre-o gresiala sufleteasca la 

    

Patriurehii sî Archierei ortodocsi, prin insasi infatisiarea lori, stu prin ai lory 
locutiitori, s&u prin scrisorile loru. N , | , . 

! Otaririle sinddeloru ecumenice nu se supunu npelatiei, câci sinodulu ecu- 
menicu este celu mai supremu, si celui ultimu judetiu in trebila bisericesci, 

Acestu Sinodu s'au tienutu în „Niehe'a, la an, 325 pe timpulu imparatiei 
lui Constantinu spre refrângerea, iscodiriloru lui Artu, Ai s'au asiediatu st for- 
mulatu Simbolulu credintiei despre Dumnedien 'Ţatalu, si despre dumnedieirea lui 
Christosu, Apoi Sau osânditu celibatulu, st casatori'a preotiloru sau stabilitu, 
Parintii mai insemnati la acestu Sinodn au fostu Aleosandru alu Constantinopolei, 
Vitonu si Vicentiu presbiteri cu Episcopulu Codruvei diu Ispani'a câ trimisii, 
Episcopului din Rom'a Silivestru, Alecsandru alu Alccsandriei, Pafnutiu, Spiridonu 
Episcopi, Macariu alu Ierusalimului, si câti-va  Preshiteri si diaconi renumiti în 
seiintăele” teologice, -  
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vre-o persâna,. si s'aru vedi de câtra doi seau trei mar- 

turi, un'a câ -aceea 'sa incetedie de a fi in cleru; ear 

unulu că acela, carele vaface in conira la acestea, că 

unulu, carele au cutediatu a se improtivi marelui Sinodu, 

se va periclită in privintia clericatului. 

  

Ceea ce Canonulu 80 apostolescu prescrie, ăceea se prescrie 
si prin acestu canonu, luându de basa invetiatur'a Apostolului 

Pavelu câtra 'Timoteiu I. capu 3, v. 6. câ pre celu de curendu 
saditu (neofitu), adeca pre celu de curendu catichisatu, sî bote- 

diatu, sa nu-lu hirotonesca numai decâtu, câ nu cum-va inaltian- 

du-se sa: cadia in pecatulu mândriei. | 
Vedi Can. 80 apost. — I-II. 11. — Sard. 10. Laud. 3. 

Can. 3.. Marele Sinodu au opritu desevârsitu, Epis- 

copului,  Presbiterului, Diaconului, si tuturoru, carii suntu 

in 'cleru, : sa nu aiba muiere impreuna locuitOre, afara numai 

decâtu maica, seau sora, seau malusia, si t6te acelea 

ietie, cu care aru pulea scapă de totu prepusulu. 

  

Vedi VI. 5. -- VII. 22, 23. — Antioch. 19. — Cart. 45. 

Can. 4. Se cuvine, câ Episcopulu mai verlosu sa se 

asiedie de câtra toti, cei ce suntu in provincia, eara de 

aru fi cu greu un'a că aceasta, seau pentru vre-o lipsa 

intatietore, seau pentru lungimea câlei, sa se adune celu 

“_pulienu trei, impreuna alegatori facându-se prin scrisori 

si cei ce nu suntu de fatia, si apoi sa se sevârsiasca hi- 

rotoni'a ; eara intarirea celoru ce se facu, se cuvine Mi- 

tropolitului in fia-care Mitropolie. 

  

Vedi 1 apost. — VII. 3. — Ant. 19. Sard, 6. 

Can. 5. In privintia celoru ce s'au scosu din im-
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partasire, fia din cleru, fia laici, sentinti'a adusa de câtra 

Episcopii, carii suntu intr'o provincia, sa se tiena in va- 

l6re amesuratu canonului ce dice: cei de unii scosi, de 

allii sa nu se primâsca; insa sa se cerceledie, că nu cum- 

va din pusilanimitate, ori din priciuire, ori din 6re-care 

acerbitate a Episcopului s'au scosu din impartasîre ; deci 

că aceasta sa iee cuviinciosa cercelare, s'au aflatu de 

bine, că in fia-care anu de due ori sa se adune in Si- 

nodu Episcopii fia-cârei provincii, pentru ca adunându-se 

toti Episcopii provinciei la unu locu, sa se cercetedie ase- 

menea intrebâri, st asiă cei ce suntu dovedili, ca au va- 

tamatu pe Episcopulu loru, sa se recunâsca de câtra toti, 

ca au meritalu segregaliunea, pâna cându Sinodului epi- 

scopescu nu i se va parea a face penru ei o otarire 

mai umana. ara Sinodele sa se adune unulu inaintea 

paresimiloru, pentru câ ridicându-se tuturoru necuratieni” a 

inimei, sa aduca oficiu curatu lui Dumnedieu; alu doilea 

cam pe la timpulu tâmnei. i 

Ceea ce Canonulu 34 apostolescu'in principiu, si in generalitate 
au constituitu pentru -sinâdele episcopesci anuali, aceea aci in spe- 

« cialitate se arata, ca intr 'altele ce obiecte are unu sinodu episcopescu 

anualu a tractă, st in ce > timpu, si câte” ori intr” unu anu sa se 

celebredie. 
Vedi Can. 12, 13, 32 st 37 apost. — 1.2. — IV. 19. — 

VI. 8. — Ant. 6, 20. — Sard, 20.— Cart. 26, 31, 104, 116, 141. 

Can. 6. Datinele cele dela inceputu tiene-se, „cele 
in Egipetu, st in.Livia, st în Pentapolu; ca Episcopulu 
Alecsandriei sa aiba potestate peste t6te acestea, fiindca 
si Episcopului din Rom'a i este aceast'a obicinuita, ase-  
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menea si in Antiochi'a, si in alte provincii sa se padiasca 
intaietatea Bisericeloru, si aceea este in de obsce aratatu, 

ca, deaca cine-va fâra' invoirea Mitropolitului s'aru face 

'Episcopu, pe unulu că acela marele Sinodu au otaritu, a 

nu fi Episcopu; eara deaca comunei alegeri a tuturoru, 

carea corespunde mintiei, si s'au facuiu dupa canonulu 

bisericescu, doi seau îrei aru contradice din dresi-care 

aplecăre câtra sfada, sa invinga sufragiulu celoru mai multi. 

  

Din acestu canonu se vede, ca unii Episcopi au nediuitu 
a-si lati iarisdictiunea loru bisericâsca preste otarele episcopiei 
loru, sî de aceea canonulu prescrie, ca datinele cele. vechi sa se 

observedie, si dupa datinele acestea vechi se cuvine Episcopului 
din Alecsandria potestate asupr'a bisericeloru din Egipetu, Livi'a 
st Pentopolu, că st Episcopului din Romia, carele inca are potes- 
tate asupr'a :unoru biserici dupa datinele 'cele vechi. : Apoi alu 
doilea momentu din acestu canonu este, ca nime nu. se pâte face 

Episcopu, in a cârui'a alegere nu se invoiesce Mitropolitulu; alu 

treilea momentu se refere, ca sufragiulu celoru mai multi invinge 
la alegere de Episcopu, de-st doi s€u trei dintre Episcopi alega- 
tori nu Saru invoi fiindu aplecati spre sfada, 

Vedi Can. 34. apost. — II. 2, 3. — II. 3, 8. — IV. 28 
— VI. 36, Ant, 19, — Cart, 13; 

Can. 7. Fiindca este obiceiu, si datina vechia, că 

Episcopulu Eliei sa se onoredie, asiă sa aiba elu si urma- 

xea onorului, reservandu-se mitropoliei propri'a demnitate. 

Canonulu acesta. da intaietate Episcopului din Elie, adeca 
din Ierusalimu, intocm'a câ st canonulu precedinte da Episcopi- 
loru din Alecsandri'a st Antiochi'a intaietate, st recunâsce intaie- 
tatea, Episcopului Romei ; st totodata, acestu canonu hotaresce nu 
numai onorulu Patriarchului din Ierusalimu, ci i designedia st 
loculu onorelui lui, ca adeca loculu dintâiu alu onorelui va avea 

Patriarchulu din Rom'a, alu doilea Patriarchulu Alecandriei, alu 

sn 
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treilea Patriarchulu Antiochiei, st alu patrulea Patriarchulu leru- 
salimului. 

Vedi II. 2, 3. — III. 8. — IV. 28. — Ant. 19, 

Can. 8. Încâtu pentru cei ce se numea 6re cându-va 
pe sine curati, hotaresce sântulu sî marele Sinodu, ca re- 
intorcându-se acei'2 la sobornicesc'a si apostoleasc'a Bi- 
serica sa se puna mânile peste ei, intielegându-se de sine, 
ca li se celesce si rugaciune, st asiă sa remâna in cleru: 
inainte de idle insa se cuvine, sa marturiseasca in scrisu,- 
ca voru consimii si vora urmă dogmeloru bisericei s0- 
bornicesci sî apostolesci, adeca ca se voru impartasi cu. 
cei insotiti a dou'a nunta, câtu si cu cei eadiuti din cre- 
dintia în timpu de g6na, pentru carii si timpu s'au hotaritu, 
si s'au prefiptu oportunitatea, că ei in tâte sa urmedie 
dogmeloru Bisericei sobornicesci. Deci ori unde s'aru 
află prin sate ori celali ei numai singuri hirotoniti, cei aflati 
în cleru, sa remâna in tagm'a loru; eara dâca aru veni 
cine-va acolo, unde este Episcopu, ori Presbiteru de bi- 
serica sobornicesca, este invederatu, ca demnitate de Epis- 
copu va avea Episcopulu bisericei locale, ear acel'a, care 
de calra cei curati se numesce Episcopu, va avea onorulu 

„de Presbiteru, afara dâca Episcopului i va placea a im-: 
pertasi pe acela de Onorulu numelui episcopescu; si dâca 
lui nu i va placea aceasta, atunci sa-i caute unu locu 
ori de hiroepiscopu, ori de Presbiteru, că sa şe. vada, ca 
este inir'adeveru in cleru, că sa nu fia doi Episcopi in- 
io cetate. 
——— 

Vedi Can. 46, 47, 68, apostol, — II. q, — VI. 9. __Laua, 
1, 8. — Cart. 66. — Vasil. 1, 47, — VII. 14, — Ang. 13. — 

Neocesar. 14..—. Antioch. 8, 10.  
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“Can. 9. Ori carii fara esaminare sau inaintatu de 
Presbiteri, si esaminati fiindu siau marturisitu pecatele. sale 
si marturisindule, Gmenii miscati fiindu, au pusu mânile 
preste ei in contra eanonului, pe unii că -aceia canonulu 
nui primesce, caci numai aceea apara Biseric'a, ce este 
streinu de vreo prihanire. 

Canonulu acesta nu iarta, câ cineva sa se inaintedie în 
treapta. preotiasca, fara sa fia fostu esaminatu in privinti'a purtarii 
sale morale, sî a cunoscintieloru lui, si fara marturia . Gmeniloru. 
vrednici de crediamântu; asisderea, nu iarta acestu canonu nici o 
alegere facuta de preotu prin poporu cu partinire; prin urmare 
canonuiu presentu voiesce, că celu ce va să se fac preotu, tre- 
bue, sa fia cu bune purtari, cu sciintie, sî despre tâte acestea; sa 
se esaminedie, sî Duchovnicului sa se marturisesca, 
 Wedi Can. 25, 61 apost.—Neocesar 9, 10. —'Teofilu 3, 5, 6, 

: “Oan, 10. Toti dintre -aceia, carii au fostu cadiuti, si 
din sciintia seau nesciintia acelora, carii iau promovatu, 
sau hirotonilu, acâst'a nu prejudeca canonului bisericescu; 
caci ei cunoscânduse, se depunu. 

  

„_ Aci se opresee hirotoni'a aceloru individi, carii sau lepadatu, 
de Credinti'a crestinesca, sî apoi s'au pocaitu; st demânda depu- 
nerea, din tagma preotiasca a astorfeliu de preoti, cari fia ca fora 
sciintia Episcopului sau hirotonitu. 

Vedi Can. 62 apost.—Anghir 1, 3, 12. 

Can. 11. Pentru cei ce fora necesitate, sâu fora pier- 
derea averiloru loru, s6u fora nici unn: periculu, su fora: 
ceva de acestu feliu au calcatu credinti'a, ce: sau intim= 
platu subl tiranulu Liciniu; au socotitu Sinodulu, ca de: 
si suntu nevrednici. de umanilale, tolusi să se iractedie cu 
indurare; deci câti cu adeveratu se voru- cai, trei ani voru:
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pelrece că nisce credinciosi intre cei ascultatori, slapte ani 

intre cei prosternuli, eara doi ani fara proaducere voru fi 

partasi de rugaciuni cu poporulu.. 

  

Vedi Anghir. 6.— Vasiliu 13, 81. 

„Can. 192. 'Eara cei chiamati de haru st au aratatu 
celu dintaiu zelu, si au depusu brânele, apoi că cânii 

Sau intorsu la a loru vomitura asiă, incâtu unii st bani au 

visipilu, spre a ajunge la beneticii militari; acestia după 

limpulu de trei ani a ascultarii, diece ani sa petreaca că 

prosternuti. Peste t6te acestea se cuvine a esamină bun'a 

voinţia si feliulu pocaintiei loru, pentruca câti dintre ei cu 

frica si cu lacrami, st cu rabdare si cu fapte bune si voru 

arata reintrcerea loru, aceia plinindu timpulu otaritu alu 

ascultari, se voru impartasi pe dreptu la rugaciuni, fiindu 

iertatu Episcopului intaceea a aduce pentu ei un'a hotarire 

si mai blânda. Eara cei ce au petrecutu cu nepasare, si 

„au crediutu, ca spre intrcere li este de ajunsu, chipulu 

intrarii in biserica, aceia se implinesca timpulu pre deplinu, 

Canonulu acest'a tractedia despre cristianii, cari au fostu o- 
stasii lui Liciniu, st la inceputu au fostu credintiosi legii evazi- 

„„gelice, st multi au si pornitu spre mucenioie, st brânele loru 
ostasiesci leau st lepadatu; dar apoi de frie'a muncitoriului sau 
„lepadatu de legea, lui Christosu, st inca au iatrebuintiatu bani 
pentru scaparea loru, sî pentru inaintâri in oficii militari; pentru 

„unii câ acesti'a prescrie acestu canonu epitimia; dâca voru vrea 

sa se intârca in sânulu bisericei lui. Christosu. 

„ Vedi VI, 102.—Anghir. 2, 5, 1.—Laud. 1, 2. 

Can. 13. Ear pentru cei bolnavi spre mârte, are a 
se padi vechi'a si canoniceasc'a lege si acum, in câtu deea 

4  
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este cineva sa mâra, acel'ă sa nu se Jipsesca de cea de 

pre urma si preatrebuinlidsa hrana; eara deca celu desne- 

dajduitu s'au st imparlasitu, dar remâne intre vii, sa (ia 

intre cei ce se imparlasiescu numai la singur'a rugaciune; 

peste totu insa pe cei ce voru a irece din viatia, st pof- 

iescu a se impartasi cu Eucharistia, Episcopulu cu cer- 

-cclare sai impartasiasca din proaducere. 

" Aci canonulu tractedia despre cei ce au viutu sa se faca 
“crestini, dar inca-pe deplinu nu sau pregatitu, ci au cadiutu in 
bela de morte, in ce chipu au a se tractă fatia cu provedere cu 
sânt'a Cuminecatura. Canonulu, la care aci se face provocare cu 

cuvintele „vechia st canonic'a lege“ se intielege Canonul 6-lea 

alu Sinodului localu din Anghira din a. 314, carele cu. 11 ani 

mainainte de Sinodulu ecumenicu 1-lea s'au celebratu in Nice'a. 

Can. 11. In privintia Cathicumeniloru cadiuti, au 

hotarâtu sâniulu.sî marele Sinodu, ca acei'a sa fia trei ani 

că ascultatori, dupa aceea sa iee parte la rugaciuni cu ca- 

thicumenii. 

  

Cathicumeni se numescu dela cuvântulu grecescu „cathihu“ 
va, sa, dica: invatiu prin cuvântu pe cei incepatori la credintiă. 
Ei se impartia in doue feliuri; 1, alu celoru ce pleca genunchile, 
"st acesti'a primise credinti'a, dar botediulu inca nu; ci se numiă 
si cei chiamati, sî din Biserica iesi, cându “preotulu dicea la li- 

turgie „cei chiemati iesiti“; 2, alu celoru ascultatori, cari în prid- 

vorulu bisericei stându, ascultă dumnedieescile seripturi.— Pre 
lânga acesti cathicumeni amintescu inca, unii scriitori si pe feliulu 

" „eelorit pricepatori, pentru ca cerea botediulu, st alu celoru alesit 
carii asiă se dicea, caci se inscriea in catalogulu celoru ce avea 
sa se botedie. ! 

Vedi Neocesar. 5. — Laudic, 19. — Vasil. 20.— Timot, 6.— 

Chirilu 5.— 

Can. 15. Pentru multa turburare si gâlcevile, ce se
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facu, Sau aflatu de bine, că astfeliu de datina, ce se afla 
in Gre-cari parti in contr'a canonului apostolescu (14, 15). 
care prescrie, că sa nu se stramute din cetate în celale nici 
Episcopulu, nici Presbiterulu nici Diaconulu. ara deca 
cineva si dupa hotarârea acestui sântu si mare Sinodu aru 
culediă a face asiă ceva, stu s'aru dă dupa acestu obi- 
ceiu, intreprinderea lui sa se nimicâsca, si sa se dee in- 
dereptu Bisericei, pentru carea s'au hirotonilu Episcopu, 
ori Presbiteru ori Diaconu. o 

  

Fiindca s'au intamplatu adeseori in unele panti, câ Episcopii 
sî dintre ceialalti Clerici sa se stramute la alta episcopie, seu'pa- 
rochia, si cu asemene prilejuri se faceau turburari şt gâlceviri 
intre unii sî altii, si prin acesta s'au vatamatu st Canonulu 14 si 
15 apostoleseu, care opresce Episcopului, Presbiterului sî Diaco- 
nului stramutarea dintro episcopia, sâ parochia in alta: pentru a- 
cea Sinodulu acesta, dintaiu ecumenicu sustiene 
nâneloru apostolesci, sî opresce transgresiunea loru. 

„ Vedi Can. 14, si 15 apost.—IV. 6..— Ant, 3, 21. — Sard. 1, 
16.—Cartag. 51, ae 

prescrisele ca-. 

Can. 16. Deca Presbiterii, ori Diaconii ori altii, carii 
se umintescu in canonu, cu cutedianlia si neconsidera- 
liune, nici fric'a lui Dumnedieu inaintea ochiloru avându, 

"Dici canonulu bisericescu sciindu, dela bisericele loru in- 
departânduse, acela nici de cum sa nu se primesca in 
alta biserica, ci trebue sa se silâsca a se reintârce in pa- 
rochiele loru, si de nu voru ascullă, se cuvine a se opri 
dela impartasire, eara dâca va culedia cineva a 'rapi. pe 
acela, st-lu va hirotoni pentru biseric'a sea fora invoirea 
Episcopului, dela carele au fupitu, si carele dupa canonu 
se considera de alu lui, hirotoni'a aceeă sa fia fora taria, 
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arte 
. 

Canonulu acesta este în legatura strânsa cu eanonulu pre- 

cedentu, si randuiesce, că Presbiterulu, si Diaconulu sa.nu se pri“; 

mâsca in alta parochia fora serisbrea dimisionale a Episcopului 

concernentu, st dtca s'aru primi vreunu clericu, sî. s'aru hirotoni 

prin altu Episcopu fora scrisâre dimisionale a Episcopului seu 

propriu, hirotoni'a lui sa fia fora taria, 

Can. 17. Fiindca mai multi din cei cuprinsi în ca- 

nonu, din lacomia de averi, si dupa urâtulu castigu vâ- 

nându, au zeuitatu dumnedieâsc'a scriptura, ceea ce dice: : 

„Argintulu seu n'au datu in camata“, si imprumutându, 

sute ceru înapoi; asiă au staloritu Santulu si marele Sinodu, 

că dâca si dupa hotarirea acesta se va afla cineva luându 

procente prin vreo apucatura, s6u altfeliu camatarându, s€u: 

cersindu dobânda pe jumatate, sâu iscodindu si altceva pen- 

tru spurcatulu câstigu, acela sa se dee afara din cleru, - 

st sa fia strainu de canonu. 

  

“Intre urâciosele patirăi . omenesci se numera s? camatari'a, 

carea mai cu stma se esercitedia din partea vreunei fetie biseri- 

cesci, sî.de aceea Canonulu acesta 4 cu u lipsire de preotia, opresce 

fetieloru bisericesci camatari'a. 
Vedi Can. 49. apost.—V. 10.—VI. 10, — Laud. 4.—Cartag- 

5, 20.—Vasil. 14.—Pvalm, XIV. v. 5. | 

Can. 18. Au venitu la cunoscinti'a santulai si mare-—. 

lui Sinodu,. ca in Grecari locuri si cetati Diaconii impar- 

tasiescu Presbiteriloru Eucharisti? a, ceea ce nu 'este nici 

dupa Canonu, nici dupa datina, ca cei ce insasi n'au voia 

şa jerlveasca, sa. imparlasiasca celoru ce jeritescu, tru- 

pulu lui Christosu.: S'au mai facutu -cunosculu' si aceea, 

ca unii dintre Diaconi se impartasiescu cu Eucharisti'a 

Chiaru si mainainte de Episcopi; deci tâte acestea sa
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inceledie, sî Diaconii sa remâna intre margîhele loru sci- 

indu, ca suntu şervitori ai Episcopului, si mai mici, decâtu 

Presbiterii , st asiă sa primâsca dupa Presbiteri Euchari- 

sti'a, impartasindule aceea s6u Episcopulu, s6u Presbiterulu. 

Dar nici a siede intre Presbiteri nu este iertatu Diaco- 

niloru, caci aceea este conira canonului si contra ordinei. 

Eara dâca cineva acestoru hotariri n'aru voi sa se supuna, - 

acea sa incetedie a mai fi Diaconu, 

Canonulu acesta opresce Diaconiloru, sa se cuminece la |i- 
turgie inaintea Presbiteriloru, st a Episcopului; opresce Diaconului 
“a se cuminecâ pe sine, si rânduiesce, ca dupa ce s'au cuminecatu 

Episcopulu, sî dupa ce Episcopulu, au cuminecatu pe Presbiterii, 

stu de catra Episcopulu insusi, scu de catra unulu dintre Pres- 
biteri sa se cuminece Diaconulu, si in fine cine dintre Dia- 

„coni nu garu supune acestui canonu, sa se lipseasca de Dia- 
„conie. 

Vedi VI. 1.—Laud. 20.— 

Can. 19. In privintia celoru ce s'au facutu urma- 

“tori lui Pavelu samotatenului, si apoi s'au intorsu la so- 

“borniceasca Biserica, s'au hotăritu, că ei negresitu sa se 

botedie de nou; eara dâca unii in timpulu trecutu au fostu 

in cleru, si se arata neprihaniti si fâra intinaciune, acei'a 

dupa ce se voru botediă, earasi sa se hirotoneasca de 

"Episcopulu Bisericei sobornicesci ; deaca insa cercarea i va 

allă neharnici, se cuvine a se depune. - Asijderea si in 

privinti'a Diaconiseloru, si in comunu a iuturoru celoru 

„cuprinsi in canonu, tolu acesta norma sa se liena. Amu 

-amintitu insa de Diaconisele, ce se afla in shima, fiindca 

nau nici o hirotesie, negresitu intre mireni trebue ele sa 

„. se conumere. |  
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Invetiaturile lui Pavelu din Samosât'a le-au consideratu acestu 
“Sinodu de eretice, de aceea:se randuiesce aci norm'a, dupa care 

au ei a se-tractă, dâca voru voi: a se. inţârce in. sinulu Bisericei 

ortodocse. Asijderea s'au prefiptu si norma pentru Diaconisele, care 
pârta shima, cum au sa se tractedie vrându a se lepadă de Pa- 
velu Samosatenulu, si a intrece la drept'a credintia, si adeca, ca 

ele au sa se privesca câ alte crestine de rându. 

Vedi Can. 41. apost. — [. 2. — Laud. 1. — Cart. 66, 

“Can. 20. Fiindca suntu unii, cari ingenunchie Dumi- 

nec'a si în dilele Cincidiecimei. . Asiă, pentra că in fia- 

care parochia sa se padiasca acela-si rându, au hotaritu 

sântulu Sinodu, că stându sa se faca lui Dumnedieu ru- 

gaciunile. | 
  

Din acestu canonu lamuritu se vede, ca dela inceputu sau 

fostu obicinuitu stându sa se faca câtra Dumnedieu rugaciunile, 

pote fi dupa modulu celu simplu, cu care Vaniesiulu au fostu se- 

varsîtu rugaciunile sale, marturisindu-si. peeatele. Însa unii din 

cleru si mireni au inceputu a se ingenunchiă rugându-se, ceea ce 
au sciutu Sinodulu acesta, st de aceea opresce' ingenunchiare la 

rugaciuni, ci randuiesce că stându sa se râge totu insulu. In fine 
numai ingenunchiere la Dumineca Cincidiecimei sau sustienutu 

dupa obiceiulu vechiu. 

  

Candnele Sinodului || ecumenicu din Constan- 
“inopole cu numerulu 7. () 

Can. î.. Sântii Parinti adunati în Constantinopole au 

hotaritu, câ credinti'a celoru trei su'e optsprediece Parinti 

  

() Acestu Sinodu ÎI ecumenicu s'au tienutu la Constantinopole pe timpulu 

Marelui Teodosiu la anulu 381, si parintii mai inscmnati au fostu: Nectariu ala 

 



Sinodului Il ecumenicu. 55 

adunati in Nice'a Bitiniei sa nu se strice, ci sa remâna 

domnitore, si sa fia anatemisata tOta ieresi'a, sî cu deo- 

sebire cea a Ewvnomianilora, adeca a evdocsianiloru, si a 

Semiarianiloru, seau a Pnevmatomachiloru, st cea a Sare- 
„ Haniloru, si a Marcelianiloru, st a Fotinianiloru, si a Apo- 
linarianiloru. 

    

Canonulu “acesta osândindu tote invetiaturile, care .le-au 
osânditu sî Sinodulu I ecumenicu, intaresce Simbolulu credintiei 
din Nice'a in siapte incheieri, sî adaoge alte cinci incheieri de. 
spre Duchulu sântu, s? ca Duchulu sântu purcede numai dela 
Tatalu ; despre Biserica, ca, este un'a, sânta, sobornicesca, st apo- 
atolica, anatematisându invetiaturile schialciate a celoru Eivnomi- 
ami, carii se numescu st lvdocsiani, a celoru Imiarieniloru ( ju- 
metate arieni) a celoru Pnevmatomachiloru (luptatoriloru) contra 
Duchului sântu, a urmatoriloru lui Saveliu, lui Marceliu, lui Fo- 
tinu, si lui Apolinariu. 

Can. 2. Episcepii sa nu treaca peste episcopia in bi- 
sericele afara de hotarele sale, nici sa conturbe bisericele, 
ci amesuratu Candneloru Episcopulu Alessandriei sa gu- 
bernedie numai Egiptulu, Episcopii resaritului, numai sa 
administredie resaritulu, observându-se privilegiile si in- 
tâietâlile, care suntu in Candnele Sinodului niceanu ale 
Bisericei Antiochiene; si Episcopii Diecesei Asiane, care 
suntu numai în Asi'a, sa le administredie, si Episcopii Pon- 
tului numai cele de acolo sa le gubernedie, si ale Traciei, 

Constantinopolei, Chirilu alu Ierusalimului, Grigoria Teologulu, Grigoriu din Ni- 
s'a, toti din pârtile xesaritului, peste totu 150; ear dela apusu nici unulu mau 
fostu ; în urma insa s'au împreinatu cu cele hotarâte de Sinodu, Pap! a Damasu să 
“tota biserie'a apusâna. Acestu Sinodu s'au adunatu 'asupr'a lui Mucedoniu, carele 
afirmă, ca Duchulu sântu este zidirea Fiiului, apoi asupr'a lui 'Apolinariu, asupr'a 
Eynomianiloru, udeca a Evdocsianiloru, a Savelianiloru, Marcianiloru si L'otiniae 
nilora,  
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cele de acolo. Episcopii nechiamati sa nu lreaca preste 

diecesele loru spre hirotonire, seau spre alte functiuni ale 

administratiuneloru bisericesci..  Pazîndu-se insa canonulu 

prescrisu pentru diecese, invederatu este, ca afacerile fia-cârei 

mitropolii le va administră sinodalu mitropoliei amesurata 

celoru hotarite in Nice'a; bisericele lui Dumnedieu insa, 

ce suntu intre popârele barbare, sa se administredie dupa 

datin'a observala de câtra Parinti. 

  

Acestu canonu opresce Epişcopiloru, sa nu mearga în -eparehii 
straine, st acolo sa funetiunedie; canoriulu acesta se pâte privi 
câ continuare a Canonului 34, sî 35 apostolescu, st a canonului 

6, s 7 alv. Sinodului ]. ecumenicu, sî câ deplinirea unoru impre- 
giurâri esentiali, care Episcopii au sa le observe atâtu în privin- 
tia administratiunei Eparehieloru loru, câtu s? in privintia sin6- 
deloru din mitropolie. -Subtu bisericele cele intre neamurile bar- 
bare, se intielegu eparchiele si -mitropoliele, care suntu in pârtile 
Dunarei de josu. 

Vedi Can: 34, si 35 apost. — [. 6, 1. — aa. 8 — IV. 
20. 30, 39. — Antioch. 9. — Sardie. 3, 11, 12. 

Can. 3. Episcopulu Constantinopolei sa aiba partea 

onorului diniâiu dupa Episcopulu Romei, pentru ca ea 

este n6wa Roma. 

Prin acestu Canonu se inaltia seaunulu archierescu din Con- 

stantinopole la dignitate de scaunu patriarchalu, st i se da par- 
tea cea dintâiu a onorului dupa Episcopulu Romei, adaugandu-se 
in Canonu st causa, pentru acâsta intaietate, adeca câci Constan- 

'tinopolea este Roma ndua, fiindu acolo resiedintia imperiale a 
Resaritului, ear in Rom'a fiindu vechi'a resiedintia; de unde se 
vede, ca nu din causa alta, fora decâtu caci Rom'aau fostu cetatea 
imperiale, au capetatu Episcopulu Romei intaietate inaintea ce- 
Jora lalti Episcopi, precum st Episcopulu Constantinopolei au ca- 
petatu intaietate, dupa cea a Episcopului Romei, câci Constanti-
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nopolea sau facutu Roma ndua. St asiă dela acestu Sinodu II 

ecumenicu au fostu cinci scaune patriarchali dupa ordinea act- 

st'a : alu Romei, alu Constantinopolei, alu Alessandriei, alu An- 
tiochiei, sî alu Ierusalimului. 

“Can. 4. Sau staluitu despre Maxima Ciniculu si 

despre petulanti'a si insolenti'a lui, care le-au faculu la 

Constantinopole, că nici Maximu Episcopu sa nu remâna, 
si sa nu fia, nici cei hirotoniti de elu in ori-ce trepla de 

cleru sa nu remâna, st asiâ l6te suntu fora târia, câte 

Sau facutu cu dânsulu si prin dânsulu. 

Maximu aceat'a, despre care aci se face amintire, eră din- 

tre filosofii cinici, nascutu în Egipetu, si cunoscandu-se cu teo- 

logulu Grigoriu Archiepiscopulu: Constantinopolei sau catichisitu 
de dânsulu st sau botediatu, sî s'au numeratu st intre clerici. 

Insa in urma au doveditu elu cinismulu seu prin arogantia, cu- 
tediare, si impudenti'a sea, câci deodata si-au pusu în gându, că 
sa se faca elu Patriarchu in Constantinopole, sî au tramisu multi 
bani Episcopiloru din Alexandria, carii venindu la Constantinopole, 
dimpreuna cu 'Timoteiu alu Alessandriei, sî vedîndu, ca -poporulu 

i gonesce din biserica, unde s'au adunatu spre a alege pe Ma- 
ximu, — s'au retrasu into casa privata, si alegându de Archie- 

reu pe Maximu, lau si hirotonitu. Vediendu Sinodulu necuviin- 
ti'a acâst'a, pe elu Pau segregatu, sî lucrârile lui archieresci le-au 
nimicitu, | 

Can. 5. Ceca ce atârna de Tomulu apuseniloru, 

primimu pe aceia, carii in Antiochia marturisescu un'a 

Dumnedieire a Tatalui, si a Fiiului, sî a sântului Duchu. 

Subt „Tomulu Apuseniloru“ vine de a se intielege hotartrea 
Apuseniloru, prin care ei adevertdia Simbolulu Credintiei din 
Nice'a, si anatematisescu pe toti, cei ce cugeta altcum. Au 

primitu acestu Sinodu ecumenicu sî hotarirea Antiochieniloru, st 

au gasito drâpta, st conformu  Simbolului Credintiei, pentru ca 
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acolo se marturisea un'a Dumnedieire. a Tatalui, st a Fiiului, st a 
sântului Duchu, 

Vedi VI. 1, 2. — Cart.1. 
“Can. 6. Fiindca multi voindu a turbură, st resturnă 

bun'a rânduiala bisericeasca în modu vrajmasiescu, si si- 
cofanticu plasmuescu Gre-care. invinuiri asupr'a ortodocsi- 
loru Episcopi, carii ocârmuiescu  Bisericele, nimic?a alta 
avându inainte, decâtu a mânji renumele preotiloru, si a 
provocă turburâri in poporulu celu liniscitu : dreptu aceea 
sântulu Sinodu alu Episcopiloru adunati in Constantinopole 
au hotaritu, că incusatorii fora' cercetare sa nu se primeasca, 
nici sa se dee a toti voie, a ridică pâri asupr a ocârimuito- 

„riloru Biserjcei, nici şa se opreasca toli, ci deca cine-va 
„în contră Episcopului aru aduce 6Gre-care pâra propria, 
adeca privata, ca au fostu insielatu, seau altcum seau ne- 
drepiatitu de acela, pentru astfeliu de - pâri nu este de 
a şe cercelă nici pers6n'a incusatoriului, nici religiunea 
lui; câci consciintia unui Episcopu in totu modulu trebuie 
sa fia. libera, st celu ce dice, ca s'au nedreptalitu, ori de 
ce religiune va fi, sa-si afle dreptulu.  Eara deca crim” a, 
ce se imputa Episcopului, aru Îi bisericeasca, -atunci tre- 
buie sa se cercetedie pers6nele incusatoriloru, pentru că 

| mai intâiu iereticiloru sa nu fia iertatu a ridică incuse in 
lucruri bisericesci asupr'a Episcopiloru ortodocsi; ieretici 
insa numimu pe cei de demultu lapadati din Biserica, st 
pe cei dupa aceea anatemulisati de noi, precum si pe 
acei'a, carii se prefacu a marlurisi credinti'a cea sanatâsa, 
insa S'au despariilu st se aduna in contra Episcopiloru 
noştrii canonici. Mai departe deaca 6re carii suntu osân- 

N
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dili sî escomunicati de Biserica pentru nisce cause, fia 

din cleru, ori din rândulu lumeniloru nici aceloru sa nu 

fia iertatu a invinovati pe Episcopa, pona nu se voru fi 

curalilu de vinovatia loru cea dintâiu ; asemenea nici cei 

ce suntu sub! invinuire mai vechia sa nu se primeasca 

mainainle a pâri pe Episcopu, ori pe alti clerici, pona ce 

nu se voru aretă nevinovati de invinuirile, ce li se impula. 

Insa -deaca Gre-carii nefiindu nici ierelici, nici escomuni- 

cati, nici osândili, . nici mainainte invinuili pentru 6re- 

care gresiale, aru dice, ca au 6re-care pâra bisericeasca 

asupra Episcopului, acestos”a demanda sântulu Sinodu, a 

infalisiă mainainte incusele sale inaintea Episcopiloru Mi- 

tropoliei, sî inaintea acelora sa dovedeasca - vinovatiele 

Episcopului, carele este in 6re-care pricini. Deaca insa 

s'aru intemplă, câ Episcopii Mitropoliei sa nu pOta indrep- 

lă invinuirile aduse asupra Episcopului, atunci ei sa mer- 

ga la unu mai mare Sinodu de Episcopi ai aceleeasi Pa- 

triarchii, carii se voru conchiemă pentru deciderea causei 

aceleiasi, st incus'a sa nu se iee inainte, pona cându in- 

cusatorii nu se voru dechiară in scrisu, că pedepsa de 

taliune sa-i ajunga pe ei, .deaca in decursulu lucrurilora 

"-se va dovedi, ca ei au calumniatu pe Episcopulu.  Eara 

deaca cine-va despretiuindu cele ce sau hotaritu dupa 

cele mai susu aretate, aru cutediă a molestă urechile Im- 

peratului, ori judecatoriele lumeșci, ori a conturbă șino= 

dulu ecamenicu, negligându pe toti Episcopii din patriar- 

chatu, unolu că acela sa nu fia primitu nici decum cu 

incusa, câ unulu, carele au despretiuitu cannele și au 

vatamatu bun'a ordine bişericeagca, 
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Canonulu acesta este in strânsa legatura cu canonoulu 74 
apostolescu, sî face debsebire intre incusatorii de Episzopu ori 

: Presbiteru, st randuiesce, ca acusatori nu potu fi ieretici, st 6meni 
prihaniti. Insa dice Canonulu sî aceea; ca, dâca incusatorii voru 
pâri pe Episcopu stu pe Presbiteru in vre unu obiectu de bani, 
atunci incusatorii n'au de a fi cercetati in privinti'a religiei loru, 
pentruca se cuvine ai primi, siale dă dreptulu loru; din contra 
la incusele, care potu trage dupa sine depunerea Episcopului ori 
a Presbiterului, sa cere, câ, incusatorii sa fia crestini onesti, -mai 
“departe astfeliu de incusa are a se tractă la Sinodulu episcopescu 
“din Mitropolie, de unde pre calea, apelatiunei se substerne la si- 

„„modulu episcopescu din Patriarchatulu respectivu. Care nici cu 
sentinti'a Sinodului episcopescu din Patriarchatu nu se multiu- 
“mesce, ci molestedia pe Imperatulu, st judecatoriele civile, unulu 
“că acesta nu mai pâte reinnoi incasa seal, caci n'au urmatu 
prescriseloru canonice, si au conturbatu bun'a rânduiala bisericesca. 

| Vedi Can. 74. apost.—IV. 9, 17, 21.— Cart. 8, 12, 14, 15. 
VI. 27, 36, 98, 105, 134, 137, 138.—Antioe. 12, 14, 15. 

Can. 7. Pe cei ce vinu dela ierelici la orlodocsia, 
si la partea celoru ce se mantuiescu, i primimu dupa ur- 
maldrea randuiala si datina. Pe ariani adeca, pe mace- 
doniani, pe Sabaliani, st pe novaliani, carii se dicu pe sine 
curati, si cei stângaci, st pe patrusprediecenii, adeca tetra- 
dici (mercurenii) sî pe apolinarisci i primimu, deaca voru 
dă rugâri si voru anatemisă tdta ieresi'a, ce nu consimte 
“cu sânta soborniceasc'a st apostolic'a Biserica a lui Dum-= 
nedieu, si insemnându-i seau ungându-i mai intâiu cu 
sântulu .Miru pre frunte, si pre ochi, si pre nâri, si pre 

“gura, si pre urechi, si insemnându-i dicemu ; „„Pecetea Da- 
rului Duchului sântu. Bar pe evnomianii, carii se bo- 

“teadia cu un'a afundare, si pe montanisci, cei ce aici se 
“dicu Frigi, st pe savelianii, carii invalia a [i Tatalu si
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Fiiulu uma fatia, s6u alte Gre-care lucruri urite facu, st: 

t6te cele-lalte eresii, — pe toti dintre acesti'a, carii voru 

sa se aleture la ortodocsia i primimu-că pe elini, si in diu'a: 

cea diniaiu i facemu christiani, intru a dOw'a cathicumeni, 

iniru a treia i jurâmu cu insuflare de irei ori in fatia si. 

in urechi, si asiă i cathichisimu, si i facemu sa petreaca. 

mai multu timpu in Biserica, si sa asculte scripturile, st 

atunci i botediâmu. 

Canonulu acesta prescrie modalitatea, dupa care au a se 
primi iereticii in sinulu Bisericei nâstre; precum se vede din tex- 
tulu canonului presentu, trebue unulu câ acel'a, care voiesce sa 
treaca din vreo ieresia la Biserica ndstra, în scrisu sa dee ru- 
gare pentru primirea sea in religi'a nâstra, st intrâns'a sa osân- 
desca ieresi'a, în care pon” atunci au petrecutu, sî dupa ce din. 
destulu s6u cathechisitu adeca s'au invetiatu a cunâsce dogmele 
credintiei nâstre, st dupa ce au juratu pre Ortodocsia, st sau 
unsu cu sântulu miru, | se botedia, sî ge conumera intre crestinii 
nostrii, 

  

Candnele Sinodului III. ecumenicu din Efesu cu 
numerulu optu. ( , 

Can. 1. Fiindca se cuvine si celoru ce lipsescu dela 
sântulu Sinodu, st celoru ce pentru 6recare causa biseri- 

cesca, s€u îrupesca au remasu prin liara si in cetate, 

sa scia cele ce s'au statornicitu in Sinodu, deci facenu 

__() Sinodulu acest'a II ecumenicu s'au tienutu la Efesu din Asi'a in dilele [m= 
peratului Teodosiu celui micu, la a, 431, siau fostu de fatia pana la 200 Archie 
rei sub presiedinti'a lui Chirilu Patriarchului Alecsandriei; carele au 'suplinitu la 
inceputa pe locutiitorii lui Celestinu Papa dela Roma, carele mai tardiu. au trimisu  
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cunosculu Sântieniei si Dragostei Vâsire, că deca vreunu 
Mitropolitu despartinduse de sântulu st ecumeniculu Sinodu 
au treculu, ori va trece catra adunarea apostasiei, su dupa 
acâsta s'aru întruni. cu dâris'a, scu cele ale lui Celeslinu 
au cugelatu, s6u le va 'cugela, unulu că acel'a nici decum 
nu pole avea jurisdicliune asupra Episeopiloru din Mitro- 
polie, fiindu ca este . deja scosu prin Sinodu din t6ta 
imparlasirea bisericâsca, sî numai este vrednicu de a eser- 
cita vreo chiemare, si oficiu; inca si Episcopiloru Pro- 

vinliei, si Mitropolitiloru celoru din tinutulu acela, sa se 

subordinedie , st din gradulu Episcopatului sa se scâia, 

Cânonulu acest'a arata predeplinu, ca pecatulu apostasiei au 
inceputu a stapani inca st pe unii din Archierei, de aceea st se 
hotaresce in Canonu, ca deca vreunu Patriarchu ori Mitropolitu 
saru molipsi de apostasia, numai de câtu are sa incetedie Juris= 
dictiunea lui asupra Episcopiloru ortodocsi, asisiderea dâca vre- 
unu Episcopu aru trage catra apostasia, numai decâtu “si 

„pierde oficiulu seu. fatia cu: clerylu, st poporulu credintiosu din 
eparchia. 

Can. 2. Eara dca 6re carii Episcopi provinciali n'au 
venitu la sântulu Sinodu, si s'au apropiatu de apostasia, 
s6u aru voi sa se apropie, ori si subscriindu depunerea 
lui Nestoriu au trecutu totusi la adunarea apostasiei, aceia 
dupa hotarârea santului Sinodu sa fia depusi din preotie si 

scosi din treapta. | 

Canonulu acesta este continuarea celui precedente,. caci rân- 

  

la Sinodu de representantii sei pe Arcadiu si Proiectu Episcopi, si p6 Presbiteziilu 
Filipu. Apoi au fostu Tuvenaliu alu Ierusalimului, si alti. Acestu Sinodu sau'adu- 
Batu de a tracta asupra lui Nectariu Patriarchulu Constantiuopolei, carele s'au mo- 
lepsitu de invetiaturile ieretice ale lui Diodoru si Teodora din Mopsneatii, cari 
impartia pe Christosu in d6ue fetie ect,
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duiesce lipsirea din dregatoria st trepta a 'acelui Episcopu, carele 
nu s'au infatisiatu lu Sinodu, ci ori s'au impreunatu cu apostasia, 
ori ca in urma are de gandu acesta sa o faca, scu si dupa ceau 
iscalitu depunerea lui Nestoriu, earasi s'au intorsu la apostasia. 

Can. 3. Hara dâca Gre cari dintre clerici din vreo 
cetate, ori dela sate s'au lipsitu de preotie de catra Ne- 
storiu, si de catra cei impreuna cu dânsulu pentru cre- 
dinti'a loru cea drâpta, —pe unii că acesti'a i indreptalimu 
a'si lua earasi irept'a loru; si preste totu demandamu, că 
clericii, ce tienu un'a cu orlodocsulu sî ecumeniculu Si- 
nodu, sa nu se supuna nici decum, si nici intr'unu chipu 
Episcopiloru, carii s'au despartitu, ori s'au desbinatu. 

  

De re ce Nestoriu iereticulu, că Patriarchu in Constantino- 
pole s'au nevoitu a lati ieresi'a sea si între cleru sî poporu, sî pe 
toti contrarii lui iau segregatu si lipsitu de oficiele loru; pentru aceea, in acestu Canonu toti aceia se repunu in treptele loru, carii au remasu statornici in ortodoesia fatia cu ieresi'a de susu, 

Can. 4. Eara dâca re carii dintre clerici aru cadea 
in apostasie, st aru indresni a tienâ ori privatu, ori pu- 
Dlicu cu Nestoriu, s6u cu Celesiinu, — sântulu Sinodu si 
pe aceia i judeca de depusi. : . „A 

Can. 5. Eara câti pentru faptele loru necuviinlidse s'au 
osânditu de. sâniulu Sinodu, seu de Episcopii loru- pro 
prii, si Nestoriu, st cei de o credintia cu elu, sau incer. 
catu, seu se voru incerca a le dă impartasirea; ori treapta 
loru in. contra can6neloru, — amu hotaritu, ca aceia sa re 
remâna netolositi, st intru nimicu sa nu fia mai. pulinu 
de câtu cei segregati. E 

Can. 6. Asisiderea st care aru voi ori in ce 'chipu  
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Sa stramute cele ce s'au lacratu in sântulu Sinodu in E- 

fesu pentru fiesce carele sântulu Sinodu au hotarâtu, de aru 

fi „Episcopi seau clerici sa cada de tolu din ir&pta sea; 

eara de aru fi lumeni, sa fia segregati. 

Can, 7.. Cetinduse acestea sântulu Sinodu: au hota=. 

râtu, că. nimenui sa nu. fia iertatu a aduce, ori a scrie, 

ori a compune alta credintia afara de cea hotarâta de sânt 

Parinti adunati in sântulu. Duchu: in cetatea Niceii; eara 

ci ce indresnescu a.compune alta credintia, ori a propune 

ori -a o. preda. celoru ce voiescii a se intârce la cunoscin- 

tPa adeverului dela elinismu, ori iudaismu, ori dela altu 

ieresu, aceia, de voru fi Episcopi, ori clerici, sa se lea- 

pede, Epişcopii din episcopatu, si clericii din  clericatu, 

ear de voru fi laici, să se . anatemisesca. Asemen6 deca 

s'aru vadi. re carii, fia. Episcopi , ori clerici ori lumeni, 

ca s6u credu, s6u invatia cele propuse inscrisu de pres- 

piterulu Harisiu despre intruparea unuia nascutu Fiiului lui 

Dumnedieu, adeca. spureatele .si resvretitOrele dogme ale 

lui Nestoriu, șa se supuna holarirei sântului acestui Sinodu 

ecumenicu, .asiă incâtu Episcopulu sa se. depuna, si sa se 

departe. dela episcopatu, ear clericulu asemene sa cada din 

_cleru;. ear de aru fi mireanu, acela sa se anatemisesca, 

precum s'au disu mai nainte. 

  

Canonulu acest'a da dovada despre aceea da o: parte, câ in 

timpii Sinodului: III 'ecumenicu au stapanitu pe mai multi Episcopi 

si presbiteri un'a mândrie a specula cu sciintiele teologice, de unde 

apoi au urmatu ieresuri, ear de alta parte Qanonulu acesta da 

dovada si despre aceea, ca parinții cei ih numeru 200 adunăti la 

acestu Sinodu cu sporiu bunu au defendatu Simbolulu. : Credintiei
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din Nicea, precum arata textulu intregu alu acestui oanonu.— 
Nestoriu inca au compusu unu Simbolu, si lau presentatu Sino- 

dului prin Harisiu presbiterulu seu, care Simbolu s'au dechiaratu 
de iereticu, din cans'a acâsta se amintesce in susamintitulu Ca. . 
nonu numele lui Hatisiu, 

Can. 8. Prea iubitoriulu de Dumnedieu Coepisco= 

pulu Riginu st cei impreuna cu dânsulu prea iubiiorii 

de Dumnedieu Episcopi ai Episcopiei Ciprieniloru Zinonu 

si Evragiu neau vestilu Nâua de unu lucru nou scorniti 

în contra legiuiriloru bisericesti st a candneloru Sântiloru 

Parinti, sî care atinge libertatea taluroru: dreptaceea fi- 

indca bilele comune au trebuintia de mai mare vindecare, 

că unele, ce si mai mare stricaciune aducu, st mai vârtosu, 

deca nici n'au fostu obiceiu vechiu, câ Episcopulu Biseri- 

cei din Anliochi'a sa seversiasca hirotoniele cele din Cipru, 

precum au arelatu prin scrisori sî prin viu graiu barbatii 

credintiosi, cei ce au avulu intrarea in sântulu Sinodu, - 

carii că inaiutestatatori ai Bisericei din Cipru dupa can6- 
nele cuviosiloru Parinti si dupa vechiulu obiceiu voru avea 

-nebântuire st? nesilnicie, sevârsindu insusi hirotoniele prea 

„cuviosiloru Episcopi. Totu aceasta are sa se observe si 

la celelalte ocârmuiri, sî la bisericele de pretutindene, in- 

-câtu nimenea dintre iubitorii de Dumnedieu Episcopi sa 
nu puna mân'a pe alta eparchia, carea n'au fostu mai dina= 
inte, st din incepulu sub aceiasi, -adeca. sub predecesorii 
loru; ci sî deca au iniratu in alta eparchie, st si'au su= 

'pusu-o cu puterea, aceea sa o dee inapoi, că nici sub 

“pretestu de sântita lucrare sa nu rca preste 'candnele 

parintiloru, si sa nu incapa mandri'a stapânirei lumesci, nici 
5  
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sa lasâmu câtu de pulinu a se pierde libertatea, carea ni 

o au daruitu Domnulu nostru lisusu Christosu prin sân- 

„gele seu, liberatoriulu tuturoru Gmeniloru. Deci sântulu si 

ecumeniculu acest'a Sinodu au hoiârilu, că fiecare mitro- 

polie drepturile cuvenite ei din inceputu si dupa vechiulu 

obiceiu , ce s'au observatu, sa le padiasca intregi si ne- 

slirbite, avându fiecare Mitropolitu a primi spre a sea în- 

4arire cele ce s'au iucratu in tagma. Ear. dâca cineva 

Saru aretă intr'unu chipu contrariu hotâririloru de acum, 

sântulu si ecumeniculu Sinodu au hotâritu, a fi aceea fora 

târia. 

  

Mitropolitulu Antiochiei sau staruitu in contra vechiului obi- 

ceiu, sasi subordinedie Mitiopoli'a cea vechia din Cipru din aceea 

nefundata causa, ca adeca insula Cipru au pierdutu independinti'a 

gea politica, st au devenitu sub stapânirea Principelui din Antiochi'a. 

“Ta nediviaa acâsta sau simtitu cleralu si poporulu din Mitropoliă 

“Ciprului tare vatamatu, st au recursu cu Archiereii sei la acestu 

Sinodu ecumenicu, că sai scutâsca in dreptulu loru vechiu, si sa 

opresca pe Mitropolitulu din Antiochi'a, a nu-i stramtoră in odichn'a 

loru.—Sinodulu, precum se vede din Canonu, au tractatu acestu 

-obiectu, sî lau decisu, 1, că hotarele cele vechi ale jurisdictieloru 

bisericesci sa se sustiena sî spre viitoriu; 2, că Mitropolitulu An- 

tiochiei sa se retiena a bantui mitropolia Ciprului, caci acolo nui 

"compete lui nici unu dreptu; 3. câ libertatea tuturoru, care insusi 

Domnulu nostru Lisusu Ohristosv neau 'datu n6ue prin sângele 

seu, sa nu -se stramtoredie intru nimica; 4, că toti Mitropolitii sa 

iee spre. apararea drepturiloru Mitropolieloru loru copie despre ho- 

tarirea acâsta a Sinodului ecumenicu, si in fine 5, câ ori ce varu 

-face contr'a acestui canonu, sa fia fora tarie. 

Vedi Can. 34, 35 aposi.—Il. 2.— VI. 20, 36, 39. — Antioe. 

9, 13, 22.—Sardie, 3, 11, 12.—L. 6.71. 
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Candnele Sinodului IV, ecumesicu - din Calce- 
donu cu numerulu 30 

  

Can. 4. Candnele asiediate de sânii Parinti in fie- 
care Sinodu de pona acum, amu aflatu de bine a hotâri, 
câ.sa se tiena. 

  

Sinodulu IV ecumenicu hotaresce prin acestu Canonu, câ 
sa se tiena candnele Sinâdeloru ce s'au celebratu. Noi suntemu 
de aceea pârere, ca aci nu numai canonele dela Nice'a, Con- 
stantinopole sî dela Efesu s'au hotâritu a se tien6, ci sî candnele 
celoru dintâiu diece Sin6de locale, dintre care ], celu din Carta- 
gen'a in dilele lui Ciprianu la a, 258; — 2, la Antiochia in a, 
265, — 3, la Ancira în a. 314, — 4, Neocesari'a la a. 315, — 
5, Gangra la a. 340, — 6, Antiochi'a II, la a. 341, — 7, Sar. 
dichi'a la a. 341, — 8, Laudice'a la a. 364, — 9, Constantino- 
pole la a. 394, -— si 10, la Cartagena la a. 424 sau tienutu ; 
asertulu acest'a alu nostru se intaresce si prin talmacitoriulu din 
Pidalionu la acestu Canonu, in care se dice: „ca Canonulu acest'a 

  

(). Sinodulu IV ecumenicu s'au adunatu in Calcedonu in dilele Imperatu- 
lui Marcianu. sî a Imperatesii Pulcheriei la a. 451. Aychiereii au fostu 630, in. 
tre cari au fostu eelu dintâiu Anatoliu alu Constantinopolei, Pascasinu si Lucen- tiu Episcopulv cu Bonifaciu st cu Vasiliu presbilerii, cu carii au fostu st Tulianu Episcopulu, toti acesti'a locutiitorii lui Leonu alu Romei; apoi Macsimu din An-' tiochi'a, Tavenaliu din Ierusalimu. Ac s'au osânditu invetiaturile Archiinandritu= 
lui Enthichiu, st ale lui Dioscoru, carele” dupa sântulu Cirilu se facusă Episcopu. 
alu Alessandriei. Ei cadiusera in asemenea, ieresu, câ st Nestoriu, câci acesta 
impartiă, pe Christosu în due fetie si dâue firii ear acesti'a, pe cele dsue fii le 
amestecara in un'a fire ; pentru care scalciata si anticristiana, invetiatura, care eră 
contraria: Simbolului Credinţiei din Nice'a. sî Constantinopole, s'au osânditu dim- 
preuna cu toti ucei'a, carii aru cutediă a adaoge stu a scads ce-va din Simba- 
lulu, Crediutiei, DI | 

= 
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judeca, ca este cu dreptulu, a stapâni, adeca a-si aveă târia si 

puterea tâte Candnele, care din inceputu st pona acum s'au datu 

de sântii Parinti — — — în fesce care Sinodu ecumenicu, si 

localu.E - 

Vedi VI. 2. — VII. 1. — 

Can. 2. Deaca vre-unu Episcopu aru sevârsi hiro- 

tonie pentru bani, st aru face de vindiare darulu, ce nu 

se pote vinde, si aru hirotoni. pentru bani Episcopu, ori 

horoepiscopn, ori Presbileru, ori Diaconu, ori pe altu-: 

cine=va dintre cei numerati in cleru, ori aru inaintă de 

Economu, ori Advocatu, ori portariu, ori alta fatia biseri-. 

ceasca pentru câstigu mârsiavu, acePa dovedindu-se, ca au 

facutu asiă ce-va, se vina in periculu in privinti'a treptei sale, 

st celu hirotonitu sa nu traga nici unu folosu din hirotoni'a seu 

din inaintarea cea cumparata, ci sa piârdia vrednici'a si po- 

stulu ce au dobanditu pentrn bani. Fara deaca cine-va 

Saru aretă midilocitorin la astieliu de negotiuri urîte si ne- 

iertate, sa se lapede si acel'a, de aru fi clericu, din tr€p- 

Va sea, eara de aru fi mireanu seau monachu, sa se ana- 

temiseasca. 

  

Canonulu 'acest'a opresce Episcopiloru ca stricteti'a cea mai 

mare simonie, adeca, vendiarea celoru sânte, si demanda depune- 

rea Episcopiloru simonianisci, ear pe midilocitori i lapede din 

trepta, si-i pune sub anatema. Prin urmare acestu Canonu vo- 

iesce, că Archiereulu sa se multiamesca -cu venitulu seu legalu, 

ferindu-se de ori-ce castigu mârsiavu, 

Vedi Can. 29, 30. apostol. — VI. 22, 23. — VIL. 3,4, 5, 

19. — Vasil. 91. — Laudie. 16. 

Can. 3. Sau facutu cunosculu sântului Sinodu, ca 

unii dintre cei numerati in cleru pentru castigu mâr-
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siavu iau in arenda averi streine, si primescu asupra-si 
lucruri lumesci, negligându servitiulu dumnedieescu, st 
alergându prin casele lumeniloru, si luându asupra-si din 
iubire de argintu administrare de averi. Deci au hota- 
ritu sântulu si marele Sinodu, că de aci inainte nime, 
nici Episcopu, nici clericu, nici monachu sa nu iee in 
arenda averi, nici sa se amestece in administrarea lucru- 
riloru lumesci,afora numai deaca va fi chiematu de legi 
la epilropie neaparata peste minoreni, seau Episcopulu 
cetâliei Varu rândui sa porte grija de lucruri bisericesci, 
ori de orfani, si de veduve parasite, si de persne de ace- 
lea, care au cu deosebire trebuintia de ajutoriulu Biseri- 
cei pentru frica lui Dumnedieu.  Eara deaca cine-va 
dupa asta s'aru încercă a calcă hotaririle acestea, unulu 
că acesta sa se supuna pedepseloru bisericesci. 

Au venitu la cunoscinti'a acestui Sinodu, ca unii clerici pen- 
tru mârsiavulu castigu iau în. arenda mosii straine, si prin aceea 
se mesteca in lucruri lumesti, st negligându chiemarea oficiului 
loru bisericescu, se instraineadia de totu dela biserica, sî asuprescu 
poporulu credinciosu. Pentru acâst'a s'au stabilitu acestu canonu, 
de a pune stavila, că preotii sa nu iee in arenda mosii, sî sa nu 
se bage in administratiune de. lucruri lumesci, afora numai d&ea 
se chiama ei din partea stapânirei lumesci la curatoratu de copii 
minoreni, stu dâca Episcopulu respectivu va indemnă pe Presbi- 
terulu de a, representă, si defende lucrurile bisericei sale paro- 
chiale, si tote acestea nu pentru vre-unu castigu, sî dobânda, ci 
pentru frica lui Dumnedieu, va sa dica, pentru aperarea dreptâ- 
tiei. . Cei ce- voru urmă alteum, Canonulu i supune pedepseloru 
bisericesci, adeca, depunerei. 

Vedi Can. 6, 81, 83 apost. — IV. 1. — I-AI, 11, — Car- 
tag. 18. — VII. 10,  
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Can. 4. Cei ce cu adeveratu si curalu petrecu in 
viatia monachula, sa se invredniceasca de onorulu cuviin- 

ciosu. Fiindca insa unii cu faliernicie intrebuintiandu 

slarea monachale, si turbura Biseric'a, si lucrurile politice, 

alergându fora deosebire prin cetâti, vrându totdeodata 

sa faca si manastiri pentru sine; deci s'au hotaritu, că 

nimenea nicairi sa nu zideasca, nici sa intemeiedie mana- 

stire, ori casa de rugaciune fora judecata Episcopului 

respectivu;.eara monachii, cei ce petrecu prin Gre- care 

cetâti, si sate, sa se supuna Episcopului, si sa iubeasca 

Jiniscea, si sa se deprinda singuru numai cu ajunarea si 

rugaciunea, remanendu in locurile acelea, in care de lume 

S'au Jepadatu, nici sa supere lucrurile bisericesci ori lu= 

mesci, nici sa se impartasiasca la acelea parasindu mana- 

stirile loru, afara numai, deaca cum-va din vre-o trebu- 

întia urginte |i Saru dă voie la aceea de câtra Episcopulu 

celâli i; cara în manastiri sa nu se primeasca nici unu 

sclavu spre a se face monuchu fora invoirea slapânului 

seu... Eara celu ce aru calcă holarirea aceasta â nstra, 

poruncimu, sa se escomunice, pentru că sa nu se huleasca 

numele lui Dumnedieu, eara Episcopulu cetâtii trebue sa 

ponle grija acurata asupra manastiriloru. 

In Canonulu acesta alu Sinodului IV ecumenicu aflâmu dis- 
pusetiuni în privintia' monachiloru'sî a monastiriloru, sî adeca 

ca monachiloru nu se iarta a parasi monastirea, si a petrece in 

cetâti st sate, si acolo a-si face locuintia si casa de ruga; ca 

„manastirea se pâte face numai cu invoirea Episcopului eparchialu, 
cârui suntu supusi monachii ; ca st monachii, carii petrecu cu in- 

voirea Episcopului loru in cetâti st sate, suntu subordinati Epis- 

a
u
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copului, sî au a petrece in linisce si in rugaciune, st in ajunare, 

sî nici decum a se amestecă in lucruri lumesci, st in deobsce 

Episcopulu eparebhialu trebue sa aiba inspectiunea asupr'a mana- 
stirei din eparchie,. 

Vedi Can. 24, IV. — VII. 17, 91, 30. — 1-11... 

Can. 5. In 'privintia Episcopiloru si a elericiloru, 

carii se multa din cetate in cetate, s'au botaritu, că cand- 

rele facute de sânlii Parinti in privintia acesta sa aiba 

Valdrea loru. 

  

Canonulu acesta se provoca în genere la candnele cele de 

mai inainte, care in privinti'a aceloru Archierei si lerei s'au adusu, 

carii aru voi sa se stramute dintro eparchie in alta, st? dintro 

parochie- intr'alta, ceea ce se opresce acolo, si aci se demanda a 

avea, val6rea loru. | 

Vedi Can. 14, 15 apostol. — 1. 15, 16. —.VI, 17. — An- 
tioch. 3, 16, 21. — Sardic. 1, 2. 15, 16, 19. — Cartag. 57, 63, 90. 

Can. 6. Nime sa nu se hirotoneasca absolutu nici 

Presbiteriu, nici Diaconu, nici altu 6re-cine din tagma 

preoliasca ; deaca celu ce se hirotonesce nu se va numi 

deosebi pentru biseric'a vre-unei cetâti, ori vre-unui satu, 

ori martiriu, ori manastire.  Eara in privinlia celoru ce 

se hirotonescu absolutu, sântulu Sinodu au hotaritu, câ o 

asemenea hirotonie sa fia fora târia, si nicairea sa nu 

-p6ta lucră spre ocar'a celui ce iau hirotonitu. 

  

Dupa canonulu acesta, nu se iarta în Biserica nâstra Epis- 
copi, Presbiteri ori Diaconi titulari, ci se demanda, ca la sântirea de 
Episcopu eparehi'a, la sântirea de preotu ori diaconu parochi'a 
sa, se aminteasca în rugaciune de chiamarea sântului Duchu. De 

aceea, sî Canonulu acesta legiuiesce, că toti acei'a, carii se sân- 

tiesen de titulari Eppi ori Presbiteri ori Diâconi, sa se considere. 

că nesântiti, sî hirotoni'a loru sa fia fora târia. 

Vedi Neaces, lă,  
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Can. 7. Cei ce sau primilu odata in cleru si mo-: 

nachii amu hotaritu, sa nu intre nici in 6ste, nici in dre- 

gatorie lumeasca; eara cutediandu un'a că aceasta si ne- 

caindu-se, că sa-se intârea la aceasta, care pentru Dum- 

nedieu mai inainte si-au ales'o, sa se anatemiseasca. 

Canonulu nu iarta, câ cine-va dintre clerici sî monachi sa 

se faca ostasiu, su sa se facă dregatoriu lumescu; de aceea Ca- 
nonulu pune subt anatema pe toti clericii st monachii acei'a, carii 
su ostasi s€u dregatori mireni s'au facutu, sî nu voiescu sa se 

intârea la trepta loru bisericeasca ; asprimea acestei pedepse se 

deduce din violatiunea juramântului, ce' la sântire preotulu si 
monachulu depune in fati'a bisericei. | 

Vedi Can. 6, 81, 83 apostoleseu, — IV. 3. — VI. 1,2,1t. 

— Cartag. 18, | | 

Can. 8. Clericii caseloru saracesei — orfanotrofii —, 

ori ai manasliriloru, ori ai martirieloru sa remâna subt 

iurisdicliunea Episcopiloru celoru ce suntu in fiesce-care 

celaie, dupa tradiliunea sântiloru Parinti, si nu cu ohras- 

nicie sa se desfrânedie in contra Episcopului loru. Eara 

cei ce voru indresni a resturnă asifeliu de conslituliune, 

si nu se voru supune Episcopului loru, de voru fi cle- 

rici sa-i supuna pedepseloru canonice, eara de voru i 

monachi, seau mireni, sa fia segregali. 

Bun'a ordine aduce cu sine, ca preotii dela casele orfano- 
trofieloru, Ghirocomielora — institute de batrâni — Nosocomie- 
loru — Spitaleloru — st dela bisericele Muceniciloru trebue sa 
recunsca auctoritatea Episcopului eparchialu ; de aceea legiuiesce 
canonulu pedepse canonice pentru toti, carii fiindu -aplecati la 
asemenea institute n'aru voi a fi atârnati dela Episcopulu epar- 
chialu,
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Can. 9. Deaca vre-unu clericu are judecata cu altu 
clericu, sa nu lase pe Episcopulu seu, si sa nu alerge 
Ja judecatori lumesci, ci mai dintâiu sa se cercetedie cau-. 
sa de Episcopulu seu, stu cu voia Episcopului seu de. 
acei'a, pe carii voru voi amenddue parlile, că sa le faca 
judecata.  Eara de aru face cine-va afara de acestea, sa 
se supuna pedepseloru canonice.  Eara dâca unu clericu.. 
aru av6 judecata cu alu seu — Eppu — seu cu altu 
Episcopu, sa se judece de Sinodulu Provintiei.  Deaca. 
vre-unu Episcopu cu Mitropolitulu seu, seu clericu s'aru 
gâlcevi, nediuiasca s6u la Esarchulu ocârmuirei, s6u la 
scaunulu imperatescei celâti a Constantinopolei, si la ace- 
Pa sa se judece. | 

  

Ori de ce natura sa fia vre-o diferintia intre doi s6u mai 
multi clerici, este consultu, dar st Canonulu presentu prescrie, ca . 
clericii invrajbiti sa merga, la Episeopulu loru, si dela dânsulu 
sa ceara judecata, carele deaca este diferinti'a subversante de na- 
tura civile, cu buna seama le va dă unu consiliu bunu, sî nu se 
va lasă mai departein judecata ; ear deaca este diferinti'a de na- 
tura bisericeasca ori disciplinare, atunci Episcopulu va institui 
investigatiune, si seau Elu, adaca Consistoriulu eparchialu, stu 
acei alesi judecatori, pe carii amendâue pârtile si-au alesu, voru 
dârimă treaba. Cumca Parintii acestui Sinodu au fostu pre inal- 

-timea sciintieloru teologice si cananico-juridice, lemuritu se vede. 
din cuprinsulu acestui canonu, prin care lasa pârtiloru invrajbite 
de a-si alege siesi judecatori, carii diferinti'a loru sa o prejudece. 

Vedi Can. 14 apost. — 1. 6, — IV.:17, 21, — Ant. 14, 
15. — Cartag. 14, 27. — 

Can. 10. Sa nu fia iertatu, că unu clericu sa se nu-. 
mere deodata in Biserecile a doue cetati, in ceea, pentru 
care s'au hirotonilu la incepulu, si in ceea ce au fugitu  
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că int”un'a mai mare pentru pofta marire; desiarle ; eara 

cei ce aru face aceasta, sa se reasiedie la bisericele loru, 

pentru care au fostu hirotoniti la inceputu si numai acolo 

sa slujeasca; eara deaca vre-unulu s'au ștremutatu dejă 

dintro biserica intr'alta, acea sa nu ia parte la lucrurile 

bisericei de mainainte, ci sa se impartasiasca dela cea 

muceniceasca, s€u din cas'a saraciloru sâu a primitoriloru 

de straini; eara pe cei ce indrasnescu hotarirea marelui 

si ecumenicului Sinodu acestuia a nu o observă, au 

hotaritu  sântulu Sinodu, că aceia sa cadia din 

treapta loru. 

  

Mantuitoriulu au disu: „ca nime nu pâte sa servesea la doi 
domni, ca au pe unulu va urt, st pe altulu va iubi, au pe unulu 
va cuprinde, sî pe altulu va urgisi“ Mateiu Cap. VI. v. 24; pre 

dreptu dara si canonulu acesta nu iarta preotilorn, ca la d6ue 
biserici sa se aplice, pentru ca. nu pote satisface datorintieloru, 
cele ce pretindu dâue biserici. Colisinea acestoru datorintie o. 
recunâsce ori-care preotu, sî numai acel'a va dori asiă ce-va, 

adeca, doue biserici sa administredie, carele este sclavulu la- 
comniei, . 

„ Vedi Can. 15 apostol. — 1. 15, 16. —1V.5, 20. — VI. 
17, 18. — VIL 15. — Ant. 3, Cartag. 63, 94. — Sardie. 15, 16, 19. 

"Can. (1. Amu hotaritu, că toti serarii, si carii au trebu- 

intia de ajutoriu, dupa: cercetare sa calatoreasca numai cu 

Epistolii bisericesci de pace si nu cu recomandatiunali, pen- 

tru ca epistola recomandatiunăle se cuvine a se dă numai 

persneloru, ce suntu in prepusu. 
  

Canonulu face deosebire intre epistol'a de pace si intre cea 
recomandationale, sî dice, câ seraciloru, si tuturoru acelor'a, cari 

au trebuintia de ajutoriu filantropicu, sa li se dea epistola de
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pace, ear cea recomandationale sa se dee numai persâneloru, care 

suntu in prepusu, adeca necunoscute, 

Vedi Can. 12, 33 apostol. — IV. 13. — VL. Antioch. 
1, 8, ti. — Laud. 41, 42. — Sardic. 1, 8. — Cart. 31, 91,116. 

Can. 12. Au venitu la cunoscintia n6stra, ca unii 

in contra: asiedieminteloru bisericesci alergându la Stapâ- 

niri au taiatu prin decrete imparatesci un'a si aceeasi mi- 

tropolie în doua, asiă incâtu prin aceea s'au faculu doi 

Miiropoliti in acecasi mitropolie. Deci au hotaritu sânlula 

Sinodu, că 'de aciinainte nici unu Episcopu sa nu cutedie 

asiă ceva, pentru ca celu ce va face asiă ceva, se va depune 

din trepta sa. Kara celalile, care prin decrete imparetesci, 

Sau onoratu cu nume de mitropolie, dinpreuna cu Epi- 

scopulu, carele ocarmuiesce hiscric'a aceea, sa se bucure 

numai de onorulu nuimelui, padinduse nevatamate dreptu- 

rile mitropoliei celei adevarate. 

Fiindca constituirea Arechiereiloru, sî a tuturoru persâneloru 
bisericesci este normata in can6ne, precum si hotarele singurati- 
celoru jurisdictii bisericesci suntu prefixe ; totusi sau gasitu 

Episcopi, carii din apretiuirea, prea mare a persâneloru loru, sî din 
nerespectarea ordinei can6nice au alergatu la Stapânitori lumesci, 

sî prin astfeliu de pasi au ajunsu la dignitate de Mitropolitu, sî au 

facutu, câ intr'o mitropolie sa fia doi Mitropoliti: pentru aceea 
acestu Sinodu pune stavila unoru asemene volnicii. prin canoiulu 

presentu, lasându numai numele de Mitropolitu celoru ce afora de 
canâne s'au facutu Mitropoliti, sî demandându, ca drepturile Mi-: 

tropoliei celei udevarate sa se sustiena -in intregime, 
Vedi 1. 6, 7, 8.—II. 2, 3.—IIL. 3, 8.—VI. 39. 

Can. 13. Clericii si cetilorii straini fora scrisori de 

recomendatiune dela Episcopulu loru propriu sa nu func-. 

tionedie in alta cetate. .  
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Precautiunea din acestu canonu voiesce a impedeca abusu- 
rile unoru preoti, diaconi, sî cetitori, carii mergeau in cetati si 
sate, st acolo isi arogau functiuni în prejudiciulu preotului ori dia- 
conului, ori st: alu Cetitoriului localu, sî prin aceea facea turbu- 
rari si partide in poporu. Deci spre -delaturarea unoru asemene 
abusuri decide Canonulu presentu, câ numai acei clerici si ceti- 
tori straini potu sa se lase in vreun'a cetate straina la functiuni, 
cari sunta provediuti cu scris6re recomendationale dela propriulu 
Episcopu. | 

Vedi Can. 12, 15 apostol. 

Can. 14. Fiindcă in unele Eparchii s'au datu voie Ce- 
litoriloru si cânlaretiloru a se insară, sântulu Sinodu au 

hotaritu, că sa nu fia ierlatu a luâ vreunulu din acei'a 

„muiere de alta religiune; eara cei ce din asemene casato- 

rii au dobânditu copii, dâca au apucatu ai botediu lă ie- 

relici, pe cei ce s'au nascutu din trânsii, sai aduca -pe a- 

cei'a in comunitatea bisericei ortodocse. Eara de nu iau 
: botediatu inca, sa nu le fia ierlatu loru ai botedia pe acei'a 

la ieretici, si nici ai casatori cu ierelicu, ori cu evreu, 

oru cu pagânu, dâca cumv'a persân'a casatorita cu celu 

ortodocsu aru apromite, ca se va mută la -orlodocs'a cre- 

dintia;, ear dâca cineva aru calcă hotarirea acâst'a a sântu- 
lui Sinodu, sa se supuna pedepsei canonice. 

  

« 

„ Desi dupa canonulu 26 apostolescu Cetitorii si cantaretii dupa 
hirotesie potu sa, se insoare, dar fiindca in unele locuri se oprea 
Cetitoriloru sî cantaretiloru casatoria dupa hirotesie: pentru a- 
ceea canonulu presentu pre basea canonului 26 apostolescu da 
Cantaretiloru si cetitoriloru hirotesiti voie de a se putea casatori, 
insă cu aceea restringere, că datori suntu a luă sotii de legea 
ortodoesa, stu si din alta confesiune, deca aceea fatia apromite 
'solenelu, ca voiesce a trece la credinta ortodocesa. 

m
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Vedi Can. 26 apostol.—VI. 6, 72.—Laul. 10, 31.— Cartag. 

29, 33. 

Can. 15. Femeia inainte de patrudieci de ani sa nu se 

hiroteseasca de diaconisa, sîacâsta inca dupa cercetare a- 

manunta ; eara dâca primindu hirotesi'a, si reman€endu 

6re câtu timpu in serviliu, se va maritâ, despretiuindu da- 

rulu lui Dumnedieu, un'a câ aceea sa se anatemis6sca 

dinpreuna cu celu ce au luat'o de muiere. 

Canonulu acesta prescrie vârsta de patrudieci de ani pen- 
tru femeile, care vreau sa se calugeresea, si cercetarea amanunta 

a vietiei sî a petrecerii loru de mainainte, că sa dee dovedi in- 
destulitâre pentru de a vietiui la manastire intr'o petrecere con- 
templativa, sî evlavi6sa; canonulu cu anatemisare pedepsesce pe 
calugeriti'a, dâca se marita, sî pe barbatulu, carele ia siesi de 

muiere pe un'a calugeritia perfida. 
Vedi I. 19.—VI, 14, 40.— Vasil. 44. 

Can. 16. Fecidrei, care s'au consântitu Stapânului 

Dumnedieu, asemene inca st monachiloru nu ieste iertatu, 

a se casatori, eara dâca vreunii s'aru află facându acâst'a, 

sa fia neîmparlasiti; hotarimu insa, că Episcopulu locu- 

lui sa aiba autoritatea umanitatii pentru acesti'a. 

Fiindca fati'a aceea, care se calugaresce au trebuitu sa pe- 
trâca in manastire mai indelungatu timpu, sî au avutu destulu 
prilegiu a judecă si a cunâsce atâtu partea buna, câtu sî partea 
grea a vietii monachale, sî a se ispiti, ca putea-va observă jura- 
mâtulu, ce se cere a 'lu depune, cându se calugeresce, pentru a- 
ceea, premergându tâte acestea Canonulu: pre dreptu nu iarta nici 

calugeritieloru, nici calugeriloru casatoria, sî parasirea monasti- 
rei cu frângrea juramântului, ci i pune sub pedâps'a lipsirei dela' 
cumiuecatura, insa recomânda Episcopului localu, câ sa fia catra 
asemene intamplari cu autoritatea umanitatii, adeca fetiele sa le  
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pedepstsca cu pedepsa medicinale, si apoi sa le ierte gresial'a 
'loru, 

Vedi IV. 7,—VI. 44.—Cartag. 19.—Vasil. 6, 18, 19, 20, 60. 

Can. 17. Parochiele cele dela tiara, s6u dela sate ne- 

ștramutate sa remâna la Episcopii, carii le tiena acele, si 

mai alesu, deca le au tienutu ireidieci de ani fora sila; 

eara dâca in treidieci de ani s'au nasculu, scu. se va 

nasce în privintia loru vreo certa, sa fia ierlatu celoru 

ee dicu, ca suntu nedrepiatili, a porni judecata lă sino- 

nodulu mitropolitanu; eara dâca s'aru neindreplati cineva 

de catra Mitropolitulu seu, să se judece la Exarchulu Mi- 

“tropoliei, stu la scaunulu Constantinopolei precum s'au 

disu mai nainte. Eara dâca vreo cetate prin puterea impa- 

ratEsca s'au inoitu, s6u spre viiloriu se reinoiesce, alunci 

ordinea bisericâsca sa se acomodedie ordinei civili st po= 

Jiticesci. a a 
E 2 CIC a . 

„Normativa acâsta pentru jurisdictiunile singulariceloru E- 
parchii este asiediata, in interesulu comunu spre delaturare ori ca- 
tei disordine si a ori carii volnicii, sî se vede ans'a “acestui ca- 

monu, ca adeca in veaculu alu cincelea erau Episcopi, cari nu 
observă granitiele episcopiei loru, ci nediuiă a trece peste ele, 

dar erau st comune bisericesci, care voiau a schimbă pe Episco- 

pulu loru. Deci normativ'a s'au asiediatu cu aceea, 1,- că paro- 

chiele fora deosebire sa remâna prelânga Episcopii loru de mai- 

nainte, mai alesu, dâca Episcopulu leau tienutu acele treidieci de 

ani fora sila; 2, câ dâca in restimpu de treidieci de ani s'au na- 

scutu, stu se va nasce in privinti'a loru vreo cârta, sa fia ier- 

tatu celoru nemultiumiti a se judecă 4 sinodulu episcopescu din 
mitropolie concernente; 3, că parțea demultiumita pâte apelă de 
aci a. scaunulu Exarchatului, scu la celu patriarchalu.— Se mai 

dice in acestu canonu, ca, deca vreo cetate s'au innoitu, ori se 

va innoi prin „potestatea imperiale, in acele st lucrurile bisericesci
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sa urmedie dupa ordinulu civilu sî politicu, aci in Pidalionu asiă 
se comentedia acestu Canonu, câ Episcopulu, carele au avutu l0- 

cuiu cetatii invite in eparehi'a sea, nu-si pâte pretinde nici unu 

dreptu eppescu la aceea, ci are a se urmă porunciloru: politicesci, 

ce le aru dispune Imperatulu, Balsamonu mer ge sî mai departe, 

st afirma, „ca Imperatulu pâte dispune generalminte asupr'a tu- - 

turoru cetatiloru, cum va voi“. Noi aci nici cu comentatoriulu: din 

Pidalionu, nici cu Balsamonu nu putemu consimii, caci aceste 

pareri n'au badia canonică, ci ne intârecemu la cuvintele acestui 

canonu, sî dicemu, ca ierarchi'a locale este datfre a nu pierde 

din vedere starea aceea n6ua a unei cetati, care s'au inocitu, va 

sa dica, au castigatu vre-unu prerogativu in cele politice st civilă, 
si a se acomodă acestoru împrejurâri nouintroduse cu trebile bi- 
sericeseci. 

Vedi Can. 14 apostol.—I, 6.—IV. 4, 9, 21, — Antioch, 14, 
15.——Cartag. 8, 12, 14.—VI. 25, 38. 

Can. 18. Crima de conjuratiune, si de insotire as= 

cunsa se opresce cu totulu chiaru st de legile din afora, 

cu multu mai maoltu trebuie sa se opresca in Biserica lui 

Dumnedieu, că sa nu. se faca. Deci deaca Grecarii clerici 

s6u Monachi s“aru află conjurânduse in ascunsu, seu fa- 

cândn. €onspiratiuni asupra Episcopiloru, ori clericiloru 

confrali, sa se lapede de totu din trâpta loru. . 

„Conjurare este, cându 6recarii se lega intre sine cu. jura- 

* mântu asupra cuiva; ear Patria se dîce, cându impreuna. se lega 
zu apromisiune, câ sa nu lase nimicu din cele ce “si au propusu 

in. contr'a cuiva, pana ce tâte le voru efeptui. Aceste crime se - 

oprescu st prin legi politice; asiă dara este justu, câ sa se oprâsca 

sî pre terenulu bisericescu, ceea ce si se face prin acestu canonu. 
Vedi Can. 31, 55 apost.—VI. 34.—Cartag. 10, 62. 

Can. 19. Au venitu la audiulu nostru, ca in Mitro- 

polii nu se facu Sindele de Episcopi, prescrise prin candne, 

sî pentru aceea multe lucruri bisericesci, ce au trebuintia  
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de indreplare, se neplipa, deci santulu Sinodu au hota= 

ritu, că amesuratu canneloru _sântiloru Parinti, Episcopii 

fiecarei Mitropolii sa se adune de ddue ori in anu intr”- 

unu locu, unde s'aru parea Episcopului Mitropoliei, si sa 

indreptedie t6te, câte s'aru ivi; eara Episcopii, carii nu 

“Saru infatisiă, si aru remân€ in cetatile loru acasa, fiindu 

sanatosi si liheri de totu lucrulu neincungiurabilu, si de 

nevoie, sa se mustre fraliesce. 

Canonulu 34 apostolescu rânduiesce, câ nici Mitropolitulu, 
mici Episcopii sa nu faca nimicu unilateralu, ceea ce este de vreo 
insemnatate, ci sa se aduna in Sinodu. spre colegiala consultare 

si decidere a obiecteloru comune, ear canonulu 5. alu Sinodului 
I ecumenicu legiuiesce, că la fie care mitropolie de d6ue ori intr'unu 

“anu sa se tiena Sindde cu Episcopii sufragani; din acestu canonu 

alu Sinodului IV ecumenicu insa se vede, ca nu pretutindene s'au 
observatu tienerea acestoru Sinode anuali, de aceea sa inoiesce 

aci observarea aceloru can6ne. 

Vedi Can. 34. apost.—I. 5.—VI. 8—VIL 6,.— Antioc, 20.— 
Cartag. 26, 31, 84, 85, 104. 

Can. 20. Clericiloru, carii slujescu la o Biserica, dupa 

cum amu hotarâlu mai nainte, sa nu le fia iertata a se 

rândui la biseric'a altei cetati, ci sa remâna credintiosi a= 

„celei'a, în care dela inceputu s'au invredaicitu a functionă, 
'afora numai de. acei'a, carii pierdindu 'si patri'a loru proprie 

de necesitate au trecutu in alta biserica; eara dâca vreunu 

Episcopu dupa hotarârea aceast'a va primi pe unu clericu, ce 

se tiene de altu Episcopu, s'au hotaritu, că sa fia escomuni- 

catu atâtu primitulu catu si primitoriulu, pona ce clericulu 

stramutalu se va reintârce la biseric'a sea, 

Din acestu canonu ne putemu convinge, ca Episcopii facea



Sinodului IV, ecumenicu. 81 

cu: preotii straini multe abusuri st volnicii; caci alteum nu este 
cu putintia, că acestu Sinodu  ecumenicu să fi adusu acestu ca 
rionu, dupa ce este sciutu, ca, Sinâăele; căre s'au celebratu ina- 
inte: de acestu Sinodu ecumenicu, . au opritu stramutarile volnice 
ale preotiloru din un'a in alt'a Eparchie. 

Vedi Can. 15. apostol. —15, 16.—IV. 5, 10, 23.—VI. 11,18. 
Can. 21. Clericii st laicii, carii acusa pe Episcopi, 

s6u pe clerici, sa nu se lase la acusa simplu si fora cer- 
cetare, ci numai dupa ce mai nainte s'au esaminatu esi- 

slimaliunea loru. 

    

Canonulu acesta voiesce, ca, nici o incuga data din partea, 
clericiloru stu a laiciloru în contra Episcopiloru, sa nu se primâ-. 
sca, pana, ce mai nainte nu s'au cercetatu despre purtarea loru, 
si despre renumele loru, sî numai atunci sa se iee in pertractare, 
deea g'au doveditu in urm'a cercetarii unu renume bunu alu în- 
cusatoriloru. 

Vedi Can. 74 apost. —Il. 6.— „Cartag. 21, 137, 
Can. 22. Sa nu fia iertatu clericiloru dupa mârtea 

Episcopului loru, sa rapâsca lucrurile cele cuvenite lui, 
precum st de vechile canâne s'au opritu acesta; eara cei 
ce aru face un'a că aceasta, sa se periclitedie din gradu- 
rile loru. 

  

Se opresce aci preotiloru instrainarea averii reposătului loru 
“Episcopu, caci ei suntu datori a se tient stransu de prescrisele 
canonice in privintia acâsva, sî adeca a face deosebire intre a- 
verea eparchiale, sî intre cea propria a. Episcopului - reposatu; a- 
ceea a retien6 pentru fondulu eparchialu, ear cu acesta a purcede 
dupa diat'a reposatului, ' 

Vedi Can. 40 aposta —Antioe, 24,.— VI. 35.— —Cartag, 30, 89; 
Can. 23. Au venitu la audiulu sântului Sinodu, ca dre- 

carii clerici si monachi, nefiindu imputerniciti de Episco- 
pululoru, ba chiaru escomunicati fiindu de acela, mergându. 

6  
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în imparatâsc'a cetate Constantinopole, pelrecu in aceea 

mai indelungatu, facandu turburari, si conturbându ordinea 

pisericesca, stricându si casele unor'a. Deci sântulu Si- 

nodu au hotaritu, că unii că acestia sa se admonedie prin 

defensorele sântei Biserici a Constantinopolei, a parasi ce- 

tatea imparat6sca; eara deca fora rusine aru remân€ pe 

lânga faptele loru acelea, si preste voia loru prin acelasiu 

defensore sa se scolia si sa se reintârea la locurile loru. 
i 

Preotiloru sî monachiloru nu se iarta-a merge la Constan- 

tinopole, sî acolo a cleveti asupia mai mariloru loru, carii iau 

pedepsitu pe ei, cu deosebire nu se iarta loru sa petreca in ce- 

tatea, imparatesca mai lungu timpu, turburându starea bisericei, 

demoralisîndu familii intregi; pentru ocolirea acestui abusu legiu- 

iesce canonulu, câ Defensorele bisericescu, cum este acum la noi 

Fiscalulu consistorialu, să admonedie pe unii câ acestia preoti st 

monachi de a se intrece de unde au venitu, altcur se imputerni- 

cesce ai scote cu sila, st ai indrepta la locurile loru. 

Vedi Can. 15 apostol.—I. 15, 16.—IV. 5, 10, 20.— VI. 17, 

18.—VII. 15. —Antioch, 3.—Cartag. 63. 

Can. 24. Manastirile cele odata consântite cu volan- 

tatea Episcopului, sa remâna pentru totdeauna monastiri, 

si banurile, ce se cuvinu loru, sa se pastredie pentru- 

manastire; si acestea sa nu se mai faca locasiuri lumesci; 

eara aceia, cei ce s'aru invoi a face acâsta, sa se su- 

puna pedepsei candnice. 

Fiindca ori ce asotiatiune recunoscuta de Statu pâte posede 

realitati, si acele le usuesce neconturbatu din partea Statului; si 

- findca si Manastirile: suntu institutiuni bisericesci recunoscute de 

Statu; pentu aceea, Statulu este datoriu a le respectă dinpreuna 

cu bunurile lor; asisiderea sî poporulu credintiosu trebuie să 

sustiena n6vataratu Manastirile cu realitatile loru, st a nu violă
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scopulu religiosu, moralu, sî filantropicu, ce este impreunatu cu 
aceste sânte locasiuri, care trebue sa se distinga de pers6aele ca- 
lugeriloru, caci acesti'a potu abusa cu chiemarea loru, sî a se faca 
nevreduici de eâ, dar pentru aceea, manastirea are 3 remânt nea- 
tinsa st sânta, caci scopulu ei este sântu si folositoriu in deobsce. 

Vedi IV, 4.—VI. 49.—VII. 12, 19—I 11.1. 

Can. 25. Fiindca unii dintre Mitropolit, dupa cum amu 
intielesu, negliga turmele loru incredintiale, st amâna hiro- 
toniele Episcopiloru, Sântulu Sinodu hotaresce, că in decursu 
de trei luni sa se făca hirotoniele Eppiloru, deca nu cumva 
o necesitate neesorabila aru face, că timpulu dilatiunei sa 
se prorogedie; eara de n'aru face acâst'a, acel'a sa se su= 
puna pedepsei canonice, apoi venitulu bisericei veduvite 
sa se pastredie nevatamatu de catra Economulu acelei 
biserici. | 

| Se pste presupune, ca, Mitropolitii spre folosulu loru mate- 
rialu lasa episcopiele veduvite spre mai multi ani fora, Episcopi ; 
de aceea acestu Canonu legiuesce , că Mitropolitulu sa staruiesca, 
a birotoni pe ndulu Episcopy, si prin aceea a reintregi scaunulu 
archierescu, altcum Mitropolitulu se pedepsesce dupa canne, 

„afara deaca “lu va impedecă in acâst'a vre-o necesitate neesora- 
„bila, insa Mitropolitulu nu pâte lus nici o parte a veniturilotu 
unei veduvite eparchii, ci acelea au de a se pastră nevatamatu 

«la Economulu eparchiei, si a se predă noului Episcopu pre lânga 
_xatiotiniu. | 

Vedi Can. 58 post. — VI, 19, 

Can. 26. Fiindca în Gre-care biserici, dupa cum amu 
“intielesu. . Episcopii administreadia fora economu' averile 
-hisericesci, Ne-au placulu a holari: că fia-care biserica, 
ce are Episcopu, sa aiba st economu din clerulu seu, carele 
sa administredie cele bisericesci dupa judecat'a Episcopu- 

g* Ă  
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ui seu, pentru ca economia bisericeasca sa nu fia fora 

martoru, si din causa aceea sa se risipeasca averile bi- 

sericesci, si preotimei sa se faca defaimare ; eara deaca 

-maru face aceasta, acela sa se supuna dumnedieesciloru 

canne. 
a 

Aci se impune fia-cârui Episcopu, că sa puna la episcopia 

unu economu, carele sa duca ratiotiniu despre veniturile episco- 

piei, sî din ele sa cheltuiasca dupa judecat'a Episcopului, facându 

Eppulu altcum, sa se supuna canneloru dumnedieesci. In timpii 

nostrii în locu de unu economu se asiedia lânga episcopii un'a 

Epitropie constatatâre de mai multi barbati, carii manipul6dia cu 

averile eparchiale. î 

Vedi Can. 38, 41 apostol. — VII. 11, 12, 

Can. 27. Sântulu Sinodu au hotaritu, că cei ce ra- 

pescu femei, fia chiaru sub nume de casatorie, seau cei 

ce lucra impreuna, si se invoiescu cu rapitorii aceia, deaca 

aru fi clerici sa cadia din treapta loru, dar deaca aru fi 

mireni, sa se anatemiseasca. - | 

  

Legea, crestineasca, carea porta simbolulu luminârei sî a 

“ moravuriloru bune, nu pâte iertă, că cine-va sa rapeasca pre as- 

cunsu pe soti'a sea viitore, si asiă pre ascunsu sa se cunune cu 

ea, pentru ca casatoria este misteriu, si cu observarea prescrise- 

loru canonice si civile are a se face; de aceea nu numai rapito- 

rii, ci si cei ce au consimtitu, st au conlueratu, deaca au fostu 

preoti, i depune canonulu din tnâpt'a loru, ear pe mireni i ana- 

temiseadia. 
Vedi VI. 92. — Anghir. 11. — Vasil. 80, 38, 42, 53. 

Can, 28. Urmându în t6le hotaririlora sântiloru Pa- 

zinti, si cunoscându de curendu cetitulu Canonu alu ce- 

loru 150 de Dumnedieu iubitori Episcopi, adunati in dilele 

fericitului intru pomenire marelui Teodosiu, carele S'au fa- 
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cutu Împeratu imparatescei Cetâti a lui Constantinu, Ro-: 

mei n6ue, acele. holarimu sî demandâmu si noi in pri- 
vintia prerogativeloru acelei presânte biserici a Constan- 
tinopolei, Romei nue, câci scaunulu Romei vechi, pen- 

tru ca erâ cetatea imparateasca sântii Parinti dupa cuvi- 
intia iau datu intaietate, totu din privinti'a aceea indem- 
nati cei 150 de Dumnedieu iubitori Episcopi au datu ase- 
menea intaietate si preasântului scaunu alu Romei ndue, 
judecându cu dreptu cuventu, că celatea, ce sau ono- 
ralu cu imperiu, si senatu, st carea se bucura de aseme- 
nea prerogative cu imparateasc'a Roma vechie, sa se inaltie 
si in lucrurile bisericesci, si sa fia a dou'a dupa aceea, 
si ca din dieces'a Pontului, si a Asiei, sî a Traciei numai 
Mitropolitii, ear din tinuturile barbare a pomeniteloru 
diecese si episcopii sa se hirotoneasca de câtra pomenitulu 
preasântu scaunu alu preasântei biserici din Constantino- 
pole, hirotonindu fiesce-care Mitropolitu dimpreuna cu. 
Episcopii. eparchieloru pe Episcopii eparchiali, dupa cum 
invatia dumnedieescile Cândne ; eara Mitropolitii mentiu- 
nateloru diecese, precum s'au disu, sa se hirotoneasca de 
câtra Arcliieppulu Constantinopolei, dupa ce s*au facutu . 
alegerile unanime dupa datina, si s'au facutu aretare câtra 
acela. 

Se pâte preşupune, ca acestu caronu s'au adusu din acelu 
motivu, ca apusenii au luatu în nume reu, câci Sinodulu alu II 
ecumenicu prin canonulu seu alu treilea au datu scaunului patri- 
archalu din Constantinopole cea dintâiu intaietate dupa scaunulu - 
din Rom'a, si âsiă Sinodulu: acest'a ecumenieu alu IV intaresce 
intaietatea, acâsta a scaunului patriarchalu din Constantinopole cu  
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acea simpla motivare, câci Constantinopolea, s'au facutu Rom'a 

n6ua, sî asiă dâca scaunului Romei vechi i se cuvine prerogativ'a 

de intaietate, câci este cetatea cea vechie imperiale, atunci si 

scaunului Romei cei ndue i se cuvine asi o prerogativa de in- 

taietate dupa scaunulu Romei cei vechi, câci este acum cetatea 

cea ndua imperiale. 

Vedi Can. 3. II. — VI. 36. 

Can; 29. A aduce pe Episcopu în treapta de Pres- 

biteru, este sacrilegiu, eara deaca pe Episcopi vre-o causa 

dreapta: i” lipsesce dela lucrarea episcopeasca, nu le este 

ierlatu -a “cuprinde nici locu de Presbiteru; eara deca 

fora vre-o causa s'au scosu din dregatoria, alunci sa se 

veslilue iarâsi la dignilate de Episcopu. | 

Canonulu acest'a legiuesce, ca, Episcopulu in urm'a incuse- 

loru fundate depusu, nu pote sa se degradedie la treapta de pres- 
biteru, eara deaca s'au depusu fora cause fundate, are a se re- 
pune earasi in dignitatea sea. 

Can. 80. Fiindca preacucernicii Episcopi ai Egiptu- 

Jui pona acum au amânatu a subscrie epistol'a preacuviosului 

Archiepiscopu Leonu, nu pentru ca s'aru improlivi cre-. 

dintiei ortodocse, ci dicându, ca este datina in dieces'a 

Egiptului a nu se face nimic'a asi ce-va fora invoirea si 

demandarea Archieppului, si se râga, a li se dă voie pona 

Ja hirotoni'a fiitoriului Archieppu a marei cetâti Alecsan-: 

dri'a; ni s'au parulu a fi lucru de cuviinlia st de umanilate, 

că sa li se conceada, a remanea in ireapta loru în impa- 

nateasc'a cetate, si sa astepte :pona ce se va hiroloni: 

Archieppulu Alecsandriei, st sa dee apromisiunea, ca nu 

voru iesi din cetatea uceasta.
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Dupa ce Dioscoru alu Aleesandriei s'au depusu din treapta, 
sea pentru invetiaturile sale ieretice, Episcopii din scaunulu pa- 
triarchalu alu Alecsandriei n'au veutu sa subscrie epistola lui Leonu 
Papei din Rom'a, escusându-se cu aceea, ca la ei este obiceiu 

a subscrie astfeliu de epistola numai cu invoirea st deman- 
darea Patriarchului loru 'din Alecsandri'a. Parintii Sinodului 
IV ecumenicu au incuviintiatu aceasta lucrare a Episcopiloru din 
Egipetu cu aceea, ca ei au sa remâna la Constantinopole pona 

la alegerea sî hirotonirea viitoriulu loru Patriarchu st sa apror 

mita, că nu voru parasi Constantinopole; si atunci s'au facutu 
Proteriu Patriarchu alu Alessandriei, 

Vedi Can. 20, 34 Apostol. 

 



Sinodulu V. ecumenicu. 

Sinodulu V . ecumenicu au fostu in anulu 553 in 

timpulu Imperatului Iuslinianu la Constantinopole, la care 

au fostu 165 Archierei adunati. Acestu Sinodu au con- 

demnatu invetiaturile si scrierile ieretice ale lui Diodoru 

din Tarsupole, ale lui Teodoru din Mopsuesci, si ale lui 

Origenu despre predestinatiune. La Sinodulu acesta nu 

Sau adusu nici unu canonu, ci t6te lucrârile lui s'au in- 

scrisu în protocolu cu un'a hotarire sinodale, prin care 

au condemnatu susalinsele scrieri si invetiaturi anticris- 

tiane. Este inca de insemnatu, ca Vigiliu Papa Romei 

sau intamplatu la Constantinopole pe timpulu celebrârii 

acestui Sinodu, st ca nau luatu parte nici in persâna-i, 

nici prin locutiitorii sei, totusi lucrarea Sinodului o au 

primitu, ceea ce prin subscrierea protocolului sinodalu o 

au doveditu. 

&: 

 



Cansnele Sinodului VI. ecumenicu cu nume- 
rulu 102 (). 

Can. 1. Rânduiala prea buna este celui ce incepe 

vre-unu cuvântu s€u lucru, că sa inceapa dela Dumne- 

dieu, si. sa incheie cu Dumnedieu, precum dice Teologulu. 

Dreptaceea de 6re-ce pietatea de noi se predica, si Bi- 

seric'a, in carea. Christosu au pusu fundamentulu acestia, 

sporesce si cresce neincelatu că cedrii Livanului, si acum 

facându noi inceputu sânlileloru cuvinte, hotarîmu cu dum- 

nedieesculu daru, cumca credinli'a aceea este de a fi nein- 
noita si nestramulata, carea au lînuto alâtu Apostolii, cei 
ce au fostu vadietori si servitori ai Domnului, câtu si cei 
318 sânti Parinti adunati in Nice'a in dilele Imperatului 
Constantinu in contra lui Ariu celui reucinstitoriu, si in 
contra paganescei lui religii, su mai potrivitu a dice, 

a eterodocsiei, ce au inveltiatu elu ; carii Parinti cu jude- 

  

() Sinodulu acest'a ecumenicu alu VI s'au celebrau la Constantinopole în 
vestitulu palatu imperatescu, carele se dice „Trulla“, în dilele Imperatului Con- 
stantinu Pogonatu — barbos — la a, 681, in contr'a celoru ce dicea o lucrare si 
o voie in Christosu; si s'au continuatn sub Imperatulu Iustinianu ÎI. la anulu 
691, fiindu de fatia 227 Archierei dupa Balsamonu si Zonor'a, ear dupa altii 240, 
in fruntea 'loru eră Pavelu alu Constantinopolei, si unii Episcopi din Ravena, 
carii tienea loculu celui alu Romei, Acestu Sinodu sau celebratu spre esamina» 
rea si prejudecarea 'iereticiloru, carii: afirma o lucrare st o voie în Christosu, st 
au osânditu acestia, toti protocolarminte; dupa aceea în continuarea acestui Şi- 
nodu s'au ocupatu Sinodulu cu asiediare de 'canăe, ce privescu spre indreptarea 
si buna ordine a bisericei în line'a administrativa, st au stabilitu 102 cahâne,  
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cala unanima a credintiei au descoperitu Nâue st au in- 

taritu pe o fiintia in cele trei felie dumnedieesci, nelasându 

locu a se ascunde aceasta sub obroculu necunoscintiei, 

ci aratatu inveliandu pe cei credinciosi cu un'a st aceeasi 

inchinaciune a se inchină Tatalui st Fiiului, st sântului 

Duchu, si parerea treptele neegale ale Dumuedieirei stri- 

cându-le si smulgându-le, si jucariele copilaresci că si 
facule din nasipu de catra ieretici in contra dreptei cre- 
dintie oborându-le si resturnâadu-le ; asijderea intarimu 
inca si credintia cea propovedaita in dilele marelui Teo- 
dosiu fostului nostru Imperatu, de catra cei 150 sânii 
Parinti adunati in insasi imparateasc' a, si vocele loru teo- 

logice le imbratisiamu, pe spurcatuln Macedoniu impre- 

una cu cei diniâiu vrajmasi ai adeverului isgonindu-lu, 
care obrasnicesce au cutedialu a afirmă pe stapânulu că 
pe unu robu, si a rumpe talharesce pe unimea, voindu, 

că sa nu fia deplinitu misteriulu sperantiei nâstre ; cu spur- 

catulu acesta, care au turbatu in contra adeverului, si pe 

Apolinariu invetiatoriulu reutâtii impreuna osândindu-lu, 

carele au bârfitu pagânesce, ca Domnulu au luatu trupu fora 

pricepere, st intielegere, pre lânga care si aceea au soco- 

titu, ca .impertecta va fi nGue mantuirea; dara inca si in- 
veliaturile cele asiediate de purtatorii de Dumnedieu Pa- 
xintii cei adunati în Cetatea Efeseniloru mai intâiu în dilele 

lui Teodosiu, fiiulu lui Arcadiu fostului nostru Imperatu 

câpeo intarire nerupta a ortodocsiei le pecetluimu unu 

Christosu pe fiiulu lui Dumnedieu si intrupatu predicân-. 

dulu, st pe preacurata si pururea fecior'a, carea fora sa-
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mântia Pau nascutu pe Elu, chiaru st cu adeveratu de 

Dumnedieu judecandu-o, si imparlirea cea inepta a lui 

Nestoriu câ pe o mulata de sârle dumnedieeasca persecu- 

tându-o, carele omu deosebilu st Dumnedieu deosebita 

pe unulu Christosu "lu caracterisă, si pagânătatea evre-: 

easca o innoiă; inca st credinti'a cea descrisa a aceloru 

530 de Parinti de Dumnedieu alesi in mitropolia Hâlchi- 

doneniloru in dilele lui Marcianu fostulu alu nostru Im-: 

peratu, .ortodocsesce o confirmamu, care pe unulu Chris- 

tosu Fiiulu lui Dumnedieu din due firi impreuna compusu,: 

si intru aceste due firi maritu o au datu pona la mar-. 

ginile lumei cu mare sî inalta” voce; st pe Eutichiu celu 

cu minte desiarta sî inepla, carele tien6, ca misteriulu celu: 

mare alu Iconomiei numai prin ecsislimaliune se face: 

perfectu, că pe .un'a spurcaciune sî lepadatara Pau lepa-: 

datu din sântitele ingradiri ale Bisericei, si impreuna cu 

acesta si pe Dioscoru si pe Nestoriu, acela alu desparti=: 

rei, ear acesta alu amestecârei fiindu aparatoriu si propu-: 

natoriu, carii din diametrulu impietâtii au cadiutu in pre 

pasti'a perirei si a pagânatalii. Dar si vocele evlaviose si 

dela santulu Duchu inspirate ale celoru 165 Parinti adu- 

nali in aceasta imparateasca cetate in timpulu lui lustinianu. 

fericitului intru aducere aminte fostului nostru Împeratu, 

le recundscemu, si pe posterii nostrii i invetiamiu, carii 

pe Teodoru alu Mopsuescei, inveliatoriulu lui Nestoriu, 

pe Origenu, pe Didimu si pe Evapgriu, cei. ce au replas-. 

muitu basne elinesci, si periode si: schimbari ale 6re-ca-: 

ror'a trupuri si suflete, ne-au inchipuitu cu nalucirile mintiei  
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si cu visuri, si hulindu despre reinvierea mortiloru; cele 
scrise de Teodoritu in contra dreptei credintie, si aceloru 
12 Capete ale fericitului Cirilu, st Epistola ceea ce se 
dice a lui Iva, prin Sinodu le-au anatemisitu, si le-au le- 
padatu ; st credintia cea de sântulu Sinodu alu siaselea de 
curându adunata intru aceasta imparateasca Cetate in di- 
lele fericitului intru aducere aminte Constantinu fostului 
nostru Împeratu, care hotariri au. primitu prin aceea mai 
mare. intarire, câci evlaviosulu nostru Imperatu le-au in- 
diestratu pe ele cu. signatur'a sea spre viitârea inviolabila 
securitate pentru toti seclii. Si earaşi marturisimu a padi 
neatinse si nestricate acele. invetiaturi, care ne îndreapta a 
crede, ca in Christosu suntu due voi, sî doue lucrari; 
eara. pe cei ce dreapta dogma a adeverului o au adulte- 
ralu, si un'a voie, si un'a lucrare intru unulu Domnulu 
Dumnedieulu nostru lisusu Christosu au invetiatu pe po- 
pore sa creada, cu judecata pia osândindu-i, pe Teodoru, 
dicemu, alu cetâții Faranu, pe Ciru alu Alecsandriei, pe 
Onufriu alu Romei, pe Sergiu, pe Pirru, pe Pavelu si pe 
Peiru, carii in aceasta de Dumnedieu pazita Cetate au 
presiediutu, pe Macariu fostulu Episcopu alu Bisericei 
Antiochieniloru, pe Stefana invetiacelulu lui, st pe Poli- 
chroniu celu nebunu ; in acestu chipu neatinsu st neva= 
tamatu fiindu obscesculu trupu alu -lui Christosu Dumne- 
dieului nostru, pre scurtu dicemu : ca legiuimu, că inve- 
tiaturile tuturoru barbatiloru celoru ce au fostu in Biseric'a 
lui Dumnedieu infrumsetiarea, si luminarea, sa tienemu 
cuventulu vietii, cu care -ei au invetiatu'a padi. credinti'a
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adeverata, st pona la finitulu seclului a remanea statornicu 
in trâns'a, precum si scrierile, si decretele loru predate de 
Dumnedieu le vomu observă, lepadându st anatematisindu 
si noi pe toti, pe carii. iau lepadatu si iau anatemisatu si 
ei, că pe unii dusimani ai adeverului, si că pe unii, carii 
indesiertu s'au sculatu in contr'a lui Dumnedieu, si ne- 
drepiate au cugetatu din mandrie. Eara deaca cine-va . 
nu va tien6 decretele predise ale pietâlii, si nu le va im- 
bralisiă, si nu va cugetă, si nu va predică asiă, ci in con- . 
tra loru se va ridică, sa fia anatem'a, sî amesuratu decre- 
tului amintitiloru Parinti sa se scOta si sa cadia din cata- 
logulu cristianiloru câ unu strainu, pentru ca noi amu 
legiuitu, ca. celoru susu-asiediate nu putemn nimic'a nici 
sa le adaugemu, nici sa sc6temu ce-va din irânsele. 

La acestu Canonu n'au facutu nici Balsamonu, nici Zonar'a, 
vre-unu comentariă, caci au aflatu de prisosu, de dre-ce totu ca- 
nonulu cuprinde in sine un'a recapitulatiune a hotaririloru, care 
le-au adusu Sin6dele de pâna acum; noi numâi atâta observâmu, 
ca Parintii adunati la acestu Sinodu ecumenicu tare au fostu În- 
„grigiati pentru pacea sufleteasca a clerului sî poporului credinciosu, 
câci iereticii osanditi in Sinddele de mai inainte, st. partisanii 
“loru desvoltau indresneal'a, cea mai mare spre a vânâ pe orto- 
docsi; ce este mai multu, ei se straduiă de a-si castigă partisanti 
inca sî in curtea, imperateasca, si la cei mai mari dignitari ai 
Statului. Aceste st acestoru asemenea impregiurâri, au silitu pe 
Archiereii cei cu frica lui Dumnedieu adunati la, acestu. Sinodu, 
câ din nou sa pertractedie ieresurile de mai inainte osândite, sî 

„apoi: sa, publice clerului st poporului eredinciosu convictiunea, sea, 
„despre acele; Sinodulu acesta multu au folositu crestinismului, 
câei cutedianti'a iereticiloru, de a napastui pe ortodocsi, multu au 

“slabito, sî influinti'a loru fatia cu curtea imparateasca n'au avutu 
„mici o:putere; st asiă sporea in Biserica lui Christosu [iniscea, 

si dragostea,  
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„Can. 2. De unu lucru cela mai frumosu si mai onestu au 

placulu Sinodului acestui si aceea, că de acum inainte spre 

medela sufleteloru, st spre vindecarea perturbariloru sa 

'remâna intarite st stabilite candnele sântiioru si fericiti- 

loru Parinti, care mai nainte de noi sau primitu, si in- 

“4aritu, dar inca si predate n6ua in numele sântiloru si 

maritiloru Apostoli 85. la numeru; fiindca insa. in aceste 

-Candne se demanda, că sa primimu noi asiediamântele 

cele prin Climentu, intre care dejă din vechime s'au vârâtu 

“de catra cei de straina credintia unele neadeverate la- 

-cruri, st frumseti'a cea de buna cuviintia a dumnedieesci- 

loru dogme o au intunecatu, amu facutu lepadarea ace- 

'sloru asiediaminte spre edificarea st siguranti'a turmei cre- 

sline, nici de cum judecându noi, ca aru fi primite nas- 

cerile iereticescei minciunocuvântari, si ca aru fi de a se 

“aletură cu adeverata si genuin'a invetiatură a Aposto- 

liloru. Pecetluimu insa si t6te celelalte can6ne asiadiale 

de sânli si fericitii Parintii nostrii, adeca, ale aceloru 

318. sânti Parinti adunati in Nice'a, si a celoru in An- 

ghir a, dar inca si aceloru in Neocesari'a; asisiderea st ale 

celoru in Gangr'a; prelanga acestea insa si aceloru in An- 

tiochi'a Sirici; dar insa si aceloru: din Laudicea Frigiei; 

“înca si ale.celoru 150, ce sau adunatu in acesta de Dum- 

nedieu pazita imparalesc'a cetate, si ale celoru 200, cei 

„ce mai intaiu s'au adunatu in Mitropolia Efeseniloru, si 

“ale celoru 630 sânti si fericiti Parinti adunati in Calce- 

"donu, asisiderea si ale celoru in Sardice'a, inca si ale ct- 

„loru în Cartagen'a; dar insa inca si ale celoru acum a
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dâua Gra întră acesta de Dumnedieu pazita st impara- 
tâsca cetate adunati in dilele lui Nectariu intaiului siedie» 
toriu alu acestei imparatesci Cetati, si a lui Teofilu celui 
ce au foștu Ârchieppu alu Alecsandriei; dara st ale lui 
Dionisiu fostului Archieppu alu marei cetâti Alecsandriei, si 
ale lui Petru fostului mucenicu st Archieppu alu Alecsandriei, 
si ale lui Grigoriu de minuni facatoriu st fostului Episcopu 
alu Neocesariei, ale lui Atanasiu Archieppu alu Alecsan- 
driei, ale lui Vasiliu Archieppuiu Cesariei Capadociei, ale 
lui Grigoriu din Nis'a, ale lui Grigoriu Teologulu, ale lui 
Amfilochiu Episcopulu Iconiei, ale lui Timoteiu Archiep- 
pulu marei Cetati Alecsandriei celui mai denainte, ale lui 
Teotilu -Archieppulu _Alecsandriei, ale lui Cirilu Archiep- 

“pulu Alecsandriei, st ale lui Genudiu fostului Patriarchu 
alu Constantinopolei; dar inca st Canonulu celu asiediatu 
de Ciprianu fostulu Archieppu alu tierii Afroriloru sî mar= 
tirulu, sî de sinodulu seu, carele numai in locurile mai- 
nainte disiloru Archierei au stapânitu dupa obiceiulu celu 
traditionalu; st nimerui sa nu i fia iertatu a preface can6- 
nele cele mai nainte aratate, s6u ale strică, su altele a 
face de candnele, care ni stau inainte, a primi de 

 6recarii, si intitulate cu înscriptiuni minciunâse de catra 
cei ce au apucatu sa neguliatoreasca cu adeverulu. Eara 
deca cineva se va prinde inoindu vreunu canonu din cele 
dise, seau apucându-se aru resturnă, vinovatu va fi după 
canonulu celu de acestu feliu, a primi pedâps'a, precum 
acelasi canonu invatia, si prin acelasi, intru ceea ce gre- 
siesce, a se vindecă, 

  

Precum in Canonulu precedentu s'au espusu cu amaruntulu 
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"toti iereticii' dimpreuna cu invetiaturile cele resvretitore, si acele 

mau. anatemisitu, asi in acestu Canonu se enumera toti aceia 

sânti Parinti, ale câror'a invetiaturi si scrieri s'au gasitu de bune, 

si potrivite cu Sânta Scriptura si cu traditiunile cele din ince- 

putu, si acele se prescriu aci câ nisce indreptâri pentru Ierarchi'a 

bisericeasca, st pentru totu clerulu sî poporulu credinciosu. Mai 

departe vine de observatu, ca de-si in acestu canonu nu se amin- 

tesce de sânt'a, Scriptura, fiindca insa se dice in acestu Canonu, 

ca, Candnele apostolesei cu numerulu 85 se primescu, si in Ca- 

nonulu 85-lea apostolescu sânt'a Scriptura este prescrisa, că aceea 

totu clerulu sî poporulu sa o cetesca, si sa se tiena de ea; pen- 

tru: ăceea se intielege mijlocitu in acestu Canonu st sânta Scrip- 

tura. “Apoi Parintii acestui Sinodu. ecumenicu n'au. primitu din 

85 Canonu apostolescu institutiunile lui Climentu Papei dela 

Rom'a, câci nu le-au aflatu de bune si canonice. 

Vedi Can. 75 apost. — IV. 1. — VIL. 1. 

Can. 3. Fiindca evlaviosulu, st iubitoriulu de Christosu 

Imperatulu nostru au 'cuvântatu catra sântulu acestu sinodu 

ecumenicu, că ceice se numera in cleru si administra al- 

jora cele dumnedieesci, sa fia curati si servitori nepriha- 

nili, 'si vrednici de sacrificiul marelui Dumnedieu, carele 

este sî Archiereu si sacrificiu, si a curati cele puse asu- 

pra loru pentru nelegiuitele nunli. Pe linga acâsta insa 

cei ai prâsântei Biserici a Homaniloru propunându, că sa 

“se padiasca strânsu canonulu scumpalalii, eura cei supusi 

scaunului acestei de Dumnedieu pazitei imparatescei cetati 

voindu a pazi cancnulu umanitatii si alu misericordiei, Si- 

nodulu intrun'a parintesce au luatu amanddue, câ nici 

plândeti'a sa nu fia stricta, nici misericordi'a sanu fia ne- 

“ajunsa, mai alesu atunci, cându cineva au cadiutu din ne- 

sciintia in urma  persvasiuniloru mai multoru barbati, si 

"_asiă noi toli la olalia judecamu pe aceia, carii au: fostu
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incurcati in doue nunti, si pana la cincisprediece a tre- 
cutei luni lanuariu, alu trecutului alu patrulea Indiclionu 
a anului siase mii un'a suta nduadieci si uua au servitu 

pecatului, st nu s'au curatitu de acâst'a, sa se supuna se- 
gregaliunei canonice; ear cei ce au cadiutu in acestu pe- 

catu alu bigamiei, dar mai nainte de acesta a nâsira ho- 
tarâre au recunoscutu ceea ce este de folosu, si de celu 
reu S'au abatutu, si departe gonindu dela sine vietiuirea 

adultera „ si-au cautatu din nou invetianduse continenliei, 
si parasinduse de foradelegile loru, fia ca au fostu pres- 
Diteri, fia că diaconu, pe acestia au judecatu Sinodulu sa 
se conten6sca de ori ce administraliune secerdotale, si sa 
fia pedepsiti pre unu timpu, dar sa se imparlasiasca de o- 
norulu siederii sî alu starii, si cu acâsva sa se indestu= 
ledie, si sa se plânga Domnului, că sa li se ierte nelegiu- 
irile loru - cele din nesciinlia, caci a binecuvântă pe altulu, 
cela ce este datoriu asi griji ranele sale, este lucru ne- 
potrivilu. Eara cei ce sau cununatu cu un'a muiere, si 
cea luata au fostu veduva, asisiderea inca cei ce dupa 
hirotonie cu o „singura nelegiuita nunta s'au . cununatu, 

adeca presbiteri, diaconi, ipodiaconi, acum putinu timpu sa 
se opresca. dela serviliulu sacerdoialu, si apoi sa se repuna 
earasi in treptele loru, dar sa nu se inaintedie in trepta mai 
inalta, de sine intielegânduse, ca insotirea nelegiuita are 
sa se desfaca; eara aceia, carii pona la 15-lea Ianuariu 
a ÎIndictului alu patrulea au remasu in gresielele susu 
dise, ' pentru clerici hotarimu spre viitoriu, si inoimu ca- 
nonulu, că celu ce se va insoti cu doue nunti dupa bo- 
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iediu, s€u concubina va tien€, sa nu pâle fi: Episcopuj 

s6u Presbiteru s€u Diaconu, s6u ori ce din catalogulu iera- 

licu; asisiderea si celu ce va luă veduva, s6u lepadata, 

s€u suspecia, s6u servitâre, stu actrilie-sa nu se pâta 

face Episcopu, s6u Presbiteru, s6u diaconu, seu ori ce din 

calalogulu ieraticu. 

  

"Din acestu canonu ne invetiamu, ca în timpii acestui Si- 
nodu preotii bigami remanu in functiunile loru preotiesci spre va- 

tamarea canonului, câre lipsesce pe preotulu bigamu dela func- 
tiuni, si spre vatamarea simtiului evlaviosu alu poporului, carele 
nu vede bucurosu abaterea dela acum amintitulu canonu; abusu- 

lui acestui mare st batatoriu la ochiu, însusi Imperatulu au' datu 
espresiune in Sinodu, provocându pe Parintii Sinodului, de a pune 

stavile unui asemene abusu mare st nesuferibilu; de aceea Sino- 
dulu pertractându propunerea Imperatului, precum si parerea a- 
tingat6re' de acestu obiectu a Eppiloru ' apuseni, sî resariteni, au 

_decisu: ca biganii , fia preoti,  fia diaconi, fia din ori ce trepta a 
celoru din catalogulu ieraticu, nu potu sa fia nici Eppi, nici preuti, 
nici diaconi; asisderea sî celu ce va luă veduva, ori lepadata, 

ori meretrice, ori servitâre, ori actritie din teatru, nu se pâte face 

Eppu, nici presbiteru nici diaconu, nici alta fatia, bisericâsca, 
Vedi Can. 17,18, 19, apostol.—VI. 26. — Vasil. 12, 21. 

"Can. A. Deca vre-unu Eppu, ori Presbiteru, ori Dia- 

“conu, ori  ipodiaconu, ori cetitoriu, ori cânlareliu, ori por- 

tariu aru precurvi cu femeie dedicata lui Dumnedieu, sa 

se depuna că unulu, carele au adusu miresei lui Christosu 

viliu; si deca au fostu. mirenu, sa se segregedie. | 

Aci se osândesce spre depunere ori ce fatia barbatesca bi- 
gericâsca, care dămoralisedia pe calugeritia, sî mirenulu se segre- 
geadia, caci calugeritia, se considera că miresea, lui . Christosu: 

In deobsce se opresce cu depunere ori ce conversatiune . suspecta, 
„si neonesta a fetieloru barbatesci bisericesci cu muieri straine, ear 

mireniloru cu segregare,
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Vedi can. 35 apostol.—I, 9.—IV. 16.—VI, 21. 40, 44, 43. 
„—Anghir. 19.—Neocesâr. 9.—Vasiliu 3, 6, 17, 18,19. “ | 

Can. 5. Nimenea dintre cei ce se numera în cata- 
logulu sacerdotalu, afora de acele, care in canonu se amin- 
“escu straine de suspiciune, sa nu liena muiere, s6u ser- 
vitore, ci sa se padiasca de ori-ce reprehensiune.  Eara 
deaca care-va va calcă cele hotârite de noi, sa se depuna. 
Aceasta sa o observe si cei scopiti, că sa [ia îinculpabili ; 
eara cei ce voru calcă holarirea aceasta, de voru fi cle- 
rici, sa se depuna, eara de .voru fi mireni, șa se segregedie. 

  

Canonulu acest'a sta in strânsa legatura cu canonulu 3-lei, 
slu Sinodului 3 ecumenicu, prin care se opresce clericiloru a tien€ 
in casele loru femei suspecte pentru onestatea preotiasca, „si. Îi 
sa iarta a tien la sine pe maica, sora, “matusie. Intielesulu asi 
dara sî.alu Canonului presentu merge intr'acolo, câ nime dintre 
clerici sa nu tiena la sine alte femei de câtu care moralitatea, cle- 
ricului nu o aducu. in prepusu. 

Vedi ]. 3.—VII. 18, 22. —Anghira 19,— —Conagin 45,.—Va- 
siliu 89, 

Can. 6. Fiindca s'au dișu în candnele apostolesci, 
ca aducându-se in cleru din cei neinsurali, numai singuri 
cetitorii si cantâretii potu sa se ins6re ; si noi aceasta ob- 
servându-o, demandântu, că de acum inainte nici decum 
Ipodiaconu, seau Diaconu, seau Presbiteru sa nu aiba voie 
a contrage casatoria, dupa ce s'au hirotonilu, eara de va 
indresni a- face aceasta, sa se depuna; eara de va .voi . 
vre-unulu, dintre cei ce vinu catra preoție, sa se casato-- 
reasca prin nunta legale, aceasta şa o faca mainainte de 
hirotoni'a Ipodiaconului, s6u a diaconului, seau a presbi 
terului, 
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100 Canonele 

  

Fiindea canonulu 26 apostolescu randuiesce, ca numai ce- 

titorii st cantaretii se potu casatori, si ca casatoria loru nui im- 

pedeca pe ei, că să se sântiasca de Diaconi si preoti, pentru a- 

ceea si Sinodulu VI ecumenicu se enuntia potrivitu canonului a- 

postolescu; pentru aceea si. prin ordinaciuni civili din Dreptulu 

“yomanu-L. titlu din Nearale—sau legiuitu, că celu ce va hirotoni 

pre celu neinsoratu, trebue sălu intrebe, de pote sa vietiuiasca 

în caratienie, si feciorie, si că să se scotia din Eppie acelu Eppu, 

carele va da voie unui ipodiaconu, seau diaconu sa se insoare, 

dupa ce sau hirotonitu. - 

Vedi Can, 26 apostol.— IV. 14, 15.—Cartag. 19. 33. 

Can. '7. Fiindca ne-amu insciintiatu, ca la unele din 

Biserici se afla diaconi avendu oficiu bisericescu, si de 

aicea unii dintre densii arogantia st licentia intrebuintiându, 

siedu mai susu decâtu presbiterii, demandamu, că diaco- 

nulu de-si in oficiu, seau in ori-ce feliu de dregatorie 

sa nu siadia mai susu decâtu presbiterulu, afora numai 

deaca purtându fati'a insusi Patriarchului seu, seau a Mi- 

iropolitului, va merge int” alta cetate pentru vre-o causa 

de capelenie, .caci atunci câ unulu, ce plinesce. loculu ace- 

Juia, se va onoră; eara de va culediă cine-va sa faca 

un'a că aceasta, intrebuintiându sumeti'a liraneasca, unulu 

că acela din treapta sea propria depunându-se, celu mai 

pre urma decâtu toti sa fia din ceata, în care se numera 

în biseric'a sea; fiindca Domnulu nostru demanda, că sa 

nu ne bucurâmu de siederile mai susu, dupa invetiatura, 

ce se afla la sântulu Evangelistu Luca (capu 14, 7.) ca 

dela insusi Domnulu Dumnedieulu nostru, caci dice caira 

cei chiamati o pilda câ aceasta, cându te vei chiemă de 

catra cine-va la nunia, sa nu siedi la loculu celu mai de
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susu, că nu cum-va allulu mai onoratioru decâtu line 

fiindu chiematu de elu, si viindu celu ce te-au chiematu 

pe tine st pe acela, va dice tie, da loculu acestuia, si 

atunci vei incepe cu rusîne sa lieni loculu celu mai de 

josu ; si cându vei fi chiematu, siedi la loculu celu mai de 

josu, că candu va veni celu ce le-au chiematu, sa dica ie: 

„Prieline suete mai susu's aluncea va fi lie onoru inaini- 

teu celoru ce voru sied€ impreuna cu line, ca tolu, celu 

ce se inallia pe sine, se va umili, si celu ce se umileadia 

pe sine, se va inalti. Aceasta insa se va observă si 

la cele-lalte cete sântile, fiindca scimu, ca dignitâtile spiri- 

tuali suntu mai pre susu de dignitâlile civili si lumesci. 

Acestu canonu legiuesce, ca unii diaconi, avandu lânga Pa- 
triarchatu, seau Mitropolie oficii bisericesci, precum suntu oficiulu 
Economului, sechelasiului, Hartofilacsului, Archivariului, si altele, 

se fudulescu, si cându vinu in atingere cu presbiteri, siedu inain- 
tea presbiteriloru; aceasta, purtare a acestoru feliu de diaconi o 
osandesce canonulu si demanda, ca acesti diaconi să se lase de 
fudulie, si să nu siada, inaintea preotiloru, si numai atuncea, li so 

“iarta intaietatea siederii, cându ei se trimitu de catra Patriarchu 

stu Mitropolitu spre sevarsirea vre-unui lucru, caci atuncea inde- 
plinesce elu o lucrare in numele Archiereului seu, si trebue sa 

se onoredie, alteum are să se considere câ fudulu, sî se lipsesce 
de oficiulu seu bisericescu, si va fi celu mai de pre urma intre 
diaconi, caci dice Mântuitoriulu: celu ce se inaltia, se va umili, 

si celu ce se wmilesce, se va inaltiă. | 

Vedi 1. 18.—Laodic. 20. 

Can. 8. Intru i6te voindu si noi, sa stapaneasca. | 

cele leoiuite de sânti Parintii nostri, ne invoinu si in Ca- 

nonulu, celu ce dice, că in fie-care anu sa se faca Si- 

n6de de Episcopi, carii se aflu in fie-care Eparchie, unde 
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Episcopulu Mitropoliei va află de bine. Insa fiindca atâtu 

nâvalirile barbariloru, câtu si pentru alte cause, ce se 

intampla, nu este cu pultintia, că Archiereij Bisericeloru sa 

faca de doue ori in unu anu Sinddele, amu socotitu, că în totu 

chipulu odata pe anu sa se faca Sinodu in fie-care Epar- 

chie de Episcopi pentru intrebarile. bisericesci, precum 

este cu putintia, ca acele se ivescu, dela serbatorea sân- 

teloru Pasci pona la incheierea lunei lui Octobre a fiesce 

cârui'a anu in loculu, unde va judecă Eppulu Mitropoliei, 

precum mai susu sau disu; eara Eppii, cei ce nu se 

voru adună, şi au remasu acasa, si mai alesu suntu sa- 

natosi, sf Jiberi de ori-ce nevoie, sa se certe fraliesce., 

Din canonulu acesta putemu veds, ca Parintii Sinodului alu 
VI ecumenicu câtu de multu sau straduitu a sustien€ intre sine 

principiulu Sinodalitatii, ce Christosu însusi a stabilitu prin cu- 
vintele sale, dicându: unde suntu doi seau trei adunati in numele 

- meu, acolo voiu fi si eu; au patrunsu acesti parinti si cuprinsulu 

canonului 34. apostolescu, prin care se legiuiesce tienerea sindde-. 
leru anvali a Eppiloru din fiecare Mitropolie; de aceea eu. intielep- 
ciune practica randuescu azi, ca sin6dele eppesci de pela Mitropolii 
in totu anulu celu putînu odata să se celebredie in timpulu, ce este in- 

tee Pasci pona la finitulu lunei lui Octobre, si in loculu, unde va voi 

Mitropelitulu. Eara Epii absenti fora nici o causa . hinecuvântata.. 
sa se infrunte fratiesce. 

„_ Vedi Can. 34. apostal.—I. 5—IV, 19—VII 6.— Antioch, 8. 
"Cartag. 26, 81, 84, 85, 104. 

Can. 9. Nici unui clericu 'sa nu îia iertatu a. .avea 

prevalie de carcima, caci dâca clericului nu i este iertatu 

a intră în carcima, cu câtu mai vârtosu nu li este loru ier- 

iatu, sa slugarâsca alior'a in carcima ; eara de aru face ceva 

de acestu feliu, ori sa inceledie, ori să se segregedie. 
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Canonulu presentu nu iarta clericului sa aiba bolta de carci- 
ma, sî argumentedia asii, ca dâca preotiloru nu se iarta in- 
trarea si petrecerea in carcima, atunci nu li se pâte ierta nici a 

slugari celoru ce vinu in carcima, sî acolo petrecu. Lucrulu a- 

cest'a precâtu este de dehonestatoriu pentru preoti, totusi st în timpii 

vechi s'au gasitu preoti, carii tien€ carcima sî slujea acolo 6spe- 
tiloru ; de aceea, canonulu opresce acâst'a cu segregatiunea preo- 

tului, care saru află vinovatu in linea, acest'a; | 

Vedi Can. 42, 53, 54 apostol.— VII. 22.— Laudic. 24. Car- 
tag. 15, 57, 69. 

Can. 10. Episcopulu, scu Presbiterulu, s6a Diaconulu 

luându camata, s6u cele ce se dicu sutimi, —procente— 

ori sa incetedie, ori să se segregedie. 

A speculă cu bani, sî a luă percente, nu se iarta nici Eppu- 
lui, nici preotiloru, nici diaconiloru, sî canonulu prescrie, ca ori 

sa se segregedie vinovatulu Eppu, ori presbiteru, ori sî diaconu, 

ori de totu sa, incete a speculă cu bani. 
„: Vedi Can. 44. apost.— IL. 11.—Laud. 4.—Cartag. 5.—Vasil. 14, 

Can. î1. Nici unulu din cei ce se numera in ca- 

talogulu- sacerdotalu, nici mireanu, sa nu manânce azi- 

mile cele 'dela evrei, nici sa se imprieteneasca cu ei, nici 

sa-i chieme la boale, sî doctorii sa nu primeasca. dela 

dânsii, nici in bâi sa nu se scalde cu ei. Eara de aru 

face cine-va un'a că aceasta, de va [i clericu, sa se de- 

puna, ear -de va fi mireanu, sa se segregedie. 

Can. 12. Si aceasta inca au venitu la cunoscinti'a 

n6stra, ca atâlu in Africa câtu si in Livia st in alte lo- . 

curi, Episcopii de acolo impreuna locuescu cu muierile 

loru, si dupa hirotoni'a, ceea ce au venitu peste ei, nu se 

leapuda de ele, si prin aceasta causedia poporului ofendi- 

culu st scandalu. Deci nazuiala nâșira msi cu seamu 
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fiindu indreptata int'acolo, că sa facemu tdle spre folo- 
sulu turmelor celoru de sub mân'a n6stra, ni s'au parutu 
Noue, ca unu ce asemenea sa nu se mai laca spre veni- 
toriu, eara aceasta o dicemu nu spre stricare seau sur- 
parea celoru legiuite de Apostoli, ci:spre binele pop6re- 
loru, si avându grija pentru progresulu loru in cele mai 
bune, si că statului preotiescu sa nu i se faca vre-o îm- 
putare, câci dice  Apaostolulu:. „Tote sa le faceti spre 
marirea lui Dumnedieu, fora ofendiculu sa fili st iudeiloru, 
si eliniloru, si Bisericei lui Dumnedieu, precum st eu placu 
tuturoru intru t6te, necautându folosulu meu, ci celu alu 
celoru multi, că sa se mântuiasca ; urmatori ai mei face- 
li-ve, precum sî eu alu lui Christosu; eara de se va vadi 
cine-va facându un'a că aceasta, sa se segregedie. 

“ Canonulu presentu nu iarta Presbiterului, carele câ insuratu 
sau alesu de Episcopu, că dupa hirotoni'a sea de Episcopu, sa - 
remâna impreuna locuindu cu preoteas'a sea. St fiindea pre tim- 
pulu acestui Sinodu ecumenicu erau unii Archierei i in Afric'a, Li- 
via si în apropiere cu aceste tînuturi, cari traiă cu sotiele loru : 
pentru aceea Sinodulu ecumenicu imprâba loru aceasta, si în 
deobsce sub pedeaps'a lipsirei opresce aceast'a, nu spre a vatamă 
institatiunile apostolesci, ci spre binele popâreloru crestine si spre 
ocolirea ori-cârui ofendiculu din partea unoru asemenea Eppi. 
Aci mai vine de a observă sî motivele ale acestui Canonu, sf 
adeca: 1, ca Archiereiloru câ dignitariloru mai inalti i in biserica, 
se cuvine a desvoltă o vietinive mai seriâsa si mai perfecta, si 
câtu se pâte mai straina de slabiciunile celoru-lalti preoti, sî a 
se deprinde cu studii spre perfectiunarea sea, st spre purtare mai 
inlesnici6sa a problemeloru sale archieresei, care, ori-cum se voru 
consideră, suntu grele ; 2, ca Archiereii, cei ce avea femei sî co- 
pii, davuiâ tâta averea loru dupa mârte, familiei loru, sî inca în- 
traină multe st din fondulu instractu alu eparchiei; 3, ca grij'a 
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femeiloru sî a copiiloru, sî economi'a casnica i oprea pe acesti 

lppi a se ingriji dupa cuviintia de turma loru, fiindea dupa Pa- 

velu „celu insuratu se ingrijesce de cele ale lumei, cum va pla- 
cea femeii, 

Vedi Gan. 5 apostol. — VI. 30, 48. — IL Corit. Cap." 10, 

ver. 31, 32, 33, si Capu 4. v. 16. 

Can. 13. Fiindca in Bişeric'a Romaniloru amu aflatu, 

ca acolo câ unu canonu se liene , ca cei ce voiescu a se face 

diaconi ori presbiteri, trebue să se dechiare, ca nu se voru 

mai multu impreună cu femeile loru; pentru aceea noi ve- 

chiului canonu alu perfectiunei apostolice, sî alu ordinei, 

voimu, .că insotirile sântitiloru barbati sa aiba tarie si de 

acum inainte, nici deslegamu comunicaliunea. cea calra. 

muierile loru, nici i lipsimu pe ei de impreunârea unui'a 

catra altulu la timpulu cuvintiosu. Dreptu aceea de se va 

ailă vre unulu vrednicu spre hirotoni'a .de . ipodiaconu, 

seu de diaconu, sâu de presbiteru, acesta nici decum sa 

1u se opreasca de inaintare la acestu feliu de tr6pta, im- 

preuna locuindu cu legiuita femee, nici earasi la timpulu 

hirotoniei sa nu se ceara dela elu profesiunea, ca se va 

deparlă de legiuita impreunare cu femeea sea, că nu de 

aicea, nunta cea de Dumnedieu legiuita si binecuvântata, 

prin presentia sea sa fimu siliti a o ocari, caci vocea E- 
vangeliei striga: „Cele ce Dumnedieu'au impreunatu, omulu 
sa nu desparlia“ — Mat. 19, 5, — st Apostolulu invalia, ca 

cinstita este nunta, si patulu nespurcatu— Evrei 13, 4 — si 

legatuleai cu femee, nu caută deslegare— 1 Cor. 7. 27 

caci scimu, ca precum cei adunati in Cartagenu ingrijin- 

duse pentru vialia cea vnesta a servitoriloru, au disu, ca 
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'ipodiaconii, cei ce pipaie sântilele misterii, si diaconii sh 

Presbiterii in anumitele timpuri sa se reliena de sotiele 

loru, că sa pastrâmu si noi cele de Apostoli predanisite, 
“st cele din vechime observate, sciindu, ca timpulu este 

la totu lucrulu, si mai alesu alu ajunarii stalu rugaciunei, 

caci se cuvine celoru ce servescu la altariulu divinu, că 

in timpulu intrebuintiarii celoru sânte sa fia infrânati in- 

„tru tote, câ sa pota dobândi, ceea ce ceru indeobsce 

dela Dumnedieu, Deci de. va indresni cineva cu vata- 

„marea canneloru apostolice pe Grecarii din cei sântiti pres- 

“iteri, dicemu, seau diaconi, scu ipodiaconi sa-i lipsâsca 

„de impreunarea si convietiuirea cu legiuita sea muiere, 

şa se segregedie; asisiderea si deca vreunu presbiteru ori 

“diaconu pe femeea sea o va dudui sub pretextu de. evla- 

vie, sa se segregedie, eara perseverându, sa se depune. 

De-st in Sinodulu I ecumenicu s'au decisu pentru casatori'a 
clerului parochialu, că sa se sustiena aceea pretutindenea, sî nu- 

mai bigamulu preotu ori diaconu nu potu functiună, sî asi celi- 

batulu s'au osanditu ; fiindca insa Eppii Romaniloru n'au esecutatu 
acesta, hotarire sinodale, ci sau tienutu de 6re-care vechiu obi- 
ceiu, dupa care cându vrea sa santiasca pe cine-va de ipodia- 

conu, de diaconu, seau de presbiteru, sî eră insuratu, “lu silea la 

dechiaratiune solene si in scrisu, ca se lasa de totu de muierea sea, 

si va petrece că celibe ; aceasta intielegându Sinodulu VI ecu- 
menicu, osândesce pe Bppii Romaniloru, si demanda, precum se 
vede: din contestulu Canonului, ca acestu abusu are sa incetedie, 

si nu iarta nimerui, câ sa se lase de muierea sea legiuita nici 
sub cuvântu' de evlavia. 

- Can. 14. Canonulu sântiloru sî. de Dumnedieu purlta- 

toriloru Parintiloru nostrii sa: se observe st in. aceea, că
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Presbiterulu mainainte de 30 de ani sa nu se hirotonâsca, 

de si aru fi cu totulu vrednicu, ci sa astepte, caci Dom- 

nulu nostru lisusu Christosu in anulu alu treidiecelea s'au 

hotediatu, si au inceputu a invetiă ; asisderea nici diaconulu . 

mai nainte de 25 de ani, eara diaconis'a mainainte de 40 

de ani sa nu se hirotonesca, _ 

Canonuln acest'a intaresce canonulu 11-lea din Neocesari'a, 

care dispune, ca nime sa nu se hirotoneasca de presbiteru, care 

n'au ajunsu 30 de ani a vârstei sele; st adaoge mai departe Si- 

nodulu IV ecumenieu prin susu citatulu Canonu, ca pentru hiro- 
toni'a unui diaconu se cere etate de 25 de ani, ear pentru calu-. 

geritia 40 de ani. Pâte cine-va vedt în acestu canonu o stric 

tetia prea mare, cându se ceru 30 de ani pentru celu ce se sân- 
tiesce de preotu; insa cându luâmu in consideratiune seriosu chie- 
marea unui preotu, atunci vomu afl, ca etatea de 30 ani pentru. 
unu preotu câ invetiatoriu, luminatoriu alu poporului in cele 
eterne si timpurale nu este esagerata, ci toem'a potrivita, intiele- 
gându-se de sine, deaca unulu câ acesta va posede cualifieatiune 
scientifica, va posede moravuri bune, si va fi cunoseutu de vred- 
nicu de preotie. | | 

Vedi IL. 19. — IV. 15. — Neoces, 11. Cartag. 21. 

Can. 15. Ipodiaconulu nu mai putinu de 20 de ani 

sa se hirotonâsca; eara deâca cineva din cei ce s'aru află 

in orice teliu de stare. sacerdotale, s'aru hirolani afora de 

anii cei rânduili, sa se segregedie. 

  

Precum canonulu - precedentu prescrie etatea, de 30 de ani 
pentru celu ce se.inainteadia de preotu, si 25 de ani pentru dia- 
conu, sî 40 de ani pentru diaconisa; asiă canonulu acesta hota- 
xesce, ca celu ce se hirotonesce de ipodiaconu, trebuie sa. fia de. 
20 de ani; Parintii Sinodului VI ecumenicu au cunoscutu nece- 
sitatea, maturitâtiei spirituali sî intelectuali a fetieloru bisericesci, 
care în neprerupta atingere stau cu poporulu credinciosu, de aceea 
au prefiptu etatea aceasta, că sa se pota pregati cu cuviintia. 
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Vedi din Compendiulu meu de Dreptulu canonicu $-fulu 
179, ca adeca in timpii vechi se inaintau tineri, carii afora de 

cetirea cu gresiele nimica n'au invetiatu ! 

Can. 16. Fiindca in cartea fapteloru Apostoliloru se 

dice, ca Apostolii au constiluitu siapte diaconi, ear Si- 

nodulu din Neocesaria lemuritu espune in canânele sale, 

ca numai siapte Diacuni dupa canonu trebue sa fia intr'- 

ună celale, de si aru fi câtu de mare; mai departe din 

cartea fapteloru Apostoliloru, ne incredintiamu, ca noi 

bine: amu cuprinsu inlielesulu celoru . asiediate de Apostoli, 

amu aflatu, ca ei au cuvâniatu nu de varbatii, carii admi- 

nistreadia misteriele, ci de servitiulu de masa, caci carlea 

fapteloru. loru asiă arata: „In dilele acelea inmullinduse 

Inveliaceii au facutu cartire elinii in contr'a evreiloru, caci 

veduvele loru se trecea cu vederea intru sluj;rea cea de i6te 

dilele; si chiemându cei doisprediece pe multimea invelia- 

ceiloru, au disu:. nu este cu placere ndua, că lasându 

cuvântulu lui Dumnedieu, sa servimu meseloru; socotiti 

dreptu aceea Fraliloru dintre voi siapte barbati de bunu . 

renume, plini de Duchu sântu, si de intielepciune, pe carii 

sai randuimu la irepta aceasta, eara noi intru rugaciune 

si intru servirea cuvântului vomu petrece; si au placutu 

cuvântulu acesta inaintea a t6ta mullimea, si au alesu pe. 

Stefanu, barbatu plinu de credintia si de Duchu sântu, si 

pe Filipu, si pe Prohoru, si pe Nicanoru, si pe Timonu. 

si pe Parmena si pe Nicolau pruselitulu antiochianu, pe 

carii iau pusu inaintea Apostoliloru.& — Aceste talcuindule - 

dascalulu hisericei loannu gura de auru, asiă cuvinteadia. 

pEste lucrulu vrednicu de admiraciune, cum nu sau
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rumptu multimea peniru alegerea barbatiloru? cum nu s'au 

socotilu lepadati, st osândiii Apostolii de caira ei? dar dre 

ce dregatorie. avea acesti'a? st care hirotonie au primitu ? 

esle necese a o sci; 6re cea a diaconiloru ? insa acestu 

lucru nu este în biserici; cea a Presbileriloru este impar- 

“tirea; cu île ca inca nici unu Eppu nu -eră, ci Apostolii 

numai, dreplu acea sototescu, ca nici numele diaconi- 

loru, nici celu alu presbiteriloru nu eră inca pe atunci cu= 

nosculu“; deci despre aceste invetiamu sî noi, ca. acesti 
predisii siapte diaconi sa nu se iee pentru cei ce servescu 
misterieloru, dupa mai susu espus'a inveliatura, ci sa se 

considere pentru unii câ aceia, caror'a li s'au concrediutu, 
si li s'au predalu impartirea celoru ce s'au adunatu atunci, 

carii nOua au fostu si in privinlia acâsta modelulu uma= 

nitalii, si alu studiului pentru cei lipsiti. 

Canonulu acesta perfectioneadia, canonulu “15-lea alu Neo- 
cesariei, st “lu reduce la intielesulu. celu adeveratu espusatiunea 
aceea din faptele Apostoliloru. «capu 6 versu 1. in privintia con- 
stituirei celoru siapte diaconi, caci Parintii Sinodului din Neoce- 
'sari'a erau de aceea parere, câ acei siapte Diaconi au avutu a- 
'ceeasi chiemâre, ce o au diaconii de acum, eara Parintii Sinodu- 
lui VI. ecumenicu au strabatutu. mai bine in acesta imprejurare 
din faptele Apostoliloru, radimânduse pe cuvintele sântului .Ioanu 
Chrisostomu, carele se esprime intr'acolo, ca acei siapte diaconi 
au fostu constituiti pentru servirea meseloru la seraci, si impar- 
tirea colecteloru intre cei lipsiti, ear diaconii de acuni suntu con- 
stituiti spre servire la servitiurile cele dumnodieesci, 

“Can. 17. Fiindca clericii unora Biserici, lasându: bi- 
sericele loru, pentru care s'au hirotonitu, câtra alli Eppi 
au alergalu, si s'au asiediatu fora scirea Eppiloru loru 
in Siraine Biserici, sî prin aceasta s'au aralatu ci nesub= 
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ordinati, poruncimu, ca dela lun'a lui lanuariu a lreculu= 

lui Îndictionu alu 4-lea nici unulu din. toti clericii, ori in 

'ce treapta aru îi, sa nu aiba voie a se randui in alta bise- 

vica fora concediu în scrisu alu Eppului seu, pentru ca 

cela ce de acum inainte nu se va lien€ de aceasta, si 

'aducându rusine asupr'a celui ce Pau hirotonitu pe elu, 

sa se depuna si elu, si celu ce i'au primita fora cuvântu. 

  

| Pentru sustienerea ordinei bune î în eparchii si parochii, nu 
-se iarta preotului sa paraseasca parochi'a sea fora scirea sî con- 
-sensulu Eppului seu eparchialu, si a trece la alta parochie ; si că 
canonulu acesta sa aiba efectulu doritu, Sinodulu demanda, ca 

asiă, ce-va sa nu se intâmple spre venitoriu, st câ neascultatoriulu 
preotu sa se depuna dimpreuna cu Eppulu, carele pe preotulu 
strâinu laru primi in eparchi'a sea fora concediulu Episcopului 
„respectivu. 

Vedi Can. 12, 15, 35, apostol- — IL. 15,16. —1V.5, 10, 
11, 13, 20, 28. — VII. 15. — Antioch. 3, 1, 8, 11. — Laud. 
41, 42. — Sardic. 1, 8, 15, 16,19. — Cartag. 31, 63, 97, 108, 116. 

Can. 18. “Olericiloru celoru ce din ans'a persecutiu- 

nei barbare, seau din caus'a ori-cârei intamplâri au emi- 

gratu, dupa ce au incelaiu persecutiunea seau alta intam- 

„plare, pentru care au emigratu, le demandâmu, că earasi 

sa se reintârca la bisericele loru, nici sa le paraseasca 

“mai indelungatu limpu fora causa; eara deaca vre-unulu 

nu va face dupa canonulu acesta, sa se segregedie, pona 

se va intorce la biseric'a sea; insasi acesta sa se faca s si 

Eppului celui ce'lu iiene pe elu. 

  

St canonulu acesta, câ st celu precedentu, este statuitu pen- 
tru sustienerea, ordinei bune intre preoti st Eppi; st fiindca se 
intamplau casuri de persecutiuni barbare, si altele de feliurile 
acestea, care tragea dupa sine parasirea -parochiei si emigrare in 
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locuri sigure ; pentru unii că aceati'a preoti, hotaresce' Sinodulu; 
câ astfeliu de preoti, dupa ce nevoi'a au incetatu, sa se intârea 
la parochiele loru, sî de n'aru face aceasta in scurtu timpu, sa se 
segregedie si ei sî Eppulu, care iau tienutu la sine, 

Vedi Can. 15 apost. — I, 15, 16. — IV. 5, 10, 20, 23. -- 
VI. 17. — VI. 15. — Antioch. 3. — Sardie, 15, 16, 19. — . 
Cartag. 63, 98. | 

Can. 19. Se cuvine celoru ce suntu Inaintestata- 
tori ai Bisericeloru, a inveliă in. icte dilele, st cu deose-= * 
bire in Dumineci pe toli clericii si pe poporu cuvintele . 
pietâtiei si ale dreptei credintie, culegându din dumnedie- 
easc'a Scriptura intielesurile si judecatile adeverului, si sa 
nu calce hotarele cele acum puse, seau traditiunea purla= 
toriloru de Dumnedieu Parinti, ci st deaca vre-o contro- 
versia scriplurale s'aru intamplă, aceea sa nu o talma= 
ceasca altcum, decâtu precum aa asiediatu luminatorii Bi- 
sericei, si Inveliatorii prin cartile loru, că sa caslige prin 
aceasta mai mare lauda, decâtu prin compunerea cuvânta- 
riloru loru proprii, câ nu cum-va nefiindu din destulu har- 
nici spre aceea, sa gresiasca, pentru ca prin inveliatu= 
rile disiloru Parinti inveliându-se popdrele despre cele 
bune st folositâre, totodata si despre cele nefolositâre si 
vrednice de lepadatu, viati'a îsi voru indreptă spre mai 
bine, st nu se voru vână de patim'a nesciintiei, ci luându 
aminte de invelialura, pe sinesi se voru ascuti spre a nu 
patimi de reu, si de fric'a munciloru imminente, *si voru 
procură mantuirea sufleteloru loru. 

    

"Canonulu acest'a demanda Eppiloru, că în tâte dilele, dax 
cu deosebire in Dumineci sa invetie pe toti clejicii st pe totu jpo- 
porulu credinciosu, că sa fia evlaviosi, sî-cu moralu; totu odată 
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inviadia Canonulu pe Eppi la sânta Scriptura, că ru de airea, 

“ci. din sânta Scriptura, că dintr'o fantâna nesecavera sa iee te- 

mele sî dovedile pentru predicele loru, inca si atunci, cându au 

trebuintia in serisu a aperâ dogmele credintiei, câci nu cum-va 

Jasându-se in vre-o controversa scripturale, si urmându numai 

sciintiei loru individuali, st neluându in ajutoriu -Biblia, sa gre- 

giasca in contr'a unui adeveru. mare st sântu, ceea ce nu saru 

fi intamplatu, cându aru fi urmatu dupa Biblia si invetiaturile 

traditiunali ale sântiloru Parinti. 

Vedi Can. 58. — 1. 2, 5, 16. — Laudic. 19. — Cartag, 19, 

131, 132, 133. | 

Can. 20. Sa nu fia iertatu Eppului a inveliă în pu- 

blicu in alta cetate, ce nu se tiene de elu ; car deaca se 

va află cine-va facându aceasta, sa incete dela episcopie, 

șa lucredie insa cele ale _presbiterului, 

Canonulu presentu nu iarta Eppului a merge in eparchie straina 
si acolo a invetiă pe preoti si crestini, si. opresce transgresiunea 

Canonului cu depunerea Eppului, st i iarta a face numai oficiulu 
presbiterului. Este: insa de insemnatu aci, ca deaca unu Eppu 
calatorindu prin o . eparchie vecina, acolo Varu rugă Gre-cari din 
cleru s6u poporu pentru vre-o deslucire in 6re-care obiectu bise- 
ricescu, si elu aru satisface unei asemenea rugâri, la asemenea, 

casuri “Eppula caletoriu, nu Vatema susamintitulu Canonu, nici 
celu 29 alu Sinodului IV ecumenicu, nici Canonulu 35 apost. 

Vedi Can. 35 apostol. — 1Î. 2. — II. 8, — IV. 29. — 

Antioch. 13,. 92, — Sardie. 3, I.. 

Can. 21. De-si cei ce s'au faculu vinovati pentru 

nisce crime canonice, si din caus'a aceasta s'au supusu 

depunerei perfecte si perpetue, sî s'au detrudatu in starea 

mireniloru, deaca insa de voie buna s'au intorsu de pe- 

catu, si Pau stersu acela, pen!ru carele au cadiutu din 

Daru, st desavârsitu s'au curalitu de acel'a, tunde-se in 
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chipulu clerului, eara de nu o voru alege aceasta de 

voi'a loru, sa pârte pletele că st laicii,. că unii, carii pe- 

trecerea cea lumeasca' si civile mai pe susu au preliuilu 

decâtu cea cereasca. | 
D 

  

Se pote intamplă, că cine-va dintre preoti pentru nisce cri- 
me mari sa se depuna pentru totdâun'ă din treapt'a sea, sî sa se 
detruda in stare de mireni, dar au aretatu caintia deplina, st s'au 

lepadatu de acea crima, prescrie Canonulu, ca unulu că acela 
preotu 'si pâte tunde perii capului pre form'a preotiloru, adeca, şa 

aiba semnulu acelu numitu „Papalitr'ak în crescetu, care în tiw- 

pii vechi eră semnu alu preotiloru. Papalitra, care: sî „Garrar'a“ 
se numesce,. este o rotunda tundere a parului din crescetulu ca- 

pului. În Biserica resaritâna preotii nu mai porta Papalitra, ci 

obiceiulu acesta se sustiene inca st astadi in Biseric'a apusena; 
de aceea unii afirma falsu, ca numai in Biserica âpusului saru 
fi intrebuintiatu Papalitra, dar nu si in cea a resaritului, câci 

istoria ni adevereadia, sî insusi acestu canonu, ca Papalitra purtă 
preotii atâtu la resaritu, câtu sî la apusu; - 

- Vedi can. 25 apost. — II, 9. — VI. 4. — Neoces. 9. — 
Vasil. 3, 17, 32, 50, 10. 

Can. 22. Cei ce pe bani se hirotonescu, ori Eppi, « ori 

ce feliu de clerici, si nu dupa esaminare s6u dupa alegere 

a vietii, demandamu, a se depune, inca si pe cei ce jau 

hirotonitu. | 

  

Canonulu acesta demanda, că nime sa nu. şe inaintedie de 
Eppi s6u de presbiteri, si diaconi: pentru bani, st că sa se depună 
st acel'a, care: pentru bani au sântitu pe cine-va, si celu sântitil. 
De-s prin Canonulu 29 apostolescu, precum : si „Canonulu alu 
2-lea alu Sinodului. IV. ecumenicu opresce vendiarea celoru sânte, 

totusi s'au aflatu unii dintre Eppi, carii pentru bani hirotonisă ; 
de aceea Parintii acestui Sinodu ecumenicu 'au' aflatu de lipsa 8 
pune stavila unui asemenea abusu. - -- 

Vgdi' Can. 29 apostol — IV, 2, — VII; 4,5, 19, — asi 91. 
5 

i, 4 
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Can. 23. Nime din!re: Eppi, ori Presbiteri, ori Dia- 

coii impartasindu pe cineva cu preacurat a Cuminecatura, 

sa nu cera dela acel a, pe care "lu cumineca, nici bani, 

nici asemene ceva, caci darulu nu se pole vinde, nici 

pentru bani, ci sântieni'a Duchului o damu celoru vred- 

nici fora i6ta vicleni”a; eara de s'aru arată cineva din cei 

mumerati în cleru, ca cere dela acel'a, pe carele 'lu cumi- 

meca cu preacurata Cuminecatura ori ce feliu de plata, să 

se depuna câ unu revnitoriu alu ratacirei si alu reulâtii 

lui Simonu. 

Omulu lacomu nu posede binecuvântarea lui Duinnedieu, 
carele cauta, câ in totu chipulu pre dreptu sî pre nedreptu sa-si 
inmultiasca averea; cu atâtu mai putînu posede Eppulu seau 
preotulu lacomu binecuvântarea lui Dumnedieu, carele cele sânte 

le vinde celoru ce au trebuintia de mangaiere sufleteasca; de 
aceea opresce acestu canonu tuţuroru servitoriloru bisericesci, a 
nu cutediă sa iee bani, seau altu lucru de pretiu pentru admini- 
strarea sântei Cuminecaturi, si pe cei ce garu află facându un'a 
câ aceasta, i lipsesce de treapta loru 

Vedi Can. 29 apostol. — IV. 2. — VIE 2 — VIL 4, 15, 
19, — Vasil. 91. 

Can. 24. Sa nu fia iertatu nimerui din cei ce se 

conumera in ordinea saterdotale, su din monachi a merge 

la alergarea cu czi, s6u a petrece la jocuri scenice, ci 

'si de se va chiemă vre-unulu la nunta, unulu ca acela cându 

voru intră jucareile intocmite spre decepliune, sa se scâle, 

si indata sa se duca de acolo, asiă cerându doctrin'a Parin- 

tiloru nostrii, eara deca cineva s'aru prinde in aceasta, s6u 

sa incetedie, stu sa șe depuna. 

  

Canonulu acesta opresce tuturoru fetieloru bisericesci a 
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merge la locurile acelea; unde se face spectaculu de cai, sf la 
locuri scenice. Earta apoi a merge la nunta, insa demanda a 
parasi nunta, cându se incepu glumele, precum poruncesce doe- 
trin'a Parintiloru, adeca Canonulu 54 din Laodice'a, câci facându 
cine-va asiă ce-va ori sa incetedie, ori sa se depuna. “* 

Vedi Can. 42, 43 apostol. — VI. 59, 62, 66. — VII. 92, 
— Laod. 3, 54. — Cartag. 17, 70. 

„Can. 95. Prelanga tâte. celelalte reinoimu si Canonulu, 
celu ce invalia, ca parochiele lieranesci sî satesci ale 
fiesce cârei'a Eparchii să remâna nestramutate la Episcopii, 
carii le tienu pe ele, si mai alesu de le au administratu 
in timpu de treidieci de ani fora sila; eara deaca inlauntrulu 
celoru treidieci 'de ani s'au facuta Gre care pricine, seu 
saru face pentru ele, sa fia iertatu celoru ce dicu, ca s'au 
nedrepiatilu, să pornesca judecata pentru acestea la sino- 
dulu Eparchiei. 

  

Parintii Sinodului VI. ecumenicu reinoiescu aci partea din- 
tâiu a Canonului 11 alu Sinodului 1V. ecumenicu, hotarindu, că 
fia-care Eppu sa se indestuledie cu parochiele, cari din vechime, 
seau celu putienu de 30 de ani sau tienutu de eparchi'a sea ; 
insa. deaca in decurgere de 30 de ani san facutu vre-o rechia- 
mare a vre-unei parochii, se iarta celoru nedreptatiti a porni ju- 
decat'a la Sinodulu eparchiei ; aci sub Sinodu eparchialu se intie- 
lege Sinodulu anuâlu eppescu, ce are a se tient la mitropolie in 
intielesulu Canonului 34 apostolescu, 

Vedi IV. 17. — Cartag, 128, 129, 130. | 
Can. 26. Presbiterulu, carele din nesciintia s'au po= 

ticnitu la nunta neiertata, sa se. impartasiasca de siedere. 
dupa cele legiuite ndua de sântitulu canonu, eara să se 
departedie de celelalte lucrâri, câci destulu este unui'a că 
acestui iertarea, eara a binecuvâniă pe allulu, carele este 

8* 

  
 



116 | Candnele 

datoriu asi vindecă ranele sale, este lucru necuviintiosu, 

ca binecuvântarea este impartasire de sântienie, eara cela 

ce acâsta nu o are pentru poticnirea cea din nesciinlia, 

cum o va da altui'a? deci nici inaintea poporului, nici in 

deosebi să nu binecuvânte, nici Tropulu lui Christosu sa 

nu "lu imparta altor'a, nici altu ceva sa nu liturgisesca, ci 

indestulinduse cu siederea mai sus, sa se plânga catra altii 

sî Domnului, că sa i se ierte lui nelegiuirea cea din ne- 

sciintia; apoi lamuritu este, ca acestu feliu de nunta ne- 

jertata se va deslegă, si nici decum barbatulu nu va avea 

comuniune cu aceea, peniru carea s'au lipsitu de sanltit'a 

lucrare. 

  

Canonulu acest'a dupa analogia canonului 27. alu marelui 

Basiliu hotaresce, că presbiterulu acel'a, carele aru luă de sotia 

din nesciintia pe vreo rudenia a sea, se opresce de tâte lucrarile 

sacerdotali, si i se lasa numai siedere intre preoti, inza pretinde: 

canonulu, că unulu că acesta preotu sa se desfaca de acâst'a ca- 

satorie neiertata, pentru carea sau lipsitu de treapta sea sacer- 

dotale, caci deaca nu se va desparti, atunci si cinstea siederii 

intre preoti o pierde, si inca devine subt pedeapsa. 

Vedi Can. 19.—VI. 3.—Neoces. 2.— Vasiliu 23, 27, 18. 

Can. 27. Nime din cei ce se numera in cleru, sa 

nu se imbrace in haine necuvenite, nici in cetate peire- 

cându nici in cale mergându, ci sa intrebuintiedie imbra- 

caminli cele acum obicinuite celoru ce se numera in cleru; 

eara deca vreunulu n'aru “face un'a că aceast ta, pe un'a 

septamâna sa se suspenda. | 

  

Precum ostasii, si civilii au îndatorire a purtă vesminte pre- 

scrise pentru dregatori'a loru, asiă si preotii se deobleaga apurtă 
haine obicinuiite preotiesci, fie ca petrecu in cetate, fie ca cala- 
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torescu. Cei ce nu observa acesta, se pedepsescu cu :suspendere 
dela oficiu pe un'a septamâna, 

Vedi VII. 16.—Gangra 12, 21. 

Can. 28. Fiindca ne-amu insciintiatu, ca in osebite 

biserici aducânduse pentru altariu struguri dupa 6re care 

obiceiu, liturgisitorii altariului le -impreuna acestea cu 

sacrificiulu celu fora de sânge alu cuminecaturei, si asiă 

amandâue impreuna le impariu poporului; pentru aceea 

amu judecatu cu totii, că sa nu mai faca vreunulu dintre 

preoti acâsta, ci sa se dee poporului singura cumineca-= 

tur'a spre viatia vecinica, st spre iertarea pecaieloru, eara 

aducerea siruguriloru că o pârga sa se considere, deo- 

sebu binecuvânlândule preotulu, sa dee dintrânsele celoru 

ce ceru spre multiumirea dalatoriului roduriloru, prin care 

trupurile udsire crescu si se nutrescu dupa dumnedieâsc'a 

hotarire; deci deca vre-unu preotu aru face afara. din cele 

rânduite, sa se segregedie. 

Aci se da deslucire, ce au preotii sa faca cu strugurii, ce 
crestinii le aducu la biserica, si adeca 1, se scie, ca nici subt unu modu 
preotula sa nu mestece struguri cu sant'a cuminecatura, 2, ca preo- 

tulu eschisivu numai prescura si vinu sa intrebuintiedie pentru 

cumineeatura, si 3, câ preotulu rugaciunea de sântire sa sevâr- 
siasca asupra struguriloru, sî de. acolo sa impartiasca tuturoru, 

„cari voru pofti a gustă din pârg'a acestui rodu. 

Vedi Can. 3, 4, apostol.— VI. 32, 57, 99.—Cartag. 40. 

Can. 29. Canonulu celoru adunali la Carlagen'a in- 
valia, căsântele AHariului sa nu se saversiasca decâtu numai 

prin Gmeni postnici, afora numai int'o di în anu, in care 

se saversiesce cin'a Domnului si atunci pole fi, .pentru 
oare-care casuri bisericesci, Parintii din Cartagn'a au allatu 
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de bine, sa faca aceastu dispensatiune. St fiindca nime- 

nea nu ne pâte sili, că sa parasimu scumpetatea: pentru 

aceea urmându traditiuniloru apostolesci si parintesci, amu 

decisu, ca nu se cuvine a deslegă de postu pe nime in 

patrudiecime in Joia septemânei ultime, st prin aceea a 

necinsti t6ta patrudiecimea. 

  

  

Precum Domnulu nostru Iisusu Christosu în sâr'a Joiei mari 
mai intaiu au mâncatu cin'a cea de ţaina, sî dupa aceea au datu 

Apostoliloru dumnedieescile taine, asiă cu unu chipu că acest'a 

au apucatu a se tien6 obiceiu sî in pârtile Africei, adeca mai din- 
taiu mâncau in Joia cea mare. unele mâncari desfatate, si prin 

acele se deslegau de mâncari uscate, dupa cum dice Zonar'a, si 
apoi sevârsiau liturgi'a dumnedieeasca, si se cuminecau. Deci Si- 

nodulu VI. ecumenicu perfectionandu Canonulu 48 din Cartagenia, 

carele cuprinde acestu -obiceiu, rânduiesce, ca Parintii din Car- 

tagen'ă pâte fi, ca au intrebuintiatu dispensatiunea acâsta din 6re 

care cause folositâre in acele parii, dar Parintii Sinodului VI e- 
cunenicu neavându nici 0 causa, care sai silesca a se lasă de 

observarea Canneloru, urmedia atâtu traditiuniloru apostolesci, 
((ean. 69 apost.) care demânda, câ toti sa postimu patrudiecime, 
întru care se cuprinde si septaman'a patimiloru, prin urmare. si 

Joi'a mare, câtu si traditiuniloru parintesei, (can. 8 din Laodicea) 

care prescrie, ca nu se cade sa se deslege postulu Joiei mari, 
câci prin aceea.se necinstesce totu postulu patrudiecimei, si se 

„. cere a posti cu mâncare uscata tâta patrudiecimea din preuna cu 

Joi'a mare, 
Vedi Can. 69 apost VI 89.—Laodic. 49, 50,51, 52.—Car- 

tag. 48, 56.— Dionis. 1.—Timot. 8, 10. 

Can. 30. Voindu noi sa facemu t6te spre edificarea 

Biscricei,” amu hotaritu a dispensă st pe preotii, cei ce se 

află in pântile barbare; de aceea carii cugeta, ca Cano- 

nulu apostolescu — 5 ——'aru fi datori: a nu-lu observă, 

„care nu iarta a se lasă de muierile loru sub prelextu de
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religiositate, si a face mai pre susu de cele constituite, 

st pentru aceea cu consensulu comunu alu femeiloru” 

loru se despartu, — amu statuitu: ca ei sub nici unu 

cuventu sa nu mai p6ta trai laolalta, câ sa ne dee docu- 

mentu perlectu despre promisiunea loru; si aceasta amu 

ierlatu loru nu pentru altu scopu, ci pentru pusilanimita- 

tea loru, st pentru moravurile loru esterne, sî nu de 

ajunsu firme. | 

  

Canonulu 5-lea apostolescu lamuritu opresce preotiloru a nu 
parasi femeile loru sub pretextu de religiositate, si totusi in u- 
nele parti ale Africei preotii s'au abatutu dela observarea Cano- 

nului acum amintitu apostolescu. In privinti'a acestoru preoti au . 

decisu Sinodulu VI ecumenicu, că acesti preoti sa nu mai vietiu- 
iasca la olalta cu sotiele loru, deca odata de buna voie si cu con- 

sensu comunu s'au despartitu dela olalta, st aceasta au hotaritu 
asiă cu acelu scopu, că acesti preoti sa documentedie statornici'a 
loru, fiindu cunoscuti de-pusilanimi, sî cu moravuri esterne nu 

deajunsu firme. | 
Vedi Can. 5. apostol.—VI, 12, 13, 48. —Gangra 4. —Cartag. 

3, 4, 33. 

Can. 31. Preotii, carii liturgisescu seau boteadia in 

“capele de casa, aceasta demandâmu, sa o faca cu sen- 

tinti'a Episcopului localu; de uceea sa se depuna acelu 

preolu, carele aceasta nu o va. observă. 

Canonulu presentu iarta preotiloru, sa sevârsiasea în capela 
ce este in vreo casa domnesea, liturgia, st botediulu pre lânga, 

concediulu Eppului localu, si care preotu actsa nu o va observă, 

are sa se lipsesca de preotie, pentruca s'au facutu suspectu în, 

privintia recunâscerii dependintiei sale de catra Eppulu seu. 

Vedi Can. 31 apostol. — IV. 18. — VI. 34, 59. — III, 
12, 13, 14, 15. — Gangra 6. — Antioch. 5. — Laod. 38. — 

„Cartag. 10, 62. 
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„Can, 32. Fiindca au venitu la cunoscinlia nostra, 

ca in tisra Armeniloru numai vinu proaducu la sântita 

masa, și nu-lu amesteca cu apa cei ce. sevarsiescu sa- 

crificiulu celu fora de sânge, provocându-se pe Invetia- 

toriulu bisericei -pe loanu gura de.aura, carele dice in 

comentariulu. seu la Evangelia lui Mateiu aceste : „pen- 

tru. care causa .n'au beutu apa dupa ce au înviatu, ci vinu“ 

— si smulgu altu ieresu din radacina, fiindca suntu unii, 

carii intrebuintiadia în misterii apa, aratându, ca si cându Chri- 

stosu au predatu misteriele, si cându au inviatu, âu intinsu masa 

gola, si vinu au intrebuintiatu, din rodulu, dice, alu viei; 
deci vi'a nasce vinu, dar nu apa; si de aicea ei cugeta, 

ca surpa pe inveliatoriulu, care au invetiatu amesteculu 

apei cu vinu la jeriv'a sântila, — că nu si de acum nai- 

inte sa fia tienuti de nesciintia, descoperimu cu ortodocsie 

invetiatur'a Parintelui, ca reulu ieresu Idroparastatiloru 

vechiu fiindu, care in locu -de vinu intrebuintiadia in cu- 

minecatur'a loru numai apa, infrangându acestu barbatu 

divinu nedieapta inveliatura a acestui feliu. de ieresu, st 

aratându, ca ei deadrepiulu se opunu tradiliunei aposto= 

lice, au. compusu cuventarea cea Susu amintita. Findca 

insa si in biserica sea, unde i s'au incredintiatu admini- 

straliunea pastorale, au predatu a mestecă apa cu vinu, 

cându saru cuveni a se face sacrificiulu celu fora de 

sânge, aralându curgerea sângelui si a apei din prea- 

scump'a coasta a Mantuitoriului si Rescumperatoriului n0= 

stru Christosu Dumnedieu, .care s'au versatu spre invierea 

a t6ta lumea, si “spre mantuirea de'pecate, Si inca în
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fi ie-care biserica, unde luminatorii spirituali au stralucitu, 

ordinea" aceasta de Dumnedieu data! domnesce, câci si 

Jacobu fratele celu dupa trupu alu lui Christosu Dumne- 

dieului nostru, cârui'a dintâiu i s'au incredintiatu scaunulu 

bisericei lerusalimleniloru, si Vasiliu Eppulu bisericei Ce- 

sareniloru, a cârui'a lauda s'au respanditu prin t6ia lumea, 

in scrisu ne-au predatu ndue lainic'a si sântiVa lucrare, 

că sa o saversîmu in sântilulu Poliru vinulu cu apa mes- 

tecându-lu ; dar si cuviosii Porinlii cei ce s'au adunatu in 

Cartagena asiă anume amintescu, ca intru cele sânte 

nimic'a mai multu sa nu se aduca decâtu trupulu si sân- 

gele Domnului, precum sî insusi Domnulu au predatu, 

adeca pânea sî vinu cu apa amestecalu. Ieci deaca 

vre-unu Eppu ori Presbiteru nu face dupa randuial'a predata 

de Apostoli si neamestecându apa cu vinu, asiă va 
aduce sacrificiulu celu preacuratu, sa se depuna, că unulu, 

carele imperfectu enuntia sacrificiulu, si că inovatoriu ce- 

loru predate. 

Precum din ăcestu canonu se vede, în tiar'a Armeniloru 

apucâse obiceiu a savers? liturgie numai cu vinu fora a-lu ame- 
stecă cu apa dupa traditiunea bisericeasca, sî se razimă pre cu- 

vintele Sântului Chrisostomu, care sa le fia facutu in comenta- 
riulu seu la Evangelistulu Mateiu, ca, adeca Christosu si inainte 

de inviere sî dupa inviere aru fi intrebuintiatu vinu ; insa Parintii 

Sinodului VI. ecumenicu resfrângu acestu asertu alu Armeniloru, 
sî spunu, ca. au fostu unu ieresu vechiu, cese numea alu Idro- 

parastatiloru, carii numai. apa întrebuintiau la Cuminecatura, st 

nu si vinu. Chrisostomu au resturnatu acestu ieresu, st prin insasi 

liturgia sea, că sî sântulu Vasiliu, invetiandu, ca in -Cumineca- 

tura, sa, se amestece apa cu vinu spre aretarea; sângelui si a apei, 

ce au iesitu din câsta Domnului fiindu impunsu cu sulitia la 
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restignirea lui; 'apoi nu Humai Chrisostomu, ci st Apostolulu 
Jacobu intâiulu Eppu alu Ierusalimului au .predatu intocmirea 
Cuminecaturei cu vinu si apa; inca sî Parintii din Cartagen'a in 

acestu chipu au invetiatu; pentru aceea Canonulu citatu prescrie: 
ca carele Archiereu s6u presbiteru la dumnedieeasc'a liturgie nu 
mesteca, apa cu vinu, sa se depuna, fiindca cu acestia face nese- 
vârsita Cuminecatur'a, si vatama traditiunile. 

Can. 33. Fiindca ne-amu insciintiatu, ca in regiunile 

Armeniloru numai cei din neamulu preotiescu se primescu 

in sacerdotiu, urmându obiceiuriloru evreesci, cei ce facu 

ac6st'a; eara unii dintre dânsii st netunsi se asiadia de cân- 

târeli si celitori ai dumnedieescului locasiu, amu judecatu, 

ca de acum sa nu fia cu putinlia celoru ce voiescu a ina- 

intă pe '6recarii in cleru, sa caute la nemulu celui ce are 

a se hirotoni, ci esaminândui, de voru fi vrednici dupa 

hotarârile, ce se afla-iu Can6ne, a se numeră in cleru, pe 

acesli'a sai sânliasca, ori au fostu din stramosi preoti, ori nu, 

dar apoi nimerui dintre cei ce suntu inscrisi in trepta 

Clericiloru, nui este iertatu a ceti depre Amvonu dum- 

nedieescile scripturi, afora dca are tonsura' sacerdotale, 

si dâca au primitu binecuvântare dela pastorulu seu. Eara 

de se va vadi cineva, ca au facutu alicum, sa se depuna. 

Sinodulu alu VI. ecumenicu insciintiânduse, ca în regiunile 

Armeniloru se primescu la preotie numai fiii preotiloru, st ea a- 
ceast'a este o imitatiune a iudaismului, prin urmare nu se potri- 

vesce cu spirtulu evangeliei lui Christosu,—au decisu: ca spre vii- 

toriu primirea scu neprimirea cuiva in cleru, sa nu se conditio- 
nedie, ca este, su nu, din neamulu sacerdotalu, ci deca concu- 

rintele este harnicu, st corespunde cerintieloru canonice, sase ina- 

intedie de preotu. În partea a doua a acestui Canonu se rându- 
jesce, ca numai acela, carele este hirotesitu de Archiereu, fia
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Cântarctiu, fiă cetitoriu, ori monachu, pâte ceti st cântă de pe Amvonu 

Canonulu acest'a are a se observă in totu cuprinsulu seu, câci pe cei 

neascultatori i supune depunerei din trâpta. - 

Vedi Can. 9 alu Neocesariei, 

Can. 34. Si acesta inca Canonulu sacerdoialu lumi- 

natu o arată, ca crima conjuraliunei, s6u d fatriei si de 

legile -cele -esterne cu -totalu- s'au opritu, cu multu mai 

vârtosu dar se cuvine a se opri dea nu se face acâsta 

in Biserica lui Dumnedieu, si noi ne sirguimu a observă, 

incâlu de s'aru află Grecarii clerici s6u monachi facându 

conjuratiuni s6u intovarasiri, s€u prilegiuri pandindu asu- 

pra Eppiloru, su conclericiloru, cu totulu sa cadia din 

tr&pta sea. | | 

  

Precum in statu, asi si in biserica se opresce conjurare a- 

supra Archiereiloru seu confratiloru din partea preotiloru si a 
monachiloru sî se pedepsescu cei vinovati cu a depunere din trep- 

ta .loru. 

„.. Vedi IV. 183,—I—Il, 13, 14, 15, — Antioch, 5. — Cartag. 
10, 62. 

Can. 35. Sa nu  fia iertatu nici unui din toti Mitro- 

politii, murindu vre-unu Episcopu, carele este subordinatu 

scaunului seu, lucrurile lui, s6u cele ale bisericei lui ale 

luă, su a si.le insusi, ci sa fia subt pastrarea preolimei 

bisericei, a .cârei'a reposatulu se afia intaiu Siedietoriu, pona 

la inaintarea altui -Eppu, afara de n'au remasu preoti in 

biseric'a aceea, caci atuncea Mitropolilulu aceste le va 

pazi neimpuliuate, t6te dândule 'Eppului, care se-va hiro- 

toni. - i 

" Canonulu acesta pune volniciei presumtive a Mitropolitiloru 
stavila, neiertândule, că averea si lucrurile reposatului Eppulu 
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sa si le insusiască, st demândându, ca acele sa remâna subt paz'a 
preotiloru respectivi pona, la venirea noului Eppu, afora deca in 
vaduvita Eparchie n'aru fi preoti, caci atunci cade sarcina pa- 

strarii pre Mitropolitu pona ce se va hirotoni noulu Eppu. — Ce- 
tesce; si comentariulu 'canonului 40 apostolescu. 

Vedi Can. 40 apostol. — IV. 22. — Antioch. 24. — Cartag. 

34, 35. | 

Can. 36. Reinoindu cele legiuite de cei un'a suta 

cincidieci sânti Parinti, carii s'au adunatu in acesta de 

Dumnedieu pazita sî imparatesca cetate, si ale celoru siase 

sute ireidieci, carii sau adunatu in Calcedonu, — hotarimu, 

că scaunulu patriarchului Constantinopolei sa dobândâsca 

privilegiele egali cu scaunulu Romei antice, si sa se 

„magnilice in lucrurile bisericei că st acel'a, alu doilea dupa 

elu fiindu, dupa carele sa se namere scaunulu marei ce- 

iati Alecsandreniloru, apoi celu alu Antiochiei, si dupa 

acest'a celu alu cetatii Ierusalimleniloru, 

  

Fiindea canonulu acest'a reinnoiesce canonulu 3 alu sinodului II 

ecumenicu, sî Canonulu 28. alu Sinodului IV ecumenicu, st noi 

la, aceste Can6ne'amu facutu comentarele nâstre; de aceea indrep- 

tamu pe Cetitorii nostrii la acele. 

„Can. 37, Fiindca invasiuni „barbare s'au intamplatu 

in diverse timpuri, sî din aceste au ajunsu mai mulle 

cetati subjugate de barbari, si de aci au'urmatu, ca Archie- 

reulu unei asemene cetati sa nu fia potulu ocupă scau- 

nulu seu, si a se asiediă acolo cu: dregatori'a sa sacer- 

dotale, si asiă dupa obiceiulu, ce apucasa a se lins, se 
lucră si se îractă idte acelea, cele ce se cuvinu unui 

Eppu; noi, carii sustienemu onorulu st venerâliunea sacer- 

dotale, si nu voimu ceva vatamatoriu sa facemu pentru
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conturbarile cele ce in furia barbara au causatu in drep-= 
turile bisericesci, ale acelor'a, cari asifeliu s'au hirotonitu, st 
din caus'a predisa n'au potutu ocupă scaunulu loru, amu de- 
cretatu, ca fora nici unu prejudiliu sa se sustiena, si sa 
faca hirotoniile deosebililoru clerici dupa candne, si au- 

toritatea Archieriei sa o usuiedie dupa hotarele proprii, si 
sa fia statornice si legilime i6te, câte se intampla sub ad- 
ministratiunea loru, pentru ca nu se p6te invalidă hotarulu 

administratiunei pentru injuri'a timpului, 

  

De 6re-ce unii Archierei n'au potutu merge la scaunele loru 
din caus'a incursiuniloru barbare, pentru aceea Sinodulu acesta 
decide despre astfeliu de Archierei, ca ei potu hirotoni st in stra- 
inatate pe clericii eparchiei loru, st cându inceata nevoi'a mare 
din partea barbariloru, a ocupă scaunele loru, sî a sustiend es- 
tensiunea primitiva a eparchieloru loru, câci vatamârile hotareloru 
eparchiali facute de câtra barbari nau nici o târia. 

Vedi Can. 36 apostol. — Anghir. 18, — Antioch. 17, 18, 

Can. 38. St noi observâmu Canonulu celu asiediatu 
de Parintii nostrii, carele asiă invatia, de s'aru fi innoitu 

vre-o celate prin ordinaciunea imperateasca, seau spre 

viitoriu s'aru innof, sa urmedie formeloru politice si pu- 
blice si ordinea lucruriloru bisericesci. 

Acestu Canonu în tâte sta în legatura cu Canonulu 17 alu Si- 
nodului IV. ecumenicu ; de aceea vedi acolo comentariulu lui, 

Can. 39. Fratele si conservitoriulu nostru loanu, 
Archiereulu insulei Cipru impreuna cu poporulu seu, din 
provinc!a Hellespontica, pentru incursiunile barbare, sî că 
sa se liberedie din sclavi'a pagâniloru, si curatu sab scep- 
irulu preacrestinei puteri sa se supuna, au emigratu din 
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numita insula, cu providinlia a induratului Dumnedieu, 

si cu ingrigirea devotului si de Christosu iubitoriului no- 

stru Împeratu amu constiluitu, ca fora nici o inovatiune. 

sa se conserve i6te, câte dela sântii Parinti, carii la Efesu 

“Sau adunatu, s'au concesu. scaunului barbatului celui mai. 

susu numilu, câ Justiniapolulu celu nou, sa aiba dreptulu 

celu alu. Constantinopolei, si că iubitoriulu de Dumnedieu 

Eppulu celu asiediatu acolo, sa siada mai susu decâtu toli 

cei ai Eparchiei Elisponteniloru, s de câlra Eppii sei sa 

se hirotoneasca dupa vechiulu obiceiu, câci obiceiurile în: 

fiesce care Biserica si, de Dumnedieu purtatorii Parintii 

nostrii s'au socolita sa se pazeasca; Eppulu celâtiei Chi- 

ziceniloru supusu fiindu iniâiului siediatoriu alu predisului 

Justiniapelu potrivita tuturoru celora-lalli Eppi celoru de. 

subt aratatulu intâiulu siediatoriu preaiubitoriulu de Dum- 

nedieu loanu, de câtra carele trebuinti'a cerându, sî Eppulu 

alu aceiasi cetâli a Chiziceniloru se va hirotoni.. 
  

  

In timpulu Imperatului Iustinianu alu doilea Ioanu Archiep- 

pulu Ciprului ducându-se din eparchia sea, au venitu în Epar- 

chia Elispontului atâtu pentru invasiunile „barbariloru, câtu si 

eliberându-se din prinsdrea loru, din providinti'a lui Dumnedieu, 

sî din gratia Imperatului au venitu în hotarele imperatiei gre- 

cesci ; pentru aceea Canonulu acesta randuiesce, câ nevatematu 

sa se pazeasca prerogativele daruite scaunului Ciprului de câtra. 

Canonulu 8-lea aln Sinodului III. ecumenicu, s? noulu Iustiniano- 

polu 'sa aiba dreptulu Constantinopolei, adeca sa fia neatârnatu 

ca st Bisericile. din Asia, Pontu, sî Tracia, precum sau disu in. 

Canonulu 28-lea alu Sinodului IV. ecumenicu, si sa se hiroto- 

neasca Archieppulu acesteia Cetâti de câtra Eppii sei, Deci Mi- 

tropolitulu 'Cetâtii Chizicului sa se supuna celui alu Ciprului; pre- 

tum si toti Eppii din Cipru, st cerându trebuinti'a de dânșulu sa 

se hirotoneasca.
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„Vedi |. 6,1. — 11.29, 3. — IL. 8. — IV, 28. — VI. 36. 
—Antioch. 9. 

Can. 40. Fiindca a se lipi de Dumnedieu prin re- 
iragerea din sgomolulu vietii, este o fapta forte mantuitore, 
se cuvine ndue, câ sa nu primimu fora esaminatiune pe 
aceia , cari 'si alegu siesi viali'a monachala, sî ca sa ob- 
servâmu' institutiunile, 'care' sântii parinti ne-au predatu 
in privintia aceasta, adeca se cuvine a primi pe unulu 
că acesta, dupa ce au datu cu cunoscintia si cu jude- 
cata marturia vielii cei dupa Dumnedieu ; deci sa fia celu 
pulienu de diece ani, carele se primesce subt jugulu 
monachalu; sî esamiinarea lui va atârnă dela Prepositulu 
manaslirei, „ca este, ori nu este necesariu a prelungi lim- 
pulu primirei lui in 'viati'a -monachale, câci de-st marele 
Vasiliu in Candnele sale — 18-lea — pe acea fecidra, 
carea de buna voie voiesce sa se aduca pe sine lui Dum- 
nedieu, si imbratisiadia fecioria, si este de siapte-spre- 
diece ani, legiuiesce a 0 numeră în ceata fecidreloru, 
asiă noi urmându esemplului lui celui pentru veduve si 
diaconise, amu prefi iptu etalea aceasta si pentru cei ce 
voiescu a imbratisiă viali'a monachale ; câci scrisu este 

“la dumnedieesculu Apostolu — L Tim, Capu 5, v. 9 
— pveduv'a de siase-dieci de ani cu etatea să se numere 
in Biserica“; cara sântitele Candne prescriu, ca diaconi- 
Sa sa se hiroloneasca in etate de patru-dieci de ani, 
dedrece Biseric'a lui Dumnedieu sau. facutu mai intarita 
prin daru, si vediendu-se, ca totu mai multu - sporesce, 
prin observanti” a, intarirea si stabilitatea crestiniloru cre= 
dinciosi câtra ordinaciunele dumnedieesci; tite acestea  
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întielegându noi, amu statuitu pe deplina binecuvântarea 

darului a o aceleră pentru .celu ce voiesce sa incepa ne - 

vointiele cele câtra Dumnedieu, si că prin unu sigilu 

„de graba insemnâmu, si sa-lu inbarbatâmu câtra alege- 

rea si asiediarea binelui. 

  

Canonulu prefige etatea de 10 ani pentru calugeri, dar eta- 

tea aceasta o modifica dupa canonulu 18-lea alu marelui Vasiliu, 

st o prefigein etate de 17 ani, câci si fecidrele, care voiescu a im- 

braiisiă, calugerie, trebue sa aibă 11 ani. Precum se vede din 

contextulu Canonului, ca mai multi barbati s'au calugeritu în 

etate de 11 ani, st au avutu purtâri potrivite statului monachalu, 

de aceea Parintii Sinodului acestui'a dîcu, ca nu voiescu sa impe- 

dece nimerui!a, calea câtra ajungerea scopului monachalu, ci iarta 

primirea fetiei barbatesci la calugerie cu etate de 17 ani. 

Vedi 1. 19, — IV. 15. — VI. 14, — 'Cartag. 6, 51, 135. 

— Vasil. 18, 24. D= 

Can. 41. Cei ce “se afla in cetâli si sate, stau de 

cugelu, sa mearga in clausuri, sî acolo sa petreaca in 

singuratate, aceia mai intâiu trebue sa intre în mana- 

stire, in acolo sa se deprinda cu viata singuratica, si in 

timpulu de trei ani sa se supuna Ecsarhului manastirei in 

frica lui Dumnedieu, si sa implineasca ascultarea in t6te 

chipurile, precum se cuvine, si asiă sa marturiseasca despre 

alegerea vietii monachale, si ca aceea o imbratisiadia din 

totu sufletulu seu, si despre t6te acestea sa se esaminedie 

de câlra Prepositulu locului; apoi asiă altu anu sa se 

pârte afora de clausura, că scopulu loru sa se arate mai 

Jamuritu, ca atunci voru dă dovâda deplina, si desaver- 

sita, ca ei nu umbla dupa desi6rt'a marire, ci dupa insusi 

binele celu adeveralu, de a se ingriji in singuratate despre
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sufletu. Dupa implinirea timpului acestui, de voru re= 
man€ statornici intru alegerea vietii monachale, atunci sa 
se inchidia ei, si sa nu le mai fiă iettata, cându voru voi, 
a se -departă din acestu feliu de singuratate, -fora numai 
deaca pentru vre-unu obscescu “folosu, seau penru alia 
nevoie de morte aru fi silili, st aceasta sa o faca tu 
binecuvântarea Eppului; ear carii fora observarea cau= 
seloru acum dise aru iesi din locuintiele loru, mai intâtu 
sî peste voia loru sa se pedepseasca in clausur'a loru, 
eara apoi cu posturi si cu alte aspre pelreceri sa-i vin- 
dece pe ei, sciindu dupa ceea ce este scrisu: „ca ni- 
menea punendu mân'a pe plugu, si intorcându-se inapoi, 
nu este indreptatu in Împerati'a ceriuriloru“ Luc'a “Capu 
9. v. 62. | | , 

  

Canonulu acest'a prescrie, ca cei ce in oiasie si sate petracu 
imitându viati'ă calugereasca, aceia sa se retraga la manastiri, 
sî acolo să, caute a ajunge intentiunea loru; mai departe Cana- 
nulu prescrie si modulu, cum sa se tractedie şi sa se pregateasca 
novitiulu, si în ce chipu sa se pedepseasca Calugerulu escesițu, 
adeca prin prins6re, sî posturi, 

„Can. 42. Cei ce se dicu pustnici, carii suntu îm- 
bracati in negru, si porta plete la capu, si umbla prin 
celâti si converseadia cu barbati si muieri, si facu pro= 
fesiunei loru rusîne, amu statuitu, deaca voru alege a-si 
“tunde pletele, primindu si imbracamintea . celor'a=lalti mo 
-nachi, acestia sa se asiedie in manastiri si intre frati st 
se numere ; eara de nu o voru alege aceasta, desavet: 
silu sa fia gonili din cetâti, si sa locuiasca in pustietâti, 
din care si numirea loru 0 au plasmuitu. ' 

9: 
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PI INI 

Fiindca in timpii: vechi multi amagitori de popbre eră, si se 

numiă pe sine pustnici, purtă haine negre si plete la capu, um- 

blându prin cetâti printre barbati st muieri, sî facându statului 

monachalu ocara st rusine, pentru aceast'a Canonulu presentu de- 

cide, ca cei ce voiescu a-si tunde parulu, că si calugerii sa se 

duca la monastire, si acolo sa traiasca; ear de nu voru voi a- 

ceast'a, atunci sa se retraga la pustietâti, dar sa nu pâta petrece 

in orasie sub nici unu pretestu. 

Can. 43. Cu pulintia este crestinului, că sa-si u- 

leaga siesi o vialia singuralica, si sa lapede viati'a cea 

sgomoidsa, si sa mearga la monaslire, și dupa chipulu 

monachalu sa se tunda, de-si s'aru află in. ori-ce gresiula 

câci Mantuitoriulu nostru au disu: „pe cela ce vine câira 

mine, nu'lu voiu scâte afara“; fiindu dar ca pelrecerea 

monachale ne representa viali'a cea plina de pocainlia ; 

pentru aceea bine voimu celui ce cu adeveratu se adaoge 

catra dânsa, si in nici unu chipu nw'lu impedecâma pe elu 

in ajungerea tintei sale. 

  

Sau intamplatu nu a rare ori, ea unii facatori de rele vo- 

iau sa se faca calugeri, si în victi'a monachale sa-si indrepte fap- 

tele loru, si sa se pocaiasca; canonulu acesta iarta unoru ase- 

menea pecatosi a se calugeri dupa cuvintele Mantuitoriului: „pe 

cela ce vine câtra mine, nu-lu voiu scote afora.“ Ioanu Capu 

6. v. 31. 

_Vedi I—Il. 1. 

Can. 44.  Monachulu constatânduse in curvie, seau 

luându femeie spre impreuna vieliuire si spre comuni- 

unea matrimoniului, sa se supuna pedepseloru celoru pre- 

scrise pentru cei curvari. 

  

Canonulu acest'a este analogu cu canonulu 16-lea alui Sino- 

dului ecumenicu IV, deci vedi comentariulu acolo. 

Vedi si Anghir, 19. — Vasil. 6, 18, 19, 20, 60.
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Can. 45. Fiindca neamu insciintiatu, ca in oare care 
manastiri femeesci cele ce voiescu sa se invredniceasca de 
acela sântitulu chipu, se infrumsetiadia cu haine de ma= 
tisa, si in totu feliula de imbracaminte, inca si impestrite 
cu aura si cu pietri scumpe, si asiă apropiinduse de al- 
tariu se desbraca de hainele loru cele scumpe, si indata se 
face asupr'a loru binecuventarea chipului, si se imbraca 
ele cu imbracamintea cea neagra; pentru aceea amu sta- 
tuitu, că aceast'a mai mullu sa nu se intample, câci nu 
este lucru cuvintiosu, ca aceea, carea de buna - voie s'au 
lasalu de ori-ce desiatare a vielii, si pe aceea, carea au 
imbratisiatu petrecerea cea dupa Dumnedieu, sî aceast'a 
o au confirimnalu cu cugelâri firme si stabile, si asiă la 
monaslire s'au dusu, — sa-si aduca aminte de acele in- 
trumselieri irecatâre st stricaci6se, care odata le-au des- 
pretiuilu, si peniru aceea sa remana suspecta, si sufle- 
tulu sa-lu turbure că valurile cele ce se invaluescu, si 
se intorcu incâce si încolo, încâlu nu-i este cu putintia 
nici a plânge; nici a arată umilintia cea dia inima, ci. 
de-si putiena oare s'aru ivi lacrima din ochii ei, precum 
se intampla, insa nu pentru afectiune câtra viata mona= 
chale, ci mai multu pentru parasirea lumei st celoru lu- 
mesci câtra cei ce o vedu pe aceasta, ca se apropie. 

  

  

Aci se opresce sf se osândesce datin'a aceea din unele m0- 
nastiri de calugeritie, unde fecidrele mai inainte de a se calugeri, 
purtau haine stralucite de matasa, sî infrumsatiate cu auru sî cu 
pietrii scumpe ; deci canonulu presentu este indreptatu spre des- 
radacinarea unei asemenea desiertatiuni. 

Vedi Can. 135 din Cartagen'a. 

„e  
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Can. 46. Cele ce'si alegu viati'a ascelica, st se asia- 

dia la monastire, nici decum sa nu iasa de acolo; ear 

deaca vre-o nevoie neaparata le-aru sili pe ele la acea- 

sta, atunci faca-o aceasta cu binecuvântare si cu invoire 

a Igumenisei, si atunci nu singure de sine-si ci cu dre- 

care batrâne, st proestâse in monastire cu demandarea 

Igumenisei, ear -a dormi afora de monastire nici decum 

mu li se iarta. Dar si barbatii, cei ce urmâdia viati'a 

monachale, lipsa silindu-i potu iesi si ei cu binecuvan- 

tarea Igumenului ; dreptaceea cei ce calca hotarirea cea 

acum de noi adusa, ori barbatu ori femee, sa se supuna 

pedepsei cuvenite. 
e 

Canonulu acesta prescrie, ca catugeritiele numai atunci sa 

pâta iest din monastire, cându o lipsa mare le silesce, dar sî 

atunci cu concediulu Igumenisei, si in societate cu un'a, seau 

due calugeritie betrâne. Totu asiă rânduiesce canonulu sf despre 
g P 

calugeri, si supune epitimiei pe calugerulu si calugeritia, care 

altmintrelea aru face. 

Can, 47. Nici în monastirea barbatesca sa nu doar- 

ma femee, nici in cea femeiasca harbatu, câci se cuvine, 

că crestinii sa fia afora de ori-ce ofendiculu si scandalu, 

si a indreptă vialia sea dupa cele ce suntu oneste, si 

placute lui Dumnedieu; eara de va face cine-va aceasta, 

ori clericu ori laicu de aru îi, sa se segregedie. 

Pentru delaturarea ori-cârui prepusu, ce s'aru putea nasce 

de acolo, cându vre-o femee aru petrece năptea în monastirea 

barbateasca, seau vre-unu barbatu in cea femeiasca, Canonulu nu 

iarta sub nici unu cuvântu un'a câ aceasta, ci segregedia atâtu 

pe barbatulu câtu sî pe femeia, carii aru cutediă sa faca contra 

canonului. 
| , 

Vea:i VII. 1£, 20, 22.
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Can, 48. Muierea celui ce s'au ridicalu la dignitatea 

episcopale, dupa invoirea cea intre dânsii mai inainte des- 

partita: de barbatulu seu, dupa ce s'au hirotonitu de Eppu, 

“sa între in monaslirea, ce se afla indepartata de locuin- 

tia Eppului, si sa usueze ingrigirea Eppului, eara deaca 

se va arelă vrednica, sa se inaintedie la dregatori'a 

diaconisei. 

. Canonulu acesta praserie, ca muierea, alu cârei burbatu 

este alesu de Eppu, are a se desparti de barbatu cu invoirea ei 

st a lui mai inainte de promotiunea, lui de Eppu, si a se retrage la 

o monastire indepartata de locuinti'a Eppului, -si deca este vred- 
nica, se pbte inaintă de diaconisa. 

Can. 49.  Reinnoindu st acestu sântitu Canonu, 

staluimu, ca monastirile odata consântite cu scirea Eppu- 

lui, au sa remâna pentru. totdeun'a monasliri, si lucrurile 

loru sa se pazeasca pentru monaslire, si acele sa nu mai 

pâla fi locasiuri lumesci, sî de nime sa nu se dee 6me- 

niloru lumesci; ci deaca st s'au faculu aceasta pona 

acum, hotariimu, că şa nu aiba târia, ear cei ce aru apucă 

sa faca aceasta spre iitoriu, sa se supuna pedepseloru 

canonice. 

Canonulu acesta este in legatura strânsa cu celu 24 alu Si- 
nodului IV ecumenicu, st spre modificarea unoru imprejurari re- 

feritre la, administratia monastiresca, adauge Sinodulu VI. ecu-. 

menicu, că sa nu se dee monastirile de catra ori cine la barbati 

lumeni spre a le administră, si de s'au facutu acesta pon' acum, 
de aci inainte sa nu se faca aceasta, 

Vedi Can. 24, IV—VIL. 13. 

Can. 50. Nimenea nici lumenu nici clericu de acum - 

sa nu ge j6ce in chive—alea— eara de șe va vadi cineva,  
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facându acâsta,. de va fi clericu să se depuna, ear de 

va fi laicu, sa se segregedie. 
m. 

  

Oprescu Parintii Sinodului acestuia de a se jucă lumenii ori 
preotii in chive, adeca în gioci,—cotica—, în carti, st in dame, 
caci jocurile acestea suntu mai multu spre paguba celoru ce se 
deprindu cu ele, decâtu spre peţrecere st folosu. 

* Vedi Can. 42, 43 apostol. 

Can. 51. Sântulu si ecumeniculu acesta Sinodu dese- 

vârsitu opresce pe cei ce se dicu Mimi, si spectacuiele 

loru, apoi si privirile vânatoriloru, precum si saliatiunile 

in scenaa nu se face; ear dâca cineva aru despretiui ca- 

nonulu acesta, si s'aru dă -câtra cele aci oprite, clericulu 

sa se depuna, ear lumeanulu sa se segregedie. 

Canonulu acesta nu iarta a se desfată clericiloru ori mire- 

niloru la jocuri mimice, la vânaturi, sî la saltatiuni, dantiuiri, sal- 

tari, si pe clericulu ilu pedepsesce cu depunere, ear pe lumea- 
nulu cu segregatiune,. 

Vedi VI. 24, 62, 66.—Cartag. 17, 70. 

Can. 52. In t6te dilele ajunarii sântei paresiini, afora 

de Sâmbata si Dumineca si de sânva di a bunei vestiri, 

șa se faca sânlita liturgie a celoru mainainte sântite. 

În postulu celu mare de regula se tace liturgi'a inainte sân- 

tita, ear in Sâmbatele liturgi'a Sântului Ioanu Chrisostomu, apoi 

in Duminecele liturgia Sântului Vasiliu, ear in diwa' bunei ve- 

stiri liturgi'a lui Chrisostomu, dâca nu cade Vinerea, caci atunci 

se face liturgi'a Sântului Vasiliu. 

„Vedi Can. 69 apostol. — Laodie. 49, 51. 

Can. 53, Fiindca afinitatea spirituale este mai pre susu 

de comunicatiunea trupeasca, ear in unele locuri amu cu- 

nosculu pe unii, carii primescu copii din sântulu botediu,
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st dupa acâsta remâindu veduve maicele loru, le iau pe 

aceste in casatorie; pentru aceea amu statuilu: câ spre 

venitoriu asiă ceva sa nu se faca, ear cei ce se voru află 

spre viiloriu asiă ceva facându, si sa incetedie de asifeliu 

de casatorie oprita, si sa se supuna pedepsei curvariloru. 

Canonulu acesta nu iarta nanasiului a luă in casatorie pe 

cumatra sea, câci se socotesce frate spiritualu cu dânsa sî de- 

mânda ase desface astfeliu de casatoria, sî elu că unu curvariu 
sa se pedepsesca. 

Can. 54. De dre-ce dumnedieeasc'a Scriptura lumi- 

natui ne invatia pe noi: „nu vei intră la nici o rudenie a 

trupului seu spre ai descoperi rusinea lui“ dumnedieesculu 

Vasiliu au numeratu in Can6nele sale unele casatorii oprile, 

trecându cele mai multe cu tacere, si cu amenddue facân- 

- dune utilitate, caci multimea numeloru celoru rusinose le 

au evilatu, că sa nu spurce cuvântarea prin unele cuvinte, 

si au cuprinsu impurilateain cuvinte generali, si prin aceea 

neau aratatu ndua casatoriele cele neiertate de lege. Însa 

fiindca prin asifeliu de relacere, st prin aceea, ca de a- 

colo nu se potu cunâsce tâte casatoriele illicite,si prin acele 

insasi natura se turbura, pentru &ceea ni s'au vediulu n6ua, 

acele mai lamuritu a le espune, hotarându spre venitoriu, 

că celu ce va luă pe var'a sea, s6u tatalu si fiiulu cu maica 

si fiica, seu cu doue fete sorori, tatalu si. [iiulu, su dvi 

frali cu maic'a st fiic'a, seau doi frati cu doue serori, acela 

sa cada subit canonu de siupte ani, dupa ce ei sau des- 

partitu de insulirea nelegiuila. 

Cuprinsulu celu sinopticu alu acestai canonu merge intr'a-    
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„colo, ca aceloru fetie rudite nu se iarta a se luă in casatorie, la 

care prin efectuata nunta urmeadia confusiunca numeloru, spre 

esemplu, cându tatalu: st “fiiulu anu lus pe : maica si fiica, atunci 
Waru face confusiunea numeloru loru, caci maic'a s'aru face fii- 

cei sale si s6era ect, 

Vedi Vasil. 68, 76, 87. 

Can. 55. Fiindca amu aflatu, ca cei din cetatea Ro- 

maniloru în postulu sântei patrudiecimi în sâmbatele ace- 

stei'ă ajuneadia afora de consecuintia traditionale biserice- 

sca, au socotita Sântulu Sinodu, că si in biserica Roma- 

piloru neșiramulalu sa se observe canonulu, celu ce dice: 

d&ca vre-unu clericu s'aru află ajunându in sânta Dumi- 

ncca, s6u Sâmbata, afora de un'a si singura Sâmbat'a 

mare, sa se depuna, eara imireanulu. sa se segregedie. . 

Vedi Can. 64 apostoleseu. 

Can. 96. Asemene neamu insciintialu, ca si in tiar'a 

armeniloru si in alte locuri unii mânanca ue, si brandia in 

Sâmbaiele “si Duminecile Sântei patrudiecimi; deci s'au 

socolilu si aceasta, că bisericele lui Dumnedieu din i6ta 

lumea urmându un'a orânduiala, ajunarea sa o sevârsiasca, 

si sa se depariedie precum de totu feliulu de junghietura, 

asii si de due si de brândia, care suntu roduri si nasceri 

ale aceloru, de care ne infrânamu ; ear de n'aru pazi-o a- 

ceasta, de. voru fi clerici, sa se depuna, ear de ara L 
mireni, sa se segregedie, 

Can. 31. Nu se cuvine a aduce miere, si apte la 

Alariu, Ă 

  

Vedi comentariulu Canonului 3 apostolescu. 

Can. 58, Nime dintre cei ce suntu in oidinulu lume-
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viloru, să nu'si dee luisi. misteriele dumnediesci' fiindu de. 

fatia Eppu, seau presbiteru, seau diaconu; eara celu ce 

aru indrasni ceva de asifeliu, că unulu ce face afora de 

cele constituite, una saptamâna să se segregedie ; inve- 

liandu-se de aci; a nu cugelă de sine mai multu, decâtu. 

se cuvine, 

Este o cutediare prea mare, cându unu lumeanu crestinu se 
cumineca pe sine fora nici o necesitate, si inca cându o face a- 
ceast'a in presentia Epului, ori a preotului, st a diaconului ; cumea 
este yrednicu de pedeapsa unulu câ aceasta, se intielege de sine, 

si dupa canonulu acest'a are sa fia segregatu pre un'a saptamâna, 

câ sa invetie a nu cugetă mai pre susu, decâtu este cu cuviintia. 

Vedi catra Romani Capu 12, v. 3. 

Can. 59. Nici intr'unu chipu in capela, care este in 
casa privala, să nu se sevarsiasca misteriulu Botediului, ci 

cei ce voiescu a se invrednici de prâcuraV'a luminare, aceia 

sa mearga la biserici, sî acolo să primeasca daralu acest'a ; 

eara de se va află. cineva, ca cele de noi hotarite nu le 

observa, deaea va [i clericu, sa se depuna, ear de.va fi 
mireanu, sa se segregedie: 

  

Canonulu acesta sta incâtu-va in contradicăre cu Canonulu 

31 alu acestui sinodu VI ecumenicu, câci aci se iertă a se face 
botediulu in Capela de casa privata, si in acestu 59.lea Canonu 
nu se iaria. Zonara afirma, nici de sevârsitu este iertatu a se 
face botediu in casa de rugaciune, nici desevârsitu este opriti, a 
nu se face, ci se cuvine, dice, sa fia preotii cunoscuti, si sa faca 
cu voia Archiereului functiunea loru. 

Can 60. De oare ce Apostolulu striga: ca celu ce 

se lipesce de Domnulu, unu Duchu este, invederatu este, 

ca celu ce face cu contrariulu familiaritate, si obiceiu, se 
face cu elu un'a prin legatura. Deci cei ce se simuleadia  
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a fi indraciii, st porta figur'a improbitatei moravuriloru loru, 

a imbracaminteloru loru, s'au socolitu, ca la t6ta intam- 

plarea sa se pedepseasca, și sa se supuna unoru asifeliu 

de aspre vieliuiri, câror'a aceia, carii intr'adeveru suntu 

“indracili, pe dreptu se supunu, câ sa șe mântuiasca de 

lucrarea dracului. 

Fiindca unii cu scopu, de asi face castigu, se prefacea, ca 

aru avea duchu necuratu, si purtă inca st imbracaminte schimo- 
nosite ; canonulu acest'a rânduiesce, ca unii câ acestia sa se su- 

puna unei aspre vietiuiri st ostenele, câror'a se supunu cei iutra- 

deveru indraciti spre vindecarea acestei bâle. 
Vedi I. Corint. Capu 6, v. 11. 

Can. 61. Cei ce se dau pe sinesi [ermecatoriloru, seau 

celoru ce se dicu Sutasi, seau altora de acestu feliu, că 

dela aceia să afle descoperirea vreinai lucru. Dupa cele 

mainainte s'au hotaritu de catra Parinti, că unii că acesti'a 

să cada subit Canonulu celu de siase ani, si ca subt ase- 

mene pedeapsa trebue să se supuna si cei ce pârta ursi, 

seau alte. dobitâce, spre jocu, st spre pagub'a celoru mai 

simplii, si cei ce spunu noroculu, si ursit'a, sî genealogi'a, 

sî o mullime de cuvinte de imposture, apoi si cei ce se 

numescu gonitori de nori, vrajitori, strajuitori si fermeca- 

„tori, remâindu intru. aceste însa, si neschibânduse “si ne-— 

_ferinduse de astfeliu de lucruri pernitiose si pagâne, cu 

totulu hotarimu, să se lepede dela biserica, precum si sân- 

tele Can6ne invatia ; «ca ce impartasire este luminei cu in- 

tunereculu? precum dice Apostolulu, seau ce. invoire este 

Bisericei lui Dumnedieu cu idolii? seau ce parte are cre- 

dintiosulu cu celu necredintiosu? si ce invoire este lui 

- Christosu cu Veliaru ? E
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ara 

Canonulu acesta si opresce sî pedepsesce pe crestinii, carii 
umbla dupa vrajitori, si fermacatori de a le predice loru cele ce au 
cu ei sa se intample, seau ale descoperi loculu sî persân'a, unde 
yreunu lucru faratu alu loru se aflu; aceste apucaturi au venitu 
la -erestini dela popbrele pagâne, st de aceea nu suntu lucruri 
vrednice pentru crestini. 

Vedi II. Cor. Cap. 6, v. 14, 15, 16. i 

Can. 62. Cele ce asiă se dicu Calende, si cele ce 
se dicu Bota, si cele ce se numescu Brumalia, si ser- 
balrea cea din diu'a intâiu a lui Martiu, deodata voimu cu 
totulu a se ridică din petrecerea credinciosiloru.  Dăr insa 
si saltarile mireniloru cele în aratarea publicului, care potu 
face multa stricare si dauna, inca si saltarile si serviliurile, 
cele ce se facu in numele dumnedieiloru celoru ce min- 
cinosi se numea decalra elini, seau de barbati seau de 
femei dupa Grecare vechiu obiceiu, si strainu de viati'a 
cresliniloru, le lepadamu, hotarindu, ca nici unu barbalu 
se nu se imbrace in frumsetia muiereasca, nici muierea cu 
cea cuvenita barbatiloru, dar nici cu vestmintele persâne- 

loru comice, sâu satirice, s6u tragice sa nu se: imbrace; 

nici sa inchine in numele urâtului Bachusu, cându se tescu- 
escu strugurii in linuri, nici cându storcu vinulu in vase 

cu chipu a provocâ râsu de ignorantia s6u de vanitate 

catra cele ce se producu din impostur'a demonului. Deci 
cei ce de acum inainte ceva din cele mai nainte dise s'aru 
apucă sa faca, dupa ce s'au insciinliatu de acestea, de 

voru fi clerici, poruncimu, sa se depuna, ear de voru fi 

lumeni, să se segregedie; 

  

Calende se numescu dilele dintaiu ale fie carei luni, in care  
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obicinuis elinii a serbă, câ asiă lun'a intreaga sa le fia spre 

bucurie. Bot'a sî Brumali'a eră serbatori elinesci, aceea adeca in 

onorulu dieului Panu, că patronului oiloru, sî alu: celoralalte do- 
bitâce ; ear Brumalia serbatârea in onorulu lui Bachusu, numitu 

si Dionisiu, câci bromie eră porecla lui Dionisiu la, elini dela 
bromosu—vaietulu seau tresnetulu—, ear Romanii Brumalia o nu- 

meau vromosu, si serbatrea in numeru multoraticu Brumalia; 

deci randuiesce cânonulu acest'a, câ aceste elinesci serbatori de- 
savârsitu sa se ridice dintre crestini, si altele, precum se vede 

din contestulu acestui canonu. 

Can. 63. Istori'a Martiriloru cea compusa cu minciuni 

de 'catra vrajmasii adeverului, că prin aceea cu ignominia 

sa incarce pe Martirii lui Christosu, st că pe cei ce o voru 

ascullă, sai aduca la necredintia, demandamu, a nu se pu- 

hlică prin Diserici, ci sa se dee focului acelea. Eara cei 

ce le primescu, seau că nisce adeverate le voru cugelă, i 

anatemisamu. | | 

Din acestu canonu ne invetiamu, ca preotii numai acele 
carti potu intrebuintiă in biserici, cari suntu canonisate de catra 
Sinodele: ecumenice geau locale, st nici cum si altele, caci este 
sciutu, ca ereticii inca au compusu viati'a sântiloru, dar cu schi- 

monosituri, că sa venedie st sa instrainedi€ “pe credintiosi dela 
adeverat'a credintia. De aceea Canonulu acesta aspru st subtu 

anatema, opresce cetirea unoru asemene cârti pe la biserici si case. 

Can. .64. Nu se cuvine mireanului sa faca cuvântare 

în publicu, su. a invetiă insusîndu'si de aci dregatorie. 

inveliatorâsca, ci. sa urmedie ordinei predate de Domnulu, 
sî a deschide urechi'a catra cei. ce au capatatu gratia in- 

veliaturei, si dela ei a invetiă cele dumnedeiesci, ca inlr'o 

hiserica au facutu Domnulu osebile madulari dupa vocea 

Apostolului — I. Cor. Capu 12, v. 27 — carea Teologulu 
Grigoriu lamuritu tâlcuindu, ordinea cea intru aceste o
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arata dicându: „Pre aceasta rânduiala să o cinstimu Frali- 

loru: aceasta să o pazimu, unulu ori carele fia urechie, 

ear altulu limba ; unulu mâna, ear celalaltu altu ceva; acela 

învetie, ear acesta sa invelie€. Si putinu mai josu: „Si 

celu ce se invalia, fia in docilităte, si celu ce imparia- 

siesce, fia in hilaritate, si celu ce aduce si subministreadia, 

fia in alacrilate. Să nu fimu toli limba, parerea cea mai 

prompta ; ca d6ra toti suntu Apostoli? au dora toti suntu 

Profeti ? au dâra toli suntu tâlmacitori?* Si apoi dice: 

„ce te faci pe tine pastoriu, oae fiindu? ce te faci capu, 

picioru fiindu ? ce te apuci a comendă osti, fiindu rânduitu 

intre ostasi? „Si airea Intielepciunea poruncesce: „nu 

fii grabnicu in cuvinte, nu te intinde împreuna cu bogatulu, 

saracu fiindu, nici caută a fi mai intieleptu, decât cei in- 

tielepli“. lar de se afla cineva stramulându Canonulu acesta, 

sa se segregedie patrudieci de dile. 

  

Canonulu acesta numai fetieloru sântite, cum suntu Archis 
st Iereii iarta in publicu a invetiă poporulu credintiosu, st 
opresce pe toti lumenii, a nu tien€ in publicu, adeca in biserica, 
cuvântari bisericesci sub pedeapsa de segregatiune pre patrudieci 
„de dile. 

„Can. 65. Carii in novolunii inaintea bolteloru si ca= 

seloru sale aprindu ruguri, preste care dapa vechiulu obi- 

„ceiu unii sarea si nebunii facea, poruncimu, de acum a 

incelă. Deci ori-carele va face ce-va de acestu feliu, 
de va fi clericu, sa se depuna, ear. de va îi lumeanu, sa 

se segregedie, câci scrisu este in cartea 4-lea a inpera- 
tiloru, Capu 21. v. 1—A4: „Si au ziditu Manasi altariu 

„i6tei oșliri ceresci in- cele due curli ale casei Domnului,    
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sî au trecutu prin focu pe fiii sei, intrebuintiandu descan- 

târi, st vrajitorii, si au faculu cuvântatori de stomachu — 

ventrilogiu — si au mulliplicatu pe divinatori, si au lacutu 

reulate inaintea Domnului, că sa-lu provâce la mânie. 

Unii crestini au retienutu nisce obiceiuri “superstitiose, de 
care șe tienc ei fiiadu inca pagâni. In contra acestoru obiceiuri 
rânduesce Canonulu acesta, câ crestinii sa se lase de acele, câci 
care le va practisâ, se va segregă, ear preotulu se va depune din 

treapta sea, n 

Can. 66. Dela sânt'a di a invierii lui Christosu Dum- 

nedieului nostru pona la Duminec'a n6ua, ta septemân'a 

„se cuvine, că 'credintiosii sa o petreaca cu psalmi, si laude, 

si cu cantâri spirituali, veselindu-se si serbându intru 

Christosu, st intrebuîntiându cetirea dumnedieesciloru scrip- 

turi, si desfatându -se cu sântele misterii, câci asiă vomu 

fi eu Christosu impreuna in veci, si impreuna inaltiati, nici 

decum dar sa nu se faca in predisele dile alergare de' 

câi, seau altu publicu speetaculu. | 

Fiindca întreag'a Septamâna cea luminata se socotesce că 

un'a, di a pasciloru, si fiindca dîwa de pasci are a se petrece in 
evlavia, in deprindere cu cele sânte spre mântuirea sufleteasca ; 
pentru aceea aceştu canonu prescrie, ca intrega septamana luini- 

nata, sa, o petrecemu in biserica, ear la casele nâstre petrecându 
sa cetimu biblia, sa cantâmu psalmi, si alte cântâri spirituali, 

Can. 67. Dumnedieeasc'a scriplura ne-au deman-. 

dalu, a ne depariă de sânge, de sugrumatu, si de cur- 

vie; deci pe cei. ce. pentru lacomulu pântecelui, sângele 

de ori-ce feliu de vila cu Gre-care - maiestrie "lu facu de 

mancare, st asiă "lu mananca, "lu pedepsimu, cum se cade - 

si de acum inainte ori-cine se va. apucă sa manance sân-
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ge de vila in ori-ce feliu de chipu, de va fi clericu, sa 

- se depuna, ear de va fi lumânu, sa se segregedie. 

Inbuibarea si desfrânarea cea peste masura pâte aduce pe 
omu, câ sa mânance nisce bucate preparate cu maiestrie din sân- 
gele vreunui dobitocu ; astfeiu de mâncari sângerâse iatieleptulu 
Moise au opritu in legea cea vechie, precumu cetimu la facere 
Capu 9, v. 3, 4.—in levit. Capu 17, v.—in faptele apost. Capu 
15, v, 28, 29.—de acea si crestiniloru nu li este iertatu a mânecă 
sânge dobitocescu. | 

Can. 68. Câriile Testamentului vechiu, si ale celui 
nou, si ale sântiloru si alesiloru Predicatoriloru si Invetia- 
toriloru nostrii nu este iertatu a le strică, seau a le rum- 
pe, seau a le dă spre vendiare negulieloriloru de cârli, 
seau celora ce se dicu uncucntari, seau altuia cui-va 
spre nimicire, fora numai de cum-va s'au mâncatu ori 
prin vermi, ori au putredilu de umediala, ori cu vre-unu 
altu chipu; ear celu ce se va prinde de acum inainte 
facându ce-va de acestu feliu, pe unu anu sa se segre- 
gedie; asemenea si celu ce cumpera acestu feliu de 
cârti, deaca nici elu nu le va tien6 aceste spre folosulu 
seu, nici altuia nu le va dă spre binele lui, st spre a le 
paslră, ci se va apucă a le strică, sa se segregedie. 

  

Canonulu acest'a nu iarta a strică si a rumpe cartile testa. 
mentului vechiu sî nou, nici cartile celoralaltoru mariti Predica- 
tori, sî Invetiatori bisericesci, nici a le vinde negutietoriloru de 
cârti, carii apoi le desfacu, 'sî foile singuratice le intrebuinti&dia 
spre invalirea lucruriloru de mancare; ear de sau mâncatu de | 
totu de vermi, seau de au putraditu de apa, st umediala, seau 
literile dintrânsele nu mai suntu legibili, atunci unele câ aceste 
canti au a se arde, sî cenusia loru, seau insesi cârtile au a se 
ingropa in locu pecaleatu, spre; esemplu in altariu,    
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Can. 69. Sa nu fia iertatu, a intră in launtrulu sân= 

titului allariu ; insa de aceasta nu este lipsita potestatea - 

si auctoritatea imperateasca, cându voiesce sa aduca Crea- 

toriului sacrificiu dupa tradiliunea cea mai vechia. 

Fiindea altariulu este menitu pentru Archiereu st preoti, 
pentru aceea acestu Canonu opresce mireniloru intrarea, in altariu, 

si iarta numai Împeratului sa intre in altariu, candu voiesce sa se 

'cuminece, si atunci preotii i deschidu lui usile imparatesci, si asia 
intra in altariu. 

Can. 70. Nu este iertatu femeiloru, sa vorbeasca 

subt decursulu dumnedieescii liturgii, ci dupa vocea Apo- 

stolului Pavelu, sa taca, câci nu li s'au datn lorua grâi, 

ci a se supune, precum si legea dice; ear de voiescu 

sa invelie ce-va, in case sa intrebe pe parintii loru. 

“Vedi 1. Corint. Capu 14, v. 34.— Facerea Capu 3, v. 16. 

Can. 71. Celoru ce invatia legile polilicesci, nu se 
cuvine sa aiba moravuri elinesci, nici sa intre in teatre, 

nici sa faca jocuri, ce se dicu Oylistrae adeca rostogoliri, 

seau sa imbrace haine neobicinuite nici in vremea, cându 

începu invetiaturile, nici cându ajungu câtra finitulu loru, 

seau peste totu sa dicemu pe la midiloculu acestui feliu 

de inveliaturi; eara deaca cineva de acum inainte va 

indrezni a face aceasta, să se segregedie, 

  

Precum unii dintre cei invetiati ai Atineniloru se lupta cu 

contrarii loru, asemene si crestinii, cei ce invatia legile politice, 
intrebuintiau acestu obiceiu elinescu, facea inca sî rostogoliri, 

adeca aruncau nisce semne, cându Învetiatorii se prigonea, ca 

carele dintre ei sa ia pe cutare invatiecelu si carele pe cutare, 
adeca aruncă sorti, si dascalii acestia purtă adeseori sî imbraea- 
minte estraordinaria.: Deci canonulu presentu opresce crestiniloru 

tote acestea stângace moravuri, sî pe cei neascultatori i segregedia,
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Can. '72. Nu se iarta barbatalui orlodocsu a se in 

sură cu muiere erelica , nici iarasi barbatu ereticu a se 

insoti cu muiere orlodocsa, ci de si s'aru gasi cineva fai- 

cându aceasta, nunta sa se socoieasta' neintarila, si: ne 

legiuita insotire sa se desiege, caci nu trebue să se” me: 

-stece cele ce hu sunlu de a se mestecă, nici se cuvine 8 
impleteci pe oaea cu lupulu, nici pe pecatosi cu partea lui 
Chrislosu, ear de va calcă cineva aceste de noi hotariie, 
să se segregedie; eara deaca unii inca în necredinlia se 
alla, si inca nu suntu numerati in turm'a celoru ortodocsi, si 
s'au insotitu cu nelegiuita nunta, apoio parte binele alegân: 
dusi, au alergatu la lumin” a adevetului, ear ceealalta se tiene 
înca legata de vinculula retacitei, nevrându radiele durine: 
dieesci a le adeverului a le cunâsce (deaca muierei. necredin= 
tiose i place a trai cu barbatulu ortodoesu, seau barbatului ne 
credintiosu i place a trai cu muierea ortodocsa) sa nu se des= 
parta dupa Apostolulu dumnediescu: „ca se sânliesce barba= 
tulu necrediniiosu prin femee'a credinti6sa, si se sântiesce fea 
meea necredinti6sa prin barbatulu credinliosu&, - 

Casatoriele mesteeate intre crestini st pagani. opresăe aâăsti 
canonu; insa pre baza invetiaturei apostolesci „ca. se sântiesca 
barbatulu necredintiosn prin fomeea „eredintibsa, sî sc sântiesde 
Seneca, niecredintidsa prin barbatulu credintiosure Î. Cor. Capu 7, 
v. 14—dicu Parintii Sinodului VI ecumenicu, că asifeliu de casa- 
torie sa nu se desfaca, insa Parintii acestui  Sinodu au statuitu 
aceasta cu .acelu cugetu, ca se pâte intardplă, ca pârtea; netdestină 
va trece la ortodocsia, sî ca din contra se pâte desface casatări'd 
deaca partea, crestina se va simti insielata, de eatra partăa cei hex 
trestina, si din ans'a aceasta va cere desfaceiiăa nuntii sale ai 
partea necredintibsa. 

Vedi IV, 14, 10 E .  



146 . Cansnele 

Can. 73. Crucea cea acaldre de viatia aratându-ne 

aâue mantuitore, trebuie sa punemu !6ta silinti'a, că câtra 

ea, câci prin trâns'a - ne-amu cliberatu de caderea cea 

veehia, sa avemu onorulu celu. cuviinciosu; dreptaceea 

si cu gândulu, si cu cenvântulu si cu simlirea sa-i dâmu 

ei adoraliune, sî poruncimu, câ inchipuirile crucii, cele 

ce şe facu de câtra unii pe fati'a pamântului, sa incetedie 

in totu chipulu, câ nu cum-va prin calcarea celoru ce 

umbla, şemnulu Diruintiei n6sire sa se dehonestedie; 

deci poruncimu, că de acum inainte cei ce facu chipulu 

crucii pe fati'a pamântului, sa se segregedie. 

Canonulu poftesce, ca in totu chipulu sa ne nevoimu â dă 

sântei Cruci cuviinci6sa cinstire, dar opresce obiceiulu celu de- 

siertu spre viitoriu cu pedeapsa segregârii, in urm'a. cârui unii 

facea semnulu, adeca figura crucii cu mâna pe pamentu, sî pe 

pavimentu, cându facea inchinaciuni inaintea, vre-unei icone, si 

apoi 0 sarută. Acestu vechiu obiceiu de desiarta credintia s'au 

sustienutu înca si pona în dilele nostre in mai: multe locuri, cu 

deosebire la femei, Deci preotii suntu chiamati a desradacină 

abusulu acesta cu desluciri blânde, si nu aspre, nici prin infrun- 

târi, că voindu a dirige reulu, nu cum-va sa-lu faca sî mai mare. 

Can. 74. Nu se cuvine a mancă intru cele domnesci, 

seau in biserici, afora de cele ce se dicu „Agape“ si 

inlau :tru in casa, si a asterne acubita ; eara cei ce in= 

dresnescu a face aceasta, ori sa incetedie, ori sa se se= 

gregedie. 

Subt „domnesci“ vinu a, se intielege acele biserici, in care 

de mai multe ori Duminecile se sevârsiă liturgia dumnedieeasca ; 

canonulu asiă dara dice, ca nici in bisericele domnesei, nici in 

cele. de rându .sa. nu se faca „Agape“ adeca mancâri de dra- 

goste, nici sa se astearna „acubite“ adeca sa nu se faca asternue 

turi, precum eră datin'a in timpii aceia la prândiuri; Balsamonu 

 



Sinodului VI ecumenicu. „14 

smbt „domnesci“ vă sa intielega fia-care locu, ce este consântitu 
Domnului, precum este nartic'a, adeca tinda bisericei; prin ur- 

mare nici in tind'a bisericei nu se iarta a mancă Agape, „necum. 

în altu locu alu bisericei. De aci se vede, ca, crestinii în timpii 
primitivi pote fi, pona in timpii acestui. Sinodu ecumenicu, erau: 
in acea persvasiune, ca loculu sântitu spre marirea. lui Dumne-. 
dieu nu se nesântiesce, deaca ofertele loru de dragoste, aducân- 
du-le la Biserica, acolo se voru petrece prin seraci, veduve, si 
orfani ; insa Sinodulu ecumenicu pretiulu din launtru alu astoru: 
feliuri de oferte "lu reduce la natura cuviinciâsa, randuindu, ca 
in biserici nu, dar in giurulu bisericei se potu face aceste bine- 
faceri. 

Vedi Can. 49. Cartag. — Gangr'a 11. — 

Can 175. Voimu, că cei ce vinu in Biserica spre a canlă, 
sa nu intrebuinliedie nici strigâri necuviincidse, nici sa si- 
Jeasca firea spre racnire, si nici sa dica ce-va, ce bise- 

ricei nu convine, ci cu mare atentiune si umilintia sa aduca 

lui Dumnedieu privitoriului celoru ascunse asifeliu de 
cantâri, câci sântitulu cuvântu au inveliatu: fiiloru lui Israilu 

„sa cavine a îi cucernici. 
—— 

Dela observarea canonului acesta depinde prea multu bun'a 
ordine sî evlavia in Biserici, va sa dica, dela cantâreti, deaca 
cânta cu umilintia, si evlavia, avendu inaintea ochiloru, ca can- 
târile se facu in Biserica spre marirea lui Dumnedieu, st spre 

» zidirea celoru ce le audu, -sî ca Dumnedieu nu se adoredia prin 
strigâri necuviose, si prin râenire. Deci cantâretiulu sa cânte cu 
glasu -domolu, placutu, si dulce, sî sa se retiena a cantă prin 
nasu, si dupa nisce apucaturi vechi, cum suntu tereremurile, ş, a. 

Vedi Levit, Capu 15, v. 30. 

Can. 76. Nu se cuvine inlauntrulu sântiteloru curti: 
sa se asiedie cârcima, seau sa se puna inainte feliurile 
cele de aromate, seau sa se faca alle vendiri, padiendu. 
veneraliunea noslra câlra Biserici. Ca Mantuitoriulu no-: 

| 10%  
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stru st Dumnedieu în timpulu petrecerii sale în trupa În- 

veliandu-ne pe noi, poruncea, sa nu facemu casa Parin- 

telui seu easa de. negotiatorie ; carele si mesele schimba- 

toriloru de bani le-au reslurnalu, si pe cei ce facea Bise-. 

pica locasiu mirenescu, iau isgonilu ; deci de se va prinde 

vre-unnlu in pecatulu acesta, sa se segregedie. 

  

  

Canonulu acest'a dovedesce, ca cum este astadi lumea, asiă 

au fostu si în timpii vechi ; pentru. ca precum: vedemu din acestu 

canonu, ea se opresce a asiediă cârcima seau alta prevalie in 

curtea, bisericeasca, câci -asiă ce-va se intempl&: pre timpulu s 

“nodului VI ecumenicu, asiă si în dilele nâstre se intempla, ca 

cârcime se facu si se sustienu unde st unde intauntrulu curtiloru 

Disericesci ; în contra acestui abusu randuiesce canonulu presentu, 

ca, cei ce facu degradarea locului sântitu in chipulu acesta, sa se 

sgegregedie. 

Vedi Luca Capu 10, v. 46. — , Teremia Capu 7, v. 10. — 

Isaia Capu 56, v. ?. 

Can. 77. Nu se cuvine celoru sânliti, seau clerici- 

Joru seau celoru din schituri, sa se scalde în baie cu . 

muieri, nici vre-unui crestinu mireanu, câci acesta este 

condemnati'a cea dintâiu la pagâni; eara de se va vadi 

cine-va în aceste lucra, de va fi clericu, sa se depuna, 

eara de va fi mireanu, sa se segregedie. 

  

Se vede din contextulu acestui eanonu, ea unii crestini de 

sclavie au fienutu legea aceea dela pagâni, in urm'a cârei erâ 

barbatiloru opritu cu strasinicie; a nu se 'sealdă intr'o baie cu 

femei, sf de alta parte au tienutu, ca spirtulu crestinismului le 

da loru libertate a se scaldă cu muieri; pentru aceea, fiindca 

acei cr estini au abusatu cu spirtului liberalu alu crestinismului 
prin asemenea fapta necuviinci6sa, canonulu presenter osândesce 
Imcrulu acesta cu pedeapsa. segregârii, -
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Can. 78. Ca se cuvine -celoru ce se lumincadia, a 

invetiă credinli'a st in Joi'a septamânei « a o spune Episcopu- 

lui, seau Presbiteriloru. 

"Canonulu acesta este in legatura strinsa cu canonulu 46 

din Laodiee'a, care prescrie, ca catechumenii, carii se pregatescu 

spre luminare si botediu, sa invetie doctrin'a religiei, si in fia- 

care Joie a septamânei, ss recitedie Eppului ori presbiteriloru 

ceea ce au iuvetiatu din religie, că nu nesciindu invetiatur'a cre- 

stineasca, sa se botedie, si neinvetiati st neintariti fiindu, cu les- 

nire sa se amagiasca de câtra eterodoesi. Mantuitoriulu trimi- 

tiendu în lume pe Apostoli, le-au demandatu loru, intâiu a invetiă 

popsrele, si apoi a botediă; aceasta demandare a Domnului au 

trecvtu si la Archiereii si preotii, sî datori suntu â urmă dupa 

aceea la primirea strainiloru in ortodocsi'a nbstra, 

“Vedi Can. 46. Laodic. — 1. 2. — 

Can. 79. Fiindea noi marturisimu, ca dumnedieea- 

sc'a nascere cea din fecidrațau fostu fora puerperiu — 

lehusire, ies —, precum si ca fora semântia s'au faculu, 
si fiindca noi asiă invetiâmu t6ta turma ; pentru aceea cei 
ce din nesciinlia facu ce-va din cele ce nu se cuvint> 

i supunemu corecliunei. Deci fiindca unii dupa diu'a na- 
scerei lui Christosu Dumnedieului nostru s'au aflau fer- 
bându „semidale, si aceasta unii altora o impartiescu in 
onorulu lehusirei a preacuratei fecidrei Maice; poruncimu, 
că nimica de acestu feliu sa nu se sevaisiasca de cei 
credinciosi, ca aceasta nu este nici unu onoru pentru fe- 
cior'a, carea au nascuiu mai pre susu de minte si cuvântu 
cu ttupu pe cuvântulu celu neincaputu, a defini st a de- 
scrie nascereă cea negrsila dupa cele obscesci si dupa 
cele ce-suntu- în noi. Deci de se-va'vadi cine=va de-acum  
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inainte, facându un'a câ aceasta, de va fi clericu, sa se 

depuna, ear deaca va fi mireanu, sa se segregedie. 

Fiindca unii crestini din nepricepere fierbea a dâu'a di dupa 
nascerea lui Christosu semidale — farina: curata de grâu — st 

alte feliuri de bucate, sî o faceă aceast'a in onorulu lehusirei 

Nascatorei de Dumnedieu, precum se obicinuiesce a se face si la 
cele-lalte femei, cându ele nascu; pentru aceasta Canonulu pre- 

sentu opresce crestiniloru : facerea si impartirea semidaleloru in 

onorulu Maicei Domnului, câci este gresiala, sa asemanâmu noi 

nascerea preasântei fecirei cu nascerile obicinuite ale femeiloru 

nâstre, de 6re-ce nascerea lui Christosu, precum si Zemislirea lui 
au fostu supernaturale, st preasânta maic'a lui precum au fostu 

inainte de nascere fecir'a, asiă sî dupa nascere au remasu feci6- 
va; sî zugravii nu trebue sa zugraveasca la Serbâtârea Nascerii 

lui Christosu, pe Nascatârea de Dumnedieu culeata in patu câ 

sî cum aru fi cuprinsa de dureri; apoi nu se cuvine sa se scrie 

în Minee, seau in alte cârti a dâwa, di dupa nascerea lui Christosu 
dicerea aceasta „Lehusirea Nascatorei de Dumnedieu“, ci numai 

Soborulu Naseatârei de Dumnedieu, câci dupa Grigoriu din Nissa 

nascerea lui Christosu au fostu fora lehusire, dedrece dicându 

numele „lehusirei“ nu este mai pre susu de nestricaciune st ne- 

ispitita de nunta. ara a zugravi 6re-care femei spalându pe 
Christosu in ligeanu, precum se vede la multe icâne ale Nascerii 
lui Christosu, aceast'a este cu totulu necuviinciosu fetu alu unoru 
zugrafi, earii suntu neversati in istori'a bisericeasca. 

Can. 80. Deaca vreunu Eppu, ori presbiteru, ori 
diaconu, seau cei ce se numera in cleru, seau mireanu, 

neavându nici o nevoe grea, seau lucru greu, de a lipsi dela 

hiseric'a sea mai indelungatu timpu, ci in orasiu petrecâudu, 

în tei dile de dumineci si in trei septamâni n'aru merge 

la biserica. cu altii, de va fi clericu, sa. se depuna car de 

este laicu, sa se departedie dela comuniune. 

  

Bisericele se infiintitdia pentru de a se adună acolo cresti-
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vii spre sevarsîrea rugaciunilotu sociali âtra Dumnadidu ; dăto- 
rinția aceasta leaga pe toti crestinii in deosebi, sî nime nu se 

pâte dispensă de ea fora causa binecuvântată; de aceea, si legiu- 

esce acestu, canonu, ca ver-cine dintre Eppi, preoti, diaconi, or 

clerici, inca sî ver-cine dintre crestini nu va merge la biserica 

sea in trei Dumineci st în trei Septamâni, ci va petrece in orasiu 
fora sa satisfaca acestei datorintie crestinesci, deaca va fi clericu 

sa se. depuna, ear laiculu sa se lipseasca de cuminecatura. 

Gan. 81. De oare-ce amu aflatu, ca in unele pâră 
in Presântita cântare in locu de additamentu se dice după 

„Sânte fora de morte“ aceasta „celu ce teai restigriitu 

pentru noi, miluiescene pe noi“ si aceasta dela Sântii Pa- 

rinli cei vechi că um'a straina de pietate sau lepadate 

dintro cântare dinpreunu cu pecatosulu. erelicu, cărele 

au aflatu acestu feliu de addilamentu ; si noi intarindu cele 

mai nainte asiediate de sânlii parinli cu evlavie anatemi< 

samu pe cei ce dupa hoiarîrea aceasta primescu acestu 

feliu de voce in biserica, seau inirallu chipu care cun 

voru adaoge ceva la Prâsânbt'a cântare, si de aru fi din 
ordinulu sacerdotalu, celu ce calca cele aci holârite, po- 

runcimu, sa se lipseasca de preolie, eară de va fi mireanu;. 

să se segregedie. 

Iereticii intentionându a se aretă mai ortodocsi, decâtu orto- 

docsii, au adausu intre sânta cântare dupa „sânte fora de morte 

miluescene pe noi“ cuvintele acestea „celu ce te-ai restignitu pen- 

teu noi“; deci canonulu presentu osandesce adaosulu acesta, st pă 

neascaltatoriulu preoiu "lu lipsesce de preotie, ear pe laiculu: "lu 
sgegregeadia. 

Can. 82. In unele zugraviri din sântilele icâne se 

zugravesce melulu, pe carele Inaintemergatoriulu ilu. arata 

cu-degetulu, si carele se ia spre inchipuirea Darului, in 
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locu 'de adeveratulu imielu Christosu Dumnedieulu nostru, 

celu ce mai inainte s'au aretatu ndue prin lege; deci fi- 

gurele cele vechi si umbrele, câ pre nisce simbole si ca- 

ractere ale adeverului, ce s'au predatu bisericii, le im- 

Dratisiamnu, si darulu, st adeverulu ciustimu că plinirea 

legii; deci ca perfeciu sa lia ceea ce prin zugraviri se 

propune inaintea ochiloru tuturora, de acum inainte sa 

se zograveasca dupa omenime mielulu Christosu Dumne-. 

dieulu nostru celu ce au ridicatu pecatulu lumei in loculu 

melului celui vechiu, prin aceașba înticlegându noi umi- 

țialiunea cuvântului lui Dumnedieu, si povatiuindu-ne spre 

aducerea aminte a petrecerii lui cu irupu, si a palimirei 

sale, si a mântuitorei mostii sale, si a rescumparârii lumei, 

ceea ce i Sau facutu prin aceea, | 

  

Unii pictori incepura sa zugrăveasca pe Christosu în figur'a 
melului, șî lânga melu pe ș, joannu Botedietoriulu aratându cu 

mân'a pre melu st dicandu; „eata melulu lui Dumnedicu, celu ce 

ridica pecatulu lumii“. Parintii sinodali mau gasitu de buna astfeliu 

de pictura pe icone, pentru aceea porunceseu, că de aci inainte sa 

nu se zugraveasca una icâna câ acesta, ci Christoşu, sa fia zu- 

gravitu dupa chipulu unui omu, că prin aceea sa ne aducemu a- 
minte de petrecerea lui « cea dupa trupu, de patimile st mortea, lui, 

si c. a 

Can. 83. Nimenea sa nu dea Eucharisti'a trupuri- 

loru celoru moale, ca sciisu este:. „Luati, mancati“ 

eara. trupurile mortiloru nu potu nici luă, nici mancă, 

  

„_ Cumea aceia „toti au gresitu, carii sau incumetat: a 'cumi- 

necă pe morti, se vede din acestu canonu, care pe dreptu opresce, 
„că nime pe morti sa nu i. comunice, pentruca lamuritu se cunâsce 

dia cuvintele Mântuitoriului, cu care au intemeiatu misteriulu 
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santei Cuminecaturi „luati, mâncati“ ca misteriulu acesta Pau a- 

siediatu pentru cei vii, carii potu luă si mâncă, dar nu sî pentru 

cei morti, carii nu mai potu nici lu& nici mancâ. De aci se deduce 

sî aceea, ca nici botediulu nu se pâte dă mortului, ci trebue sa 

fia viu celu ce se boteadia, 

Can. 84. Legiuiriloru canonicesci ale Parintiloru ur- 

mându, hotarimu sî pentru prunci, câ de câte ori nu se 

afla martori adeverati, carii sa atesteze cu sigurantia, ca 

acesti si acesti suntu botediati ; seau ei din causa mi- 

norenitâtii nu voru putea respunde cu indestulare pentru 

sântitulu misteriu, ce li sau datu loru, — fora vre-o 

sminteala sa fia dalori a se botediă acestia, că nu cum-va- 

acestu feliu de nedumerire sa-i lipseasca pe ei de cura- 

lirea cea de acestu feliu a sântieniei. 

| „Se intampla ceasuri, ea botediarea cuiva se trage la indoiala, 

si martori, carii cu deplinatate aru potea marturisi asiă, ori asiă, 

nu se gasescu; Canonulu legiuiesce, ca la astfeliu de intamplari 

trebuie sa se botedie individulu, asisiderea sî pe copii lepadati la 

drumuri stu la usile bisericeloru, si nu .se scie, de suntu bote- 

diati ori ba, se cuvine ai botediă cu cuvintele acestea: „boteadia-se 

robulu lui Dumnedieu (cutare), de nu este inca botediatu, in 

numele Tatalui, st alu fiului si? alu sântului duchut. 

Vedi Can. 41 apost, — Cartag: 80. 

Can. 85. In gura a doi sean a trei martori stă 

totu cuvântulu, amu luatu din scriptura; deci servii, carii 

de câlra stapânii loru subl irei martori se elibereadia, po- 

runcimu, că sa-si dobandeasca acestu feliu de onoru; 

cpi ce au fostu de falia la eliberare, st la intarire, voru 

dă incredintiare despre eliberare, si despre cele ce sau 

încutu, 

Dupa legile politice din timpii aceia eliberarea serviloru, 
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adeca a sclavilora eră unu lucra de nici anu pretia, st cânda 
eră să se faca una că aceasta, trebuiă sa fia de fatia cinci, seau 

si mai multi martori, carii se documentedie actulu de eliberare. 

Canonulu acesta razimandu-se pre cuvintele Mântuitoriului, carele 
invatiase, ca in gur'a a doistu trei martori va stă totu cuvântulu, 

legiuesce, ca pentru unu actu de eliberarea sclavului se cere 
marturia a doi seau a trei martori. 

Vedi Can. 82 apostolescu. 

Can. 86. Pe aceia, carii spre caderea sufleteloru 

aduna curve, st le hranescu, poruncimu, deaca suntu preoti, 

sa se depuna, st sa se segregedie, ear deaca suntu laici, 

şa se segregedie. 

  

Seducerea sufleteloru neesperte este o demoralisatia in con- 
tra simtiului omenescu, cu câtu mai multu este aceea si o de- 
moralisatia a simtiului religiosu; pentru aceea canonulu presentu 

opresce tuturoru astfeliu de afacere, sî pe preotulu vinovatu ilu 

depune si 'lu segregeadia, eara pe mireanulu constatatu în acestu 

pecatu ?lu segregeadia, 

Can. :87. Femeea, ceea ce parasesce pe barbatul 

seu, este precurva — adullera —, si de va merge la altulu, 

dupa sântitulu si dumnedieesculu Vasiliu, din proteli'a lui 

Ieremia prea bine aceasta deducându-o: „ca muierea de 

st va face femeea altui barbatu, nu se va intorce la bar- 

batulu seu legiuitu, si spurcându-se se va spurcă“. Si 

„earasi : „Celu ce are pe adoltera, nebunu si pagânu este€, 

Deci de se va vadi, ca femeea au fugilu fora cuvântu 

dela barbatulu seu, elu adeca este vrednicu de iertare, 

eara ea de pedeapsa. Iertare insa i se va dă lui spre a 

„se impartasi cu Biserica. Cela ce'si.va parasi pe muie- 

rea sea legiuita, cu carea au convietiuitu, si va lui pe 

alta, dupa hotarirea: Domnului este supusu judeeâlici
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adulteriului; sî de Parintii nostrii s'au pedepsitu unii că 

acestia, unu anu sa se tânguiasca, doi ani sa asculle, lei 

ani sa cadia, si intru alu siaplele sa stee impreuna cu cei 

credinciusi, si asiă sa se invredniceasca de aducere a 

daruriloru, dea-u se voru pocai cu lacremi. 

Lucrulu de totu imoralu st scandalosu este din partea unei 

femei, earea fora cause indestulatâre parasesce pe barbatulu seu 
legiuitu, si se insotiesce cu unu altu barbatu strainu, de aceea pe 

un'a că aceast'a muiere adultera supune acestu canonu subt pe- 
depsa, st barbatului nevinovatu i da iertare spre impartasire cu bi- 
seric'a, va sa dica, cu sânta cuminecatura. Ear care barbatu “si 

va parasi pe legiuita sea, femee, si “si va loa alt'a, acel'a cade subt 
judecata adulterului, sî se pedepsesce, câ unu anu sa se tângu- 

iasca, doi ani sa asculte, trei ani sa cadia, adeca sa se puna 
cu fati'a pre pamântu, sî in a siaptelea anu sa stee cu ceialalti cre- 

stini, sî sa pâta aduce daruri la Biserica, — de va arată pocaintia 

cu lacrami, 

Vedi Can. 48 apostol.— Anghir. 2.— Cartag. 113.— Vasil, 9, 
35, 31, 11. | 

Can. 88. Nimenea sa nu bage in launtrulu case- 

loru sântite vre-unu dobitocu, alora numai deaca cala- 

torindu "lu va ajunge vre-o prea mare nevoie, neputâudu 

gasi vre-o casa seau allu locasiu, si se va relrage in- 

tr'o biserica, câci nefacându aceasta, dobiloculu lui se 

pote «spune perirei, si elu prin pierzarea dobitocului se 

pole impedecă in calatoria sea, si sa vina in periculu de 

morte ; Sambata pentru omu s'au facalu, ne invetiâmu; 

de aceea judecâmu, ca nu se pâte despreliui scaparca 

si incolumilatea omului.  Eara de se va vadi cine-va, 

ca fora nevoie prea mare, precum mai susu s'au dişu, 

va bagă. cine-va dobitocu in Biserica, de va fi clericu, sa 

se depuna, ear de va fi mireanu, sa se segregedie. 
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“Cumea nu este cu cuviintia a spurcă casele consântite spre 
marirea lui Dumnedieu, acâst'a se recunâsce de catra toti ; insa 
fiindea se potu intemplă casuri, cânducrestinulu calatorindu st 
neputându altcum scapă de primejdie invederata prea mare, care 
st lui st dobitoeului seu amenintia cu mârte si totale perire, de 
câtu să se adapostedie sî sa se retraga elu st dobitoculu seu intr'o 
biserica; pentru aceea Parintii Sinodali patrunsi de simtiulu uma- 
nitatii, si sciindu din santa scriptura, ca Dumnedieu au facutu 
Sambata pentru omu, adeca spre folosulu omului si ca punerea 
dobitocului in biserica nu se face pentru dobitocu, ci pentru că 
omulu să nu se pagubeasca, —au rânduitu prin acestu canonu, ca 
crestinulu pentru de a scapă in calatori'a sa de o primejdie si 
paguba prea mâre, care i pâte causă si morte, sa pâta abate diin- 
preuna cu dobitoculu seu intro biserica. 

Can. 89. Dilele patimiloru mantuilâre trebuie cre- 
“Slinii sa le petreaca in postu, rugaciune si in umilinti a 
inimei, ear in Grele cele de midiiilocu ale noptii dupa 

“Sâmbata marea se desposti, precum -aceasta o descriu 
dumnedieescii Evangelisti Mateiu sî Luc'a, celu dintâiu prin 
dicerea „dimineati'a Sâmbeteloru“ eara acesta prin dicerea 
„diminâtia adânca“ aratându-ne pdue adâncimea noptiei. 

  

„ Canonulu acest'a, prescrie, că crestinii. sa petreaca, tâta septa- 
mân'a mare a sânteloru patimi ale Domnului, cu postu, cu rugaciune, 
si cu umilinti'a inimei, ear dupa miediulu noptiei a Sâmbetei mari sa, 
incetedie postulu, fiindea acum au înviatu Domnulu, se intielege 
de sine, ca crestinii datori suntu a ascultă mai dintaiu servitiulu 
dumnediescu alu Invierii Domnului, si să astepte -pona la -fini- 
rea Liturgiei, si apoi sa inceteze postulu, si să mânânce Pasci 
6u bucurie. . | 

Can. 90. In Dumineci a nu plecă genunchiele, amu 
-primitu dela purtatorii de Dumnedieu Parintii nostrii, ono- 
tându invierea: lui Christosu;. Deci că evidentia obser- 
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taliunei acestea sa nu ne fia necunoscula, fâcemu cu=:' 
nosculu credinciosiloru, câ dupa intrarea preotiloru in al- 
lariu la rugaciunea de sâra a Sâmbetei (la vecerni'a- 
Sâmbetei), dupa obiceiuiu, ce domnesce, nimenea sa nu 
plece genunchiele pona la rugaciunea de sear'a a Dumi- 
necei viitore, in care, duia intrarea in allariu a preotului, 
ce se face la serviliulu celu de seara earasi plecându 
genunchiele asifeliu aducemu Domnului rugaciunile. 

Can. 91. Muierile, care dau burueni olravilâre si 
pierdiatâre de prunci, si care primescu otravile cele omo= 
rilOre de prunci, sa se supuna pedepsei ucigasiului. 

  

In canonulu acesta, de si nu amintesce de barbati, totusi 
se intielegu si ei, că si muierile, câ să se supuna pedepsei uci- 
gasiului, deaca vreunu barbatu, ori femee va da beuturi omorâ- 
târe de prunci, asemenea şi cele ce le primescu acele, câ să. 
piardia pe nevinovaţii prunci fiindu ingrecate. Legile civili inca 
oprescu astfeliu de fapte cu o strasinicie mare. 

Can. 92. Carii rapescu femei cu nume de casatorie, 
seau carii conlucra, seau se invoiescu cu cei ce le rapescu, 
au statuitu sântulu Sinodu, de aru fi clerici, sa cadia din. 
treapta loru, ear de aru fi mireni, sa se anatemiseasca,. 

  

Canonulu acesta are totu acelasi cuprinsu cu canonulu 27 
alu Sinodului 1V. ecumenicu; pentru aceea cetitoriulu să bine- 
voiasca a ved6 Comentariulu Canonului acestui 21 alu Sinodului 
IV ecumenicu pag. 84. 

Can. 93. Muierea, alu carei barbatu este dusu, st nu 
se scie, unde se afla, este adultera, deca neconvingân- 

duse despre mârtea barbatului seu, cu altulu s'aru casatori;: 

asisderea st muierile ostasiloru, pentru a caroru barbati nu 
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se scie, unde se afla, inta st acele, care an voiescu a asteplă 

reintârcerea barbaliloru lora din calatorie; însa lucrulu 

acesta are oare care iertare, pentru ca este prepusulu 

mare de morlea lui; eara ceea ce s'au maritatu din ne- 

'sciintia ca barbatulu parasilu pre unu limpu de muierea 

sea, apoi lasându pe acesta, câci s'au intorsu la elu mnie- 

rea sea cea dintâiu, au adulteratu cu adeveratu, insa in ne- 

sciintia, si de matrimoniu nu se opresce, insa mai bine 

aru fi, de aru remân asiâ. Eara de s'aru intdtce 6recându 

ostasiulu, a carui'a muiere din caus'a absenliei lui mai in- 

delungate s'aru fi marilatu cu altu barbatu, acesta, de va 

voi, sa-si iee earasi mueierea sea, iertare-dându-i-se ei pen-- 

tru nesciintia, si barbatului celui ce au (ostu casatoritu cu 

dânsa, să i se dee voie câtraa dâu'a casatorie, 

  

Canonulu. acesta tractedia indirecta despre rabdarea femei- 

loru fatia cu afacerile barbatiloru loru, în urm'a câroru suntu: si- 

iti a parasi casele, si copiii loru pe mai maltu timpu peste: voi'a 

loru, spre esemplu, deaca barbatulu este ostasiu, sî devine in 

captivitate, seau calatorindu, "lu ajunge o nenorocire, sî'lu detiene 

indepartatu dela soti'a sea, st copiii sei, asiă incâtu nici ostasinlu 

nici ealătoriulu nu potu incuiiosciintiă pe muierile lotu despre, 

caus'a nereintârcerei loru la casele sale, sî asiă este mare proba-. 

bilitate, ca ei au muritu, nai cu seama, dâca despre loculu ubi- 

catiuneii lori nu se pâte resci nimica; Canonulu presentu iartă. 

unoru asemenea femei a dou'a casatorie, deaca s'au facutu dupa 

unu timpu indelungatu, dar adauge si aceea, ca deaea ostasiuln. 

seau calatoriulu. barbatu Saru intorce acasa, si aru voi cu sotia 

sea a trai, lui i se cuvine dreptulu a luă muierea, sea legiuita 

indereptu, st celui-alaltu barbatul i sta libera a „pasi la alta legiu- 

ita casatorie. 

Can. 94. Pe cei ce jura cit sacramentele pagâniloru,: 
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Canonulu i supune pedepseloru, ear noi hotarâmu aces= 
tor'a segregaliune, 

  

Se cuvine crestinilor a se feri de obiceiurile st de asiedia- 
mintele pagânezci, prin urmare sî de juramentulu în numele Diei- 
loru 'loru, ca dice Domnulu: sa nu jurâmu nici pe ceriu, nici pe 
pamenta, nici pe Jerusalimu, nici pe capulu nostru, ci in locu de 
totu juramentulu sa dicemu numai: „asi, asiâk ori „nu, nu.“ 
In dilele nâstre se pâte intemplă, ca vre-unu crestinu sa, fia pro- 
vocatu dela jndecatorie, a marturisi cu juramentu despre vre-unu 
lucru, carele "lu cunâsce; aci este crestinulu datoriu sa depuna 
juramentulu spre adeverirea lucrului, cum “lu scie, seau cum nu'li 
scie, ce este obiectulu judecâtiei. Nime nu se pâte subtrage de 
subt depunerea juramentului sub pretextu, ca €lu nu cunâste 
acelu lucru, pentru care se cere dela elu, că sa jure, -pentru ca 
nu i se crede fasiunei lui simple, st atunci jura, ca nu cunbsce 
lucrulu, s? atunci marturisirei lui se crede. 

Vedi Mateiu: Capu 5, v. 34; — Ioanu Capu 5, v. 12. 

Can. 95. Pe cei ce dinire ieretici se întorcu la or= 
todoesie, si în partea celora ce se mântuiescu, ii primimu 
dupa asiediata rânduiala si obiceiu, pe ariani adeca, pe 
macedonieni, pe navaliani, pe cei ce se dicu „curati“ si 
arislepi — nebuni — stângaci —, si pe. patrusprediecierii, 
adeca mereurieni, si apolinarisci ii primimu, dupa ce au 

„datu -suplici sî au anatemisatu totu ieresulu, ce nu cugeta, 
precum cugeta sânta lui Dumnedieu soborniceasc'a si 
apostolica Biserica, pecetluindu-se ei, adeca ungându-se 
mai intâiu cu sântala miru la frunte, la ochi, la mani, la 
gura si la urechi, st peceiluindu-i pe ei dicemu: Pecetea 
Darului sântului Duchu. - Eara pentru Pavlenianiscii,. carii - 
nediuescu la soborniceasca Biserica, hotarire s'au stabilitu, 
că negresilu sa şe boledie, pe evnomiani insa, carii se bo- 
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tedia intrio afundare, si pe montaniscii, carii aci se dicit 

Frigi, si pe Savelianii, carii tienu pe fiiulu un'a cu tatalu, 

si alte mulle cumplite facu, si tote celelalte ieresuri, câci 

ei suntu mulli, mai alesu din tiara Galateniloru,: pe toti 

cei ce dintre acesti'a voiescu a se intârce la ortodotsie, ii 

facemu crestini că si pe pagâni in dîu'a dintâiu, eara in a 

d6wa di de catechumeni, apoi in a trei'a ii jurâmu pe ei 

însuflândui de trei ori in fatia si in urechi, si asid ii cate- 

chisimu pe ei, si ii facemu, sa pâlreaca in Biserica, si sa 

asculte scripturile si atunci ii botediâmu. Înca si pe Ma- 

nicheii st Ualentinianii st Marciniscii, si pe cei din iere- 

surile cele asemene; Nestorianii trebue sa faca rugâri in 

'scrisu, sî sa anatemisedie ieresulu loru; pe Nestorie, si 

pe Eutichiu, si pe Dioscoru, si pe Seviru,. sî pe ceialalti 

corifei ai acestoru feliu de ieresuri, si pe cei ce cugeta 

cele ule loru, si pe tâte ieresurile, cele ce mai inainte s'au 

pomenitu, si asi sa se împarlasiasca de sânVa cumine- 

- catura, 

  

Aci canonulu acest'a prescrie modulu, cum iereticii feliuriti 

au sa se primeasca inderetu la ortodocsie, si se stabileadia, câ 

veri-cine  voiesce să se intârea la biseric'a cea adeverata a lui 

Christosu, sa astârna rugarea sea in scrisu, si. sa anatemisedie 

jeresulu seu. 

Vedi II. 1..— 1. 19, 
Can. 96. Cei ce intra Christosu prin “bolediu s'au 

imbracatu, au marturisitu a urmă petrecerea lui cea in 

trupu; deci pe cei ce parulu capului spre vatamarea celoru 

ce ii vâdu cu maiestrii de inpletire lu infrumsetiadia, st "lu 

gatescu, si amagilura prin aceasta 'causeadia sufleteloru 
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celozu slabe; cu pedeapsa amesuratu ii vindecâmu, pova- 
tiuindu-i pe ei,si invaliandu-i, sa vieliuiasca intielepliesce, 
ca.parasindu insielaciune, și vanilalea, ceea ce provine din 
lumesci lucruri, -sa-si -intârca mintea loru catra fericit'a și 
neperdiatOrea- vialia, si cu frica sa aiba petrecere curata, 
si sa se apropie de Dumnedieu cu puritatea vietiuirii, si 
pe omulu celu dinlauntru mai niultu, decâtu pe celu din- 
afara sa 'lu infrumseliedie cu fapte bune, si cu moravuri 
neprihanite, incâtu nici o ramasitia de amagirea celui 
prolivnicu sa nu porte in sine, eara deaca cineva aru face 
ceva atora de canonulu acesta, sa se escomunice. 

  

" Crestinulu, cându se boteadia, se imbiaca spiritualminto in 
Christosu, st apromite a vietiui amesuratu: invetiaturiloru lui Chri- 
stosu; toțu cuprinsula acestui canonu este indreptatu in contra 
aceloru crestini, carii Sau lepadatu de apromisiunea, ce au datu 
la 'botediu, sî cu deosebire in contra aceloru crestini sî femei, 
cari impletescu parulu capului intrunu modu, care seduce pe su- 
flete slabe in tențatiuni; pe unii câ acestia i pedepsesce “eano- 
riulu cu pedepse medicinali, va sa dica, cu povatiuri de a se lasă 
de desiertaciuni, st a petrece viatia seridsa, precum se cuvine 
crestiniloru, . ! 

Can. 97. Pe cei ce s6u cu muierile loru impreuna 
locuiescu, s6u fora de osebire sântele locuri le facu de ob- 
sceșci, sî cu despretiu se arata catra ele, si asiă siedu in- 
trânsele, poruncimu a şe scâte inca si din catechumeniele; 
eara de nu va pazi cineva aceasta, de va fi clericu, sa se 
depuna, ear de va fi mireanu, sa se segregedie. 

Subt „sântele locuri“ in canonulu acesta nu se intielegu 
Bisericele, ci edificiurile cele ce șe aflau in giuruly Bisericgloru, 
precum suntu sc6lele pentru Catechumeni, care se numiă „Cate- 

: JL 
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chumenak; deci canonulu nu iartă nimeni, câ acolo cu sotia 

sea'sî copiii sei sa locuiasca, precum s'au intamplatu acestu abusu, 

at demanda, ss se depuna, ear crestinulu sa se segregedie. 

Can. 98. Cel'a ce va luă pe muierea logodita cu altu 

barbatu, fiindu inca logodniculu ei in viatia, sa se supuna 

crimei adulteriului. 

  

Logodn'a, ce se face dnpa lege, cu darea ineleloru, sî cu 

binecuvântarea preotului, sî cu obicinuita sarutarea celoru ce se 

logodescu, are aceeasi putere, câ st cununi'a deplinita ; canonulu 

pe bas'a aceasta supune crimei adulteriului pe cela ce aru luă 

siesi de sotie pe femei'a ce este cu altu barbatu logodita. 

Can. 99. Inca si despre aceea ne-amu insciintiatu, ca 

in regiunile Armeniloru se face inlauntrulu sântiteloru al- 

lare ferbere carnuriloru, care se aducu la sacriliciu, si le 

imparte Preotiloru dupa obiceiulu evreescu; dreplaceea 

pazindu noi Bisericile imaculatu amu statuitu, ca nici unui 

preotu sa nu fia ierlatu a primi dela adueatori cârnuri, 

ci ei sa, fin multiamiti cu acele daruri, cari se aducu afora 

de biserica, eara deaca cineva aceasta nu'o aru face asiă, 
sa se segregedie. 

  

Se vede din acestu canonu, ca in pârtile Armeniloru se 
aduceau cârnuri câ sacrificii, st ducându-le in Altariu, acolo le 

fierbea, sî acele se impartiă intre preoti dupa 6re-care obiceiu 

vechiu evreescu ; deci se opresce acestu abusu cu sacrificiuri de 

carne, st se renduiesce, ca are sa incetedie, st ca care va sa adu- 

ca cârnuri pentru preoti, sa le aduca afora de. biserica, st acolo 
sa le imparta cui, sî cum va voi. 

Vedi Can. 3 apostolescu. 

Can. 100. Ochii tei vadia drepte, st cu t6ta padi'a lieneii 

_inim'a ta, poruncesce Întielepciunea—Pild. 4. v. 23, 25. 

— câci simtirile trupului lesne introducu in sufletu cele ale 

Joru, deci zugraviturile, care amagescu vederea, ori table 
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ori întraltu rhipu puse inainte, sî scandaliseaza mintea, 
si provoca spre aprinderile indulciriloru celoru de ru 
sine, poruncimu, câ de acum inainte aici intruna chipu sa 
nu se zugravâsca asemene picture, eara dâca cineva s'aru 
apucă a face acesta, sa se segregedie. 

  

Canonulu opresce zugravirea, icâneloru obscene, scandali- 
ciose st demoralisatâre că unu ce, care strica, moravurile bune, 
sî osandesce pe toti cu segregare, carii spre viitoriu voru zugravi 
asemenea scandalâse icâne, fia pe pareti, fia pe table. 

Can. 101.. Trupu alu lui Christosu, sî Biserica este 
omulu celu ziditu dupa chipulu lui Dumnedieu, ilu pro- 
chiama dumnediesculu Apostolu cu mare voce —1 Corint. 
Capu 12, v. 21—; deci intrecându I6la creatur'a sensi- 
bila, elu carele s'au invredaicitu de cereasc'a dignilate prin 
mântuilOrea palima, si pe Christosu' mâncandu si bându 
totdeaun'a se impreuna cu viali'a cea deapururea vecuităre, 
si sufletulu si trupulu “si sântiesce cu participarea dur:- 
nedieescului daru. Dreptaceea de voiesce cineva sa se 
impartasiasca cu preacuratulu trupu la adunâri,' mânile in= 
chipuindu-si in form'a crucei, asi sa se apropie, si sa pri- 
measca impariasirea Darului; eara pe cei ce cinstescu dre 
care vase de auru, s6u de alia materie, decâtu pe mâna, 
si acestea le-au facutu spre primirea dumnedieescului 
Daru, si prin trânsele voiescu a se invrednici preacuratei 
impartasiri, nici intr'unu chipu nui - admitemu, că pe unii, 
carii materi'a cea neinsuflelita si supusa omului mai multu o 
cinstescu, decâtu pe icân'a lui Dumnedieu. Eara de s'aru vadi 
cineva, ca da preacurat'a impartasire celoru ce aducu nisce 
vase că acestea, sa se segregedie si elu, si celu ce le aduce, 

„117  
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In timpii primitivi ai cristianismului eră obiceiu, ca mirenii, 

ei si preotii, dedea mireniloru 'sânta cuminecatura, precum în di- 

lele n6stre se intempla, ca nu: numai preotii, ci in casu de lipsa 

şi mirenii impartasiescu Anafor'a. Si fiindca unii, pâte fi din e- 

vlavie câtra dumnediescile Daruri, facea vase de auru, seau de 

alta materie scumpa, si intre acelea primea preacuratulu trupu alu 

Domnului, st de acolo se cumineecâ canonulu desaproba aceast'a 

și dice, ca omulu este madulariu alu trupului lui Christosu, care 

este biserica, si ca omulu este ziditu dupa chipulu lui Dumnedieu, 

dupa Apostolulu, intrece st covârsiesce tote celelalte creaturi sen- 

sibilest ne sensibile, sî prin urmare mânile lui suntu mai onora- 

bile decâtu ori ce vasu de auru, si asi vrându crestinulu sa se 

'cuminece, are sa puna mânile în chipulu crucei, si asiă sa se 

apropie de s. cuminecatura, In fine legiuiesce canonulu, că, 

“carele din mireni aru fi primitu Cuminecatura in vasu, si ori 

carele preotu o aru fi datu in acestu chipu, amendoi sa se segre- 

'gedie. , 

Can, 102. Se cuvine dar celoru ce au primitu dela 

Dumnedieu potestalea legârii si a deslegârii, sa consi- 

dere eualitatea pecatului, si aplicarea câtra reintârcerea 

celui ce au pecaluitu, si asiă sa aduca potrivita bslei vin- 

.decare, câ nu cum-va aceste doue neconsiderându-le, sa 

gresiasea falia cu celu pecatosu ; ca boala pecatalui nu 

“este simpla, ci de multe feliuri, si multe odrasle de vate- 

mare produce, din care reulu multu se revarsa st se la- 

tiesce, pona cându puteriloru medicului succede a ie su- 

'grumâ. Pentru aceea carele se arata a pricepe docto- 

via cea sufleteasca, trebuie acela dintâiu sa considere 

dispusetiunea pecatosului, si de se indupleca spre sana- 

tate, ori din contra provoca elu prin moravurile sale asupra'si 

boala ș sa priveasca, in ce chipu porta grija de intârcerea 

sea in timpulu pocaintiei, si de nu sla in contra medicului 
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şi de nu cresce ran'a sufletului prin intrebuintiarea me- 

dicamenteloru celoru ce se punu asupra ei, st asiă ier- 

tare sa i se dee, precum o merita. Ca totu cuvântulu lui 

Dumnedieu, si alu acelui, cârui chiamarea pastorala i s'au 

incredintialu, trebue sa lia indreplatu, spre a inl6rce pe 

oaea cea ralacita si a o vindecă pe cea de sierpe ranila, 

si nici câtra prepastia desnadejduirei a o impinge, dara 

nici frânele a le slabi spre disolutiunea st defaimarea vietii, 

ci cu unu chipu numai decâtu ori prin doctoriele cele mai 

aspre si mai pelrundietâre, ori prin cele mai moi si mai 

blânde sa stee in contra patimei, si sa se nevoiasca spre 

inchiderea ranei, cercetându rodurile pocaintiei, st intie- 

lepliesce indreplându pe omulu celu chiamatu câtra stra= 

lucirea cea de susu. Deci se cuvine ndue sa scimu 

amendduele, si -cele ale dreptâtii, si cele ale obiceiului; 

si sa urmâmu la cei ce nu sufere asprimea, form'a cea 

n6ua predata, precum Sântulu Vasiliu ne invatia. | 

Aci descriu Parintii sinodului modalitatea aceea, care vine 

de a se observă la duchovnici fatia cu celu ce marturisesce pe: 

catele sale si adeca se prescrie duchovniciloru, câ intaiu sa stu= 
diedie sî sa cunâsca bine moravurile si dispusatiunea celoru ce 

se afla in pecate, câ apoi sa scie dictă epitimie amasurata, câci 

altcum în locu sa tamaduiasca ran'a sufletului, o înveninedia, sio. 
face si mai invindecabile. 

 



Candnele Sinodului VII ecumenicu cu nume- 

| rulu 22. (). | 

Can. î. Celoru ce s'au invrednicitu de dignitalea 
sacerdotale, marturiile si indreptările le suntu loru pre- 
scrise in descrierile instiiuliuniloru canonice, care cu bu- 
curia primindu-le, impreuna cu graitoriulu de Dumnedieu 
Davidu, cantâmu, câlra stapânulu Duninedicu, si dicemu : 
„În calea -marturieloru tale m'amu desfatatu că întru tota 
bugalia, si ai poruacilu a fi drepiale marturiele tale in 
veacu ; intieleptiesce-me, si voiu fi viu” Psalmu 118, v. 
14, 138, 144; si deaca vocea proroceasca ne demanda. 

n6ue, că in veacu sa pazimu poruncile lui Dumnedicu, 
si sa vieliuimu intru ele, aratalu este, ca ele remânu dea- 
pururea neclaiile si nemiscate, câci vadietoriulu de Dum- 

() Sinodulu VII. ecumenicu s'uu tienutu la anulu 783 in Nicea Vitiniei, 
(care este alu doilea Sinodu, ce s'au celebratu la Nicea, fiindea si sinodulu din- 
taiu ecumenicu s'au tienutu în aceasta Cetate) in timpulu Tnperatului Constan- 
tinu si alu maicei sale Irinei. Numerulu parintiloru adunati se sue la 350, pre- 
lânga carii s'au adaosu inca 17, carii la inceputu erau lujtatori de icâne, dar a- 
poi s'au pocaitu si asi au fosta primiti de catra Sinodu, si asiă eu toti au fostu 
367 parinti. Cei de frunte erau: 'Tarasiu alu Constantinopolei, Petra Archipresbi- 
terulu Romei si altu Petru Presbiteru, si Igumenu alu Manastirei s. Sav'a din Romia, 
că locotiitorii Papei Adriann, ceialalti patriarehi erau representanti prin trimisii 
loru; Monachii aveau în Sinodulu acesta mare infiuintiapentru cunoscintiele loru 
soientifice în sfera cunoscintieloru teologice, si erau 136, toti Archimandriti ai 
manastireloru. Sinodulu acesta sau adunatu spre a deduce cinstirea Iconeloru la 
o pricepere rationale, si prin aceea a restaură liniscea generale in Biserica; sco- 

phlu acest'a.s'au si ajunsu prin adeveratele cunozeintie creatiuesti.     
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nedieu asiă dice: „câtra ele nu este cu pulintia a se. 

adauge ce-va, nici din ele nu este cu pulintia a scad6 

ce-va“ a dâwa lege Capu 12, v. 32; si dumnedieesculu | 

Apostolu Petru eschiaina întru acestea: „la care dorescu 

sa priveasca Ingerii““, + „si Puvelu dice: „seau noi, seau lu=: 

gerii din ceriu de vă vesti voue alora de: ceea ce a-li 

primitu, anatem'a sa fia“. Deci acestea asiă fiindu, si 

marturisindu-ne n6ue, si bucurându-ne de ele, ca cum 

cine-va aru află dobânzi mule, primimu cu imbraliosiare 

dumnedieescile canâne, si intarimu intregu asiediamântulu 

joru, care s'au asiedialu de câlra trimbitiele sântului Duchu 

prealaudatii Apostoli, s? de câlra sântele sindde ecune- 

nice, si locale, si de câtra sântii Parintii nostrii; fiindu 

toti luminali de unulu si acelasi Duchu si ne-au decretatu 

tote cele folositâre ; si pe cei ce ii supunu anatemei, si noi 

ii analemisâmu, eara pe cei ce ii segregeadia, si noi ii 

segregâmu, si pe cei ce ii depunu, si noi ii depunemu, 

si pe cei ce ii punu subt pedeapsa, si noi asisiderea ii 

punemu subt pedeapsa; „câci fora avarilie suntu moravu- 

rile, indestulindu-ne cu acestea“ aratatu siriga dumne- 

dieesculu Apostolu Pavelu, celu ce s'au stiitu in alu treilea 

ceriu, sî au auditu voci misteriose, — Evrei Capu 13, v. 5. 

"Canonulu acestia intaresce tâte Canânele, care-prin Canonulu 
2 alu Sinodului VI ecumenicu s'au recunoscutu de ortodoese, si 

acele le prescrie tuturoru Archiereiloru si preotiloru, că unoru 

invetiatori ai clerului sî poporului credinciosu câ de unu indrep- 

tariu si fantâna nesecavera ; apoi in acestu canonu se osândescu toți 

iereticii, pe care Sinodele ecumenice si locale iau osenditu, spre 

a dă mai mare taria Can6neloru si invetiaturiloru, care biseric'a 

ortodoesa le-au imbratisiatu, - e  
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| Vedi I, IV. — 2, VL. — Galat. Capu I,, v: 8. — Erei 
Capu 13. v. 5. | 

"Can. 2. De vreme ce .cantându ne impreunâmu cu 
Dumnedicu; „intru dreptâtile tale voiu cugetă, nu voiu uilă 
cuvintele tale“; toti crestinii suntu datori a pazi acestu 
lucru. mântuitoriu, ear mai alesu, cârii si-au castigatu dig- 
nilalea sacerdotala ; pentru aceea decretâmu, ca veri-cine 
are a se promovă la gradulu episcopiei, deşevârsilu sa 
scia psaltirea, câ din aceasta sa sfaluiasca. pe clericulu 
seu a vieliui; ear dela Mitropolitulu sa se esaminedie, oare 
are aplecare sa ceteasca cu diligintia si cu osârdie seau numai 
superlicialu, si in treacâlu, atâtu sântilele canâne câtu 
si sânva Evangelie, sî cartea dumnedieescului Apostolu, si 
tOta dumnedieeasc'a Scriptura, si sa petreaca dupa dum- 
nedicescile porunci, si sa invelie poporulu seu, câci esen- 
tiele ierarchiei n6stre suntu cuvantârile cele de Dumne- 
dieu predanisite, adeca, adeverat'a sciintia a dumnedie- 
esciloru scripturi, precum marele Dionisiu au disu; eara 
de saru îndoi, si n'aru polii asiă sa faca st sa invelie pe 
aliii, sa nu se hirotoneasca, câci au disu Dumnedieu prin : 
Prorocu: „Pentru ca ai lepadalu sciintia, sî eu ie 

voiu lepadă pre tine, câ șa nu preoliesci mie. Osiu 
Capu 4. v.6. 

    

Toti crestinii suntu daţori a fi cu trezvie si cu luare aminte 
câtra rugaciuni si cântari la servitiurile. dumnedieesci; insa preotii 
si archiereii suntu indoitu datori nu numai a fi cu trezvie st cu 
luare aminte câtra cele ce se sevârsiescu in Biserica, ci înca si a 
simti acele in inima, sî ale pricepe cu minte, sî dupa acele a 
lumină, a povatiui sî a invețiă pe totu 'poporulu credintiosu. 
“De aceea Canonulu presentu prescrie, că, carele are sa se hiroto-
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neasca de Eppu, mai nainte sa se esăminedie, ca stie elu psal- 

tirea, si o intielege, câci care scie si intielege psaltirea, acela scie 

toti ramii teologiei, ai istoriei bisericei celei vechi si celei ndue, mai 

departe sa se cercetedie, deuca are aplecare câtra ocupatiuni, 

prin care pâte sa:devina la, perfectiune atâtu morale, câtu si reli- 
giosa, si scientifica, ca este elu aplecatu a invetiă si a cultivă pe 

crestini, st numai atunci sa se lase la sântirea de Eppu, deaca 

prin Mitropolitulu esamenatu fiindu, se va află inzestratu cu rece- 

rintiele ucestea, dupa Proroculu Osiu aru fi cuvântatu insusi Dum- 

nedieu câtra celu ce au vrutu să se faca preotu: Tu cunoscinti'a 
o ai indepartatu dela tine, si cu te voi indepartă pe tine dela 
mine, că sa numi fii mie preotu! 

Vedi 24. Cartag. — Psâlmu 118, v. 16. 

Can. 3. Veri-ce alegere de Eppu, seau de presbi- 
teru, seau de diaconu, ce se face de stapânitori, sa re- 

mâna fora valâre, câci asiă dice Canonulu : „deaca vre 

unu Eppu, lumesci stapânitori intrebuintiandu, prin ace- 

slia aru luă Biseric'a, sa se depuna, si sa se segregedie, 

si toli, carii se cumineca cu 'dânsulu:. Câci se cuvine 

acelui, carele se promova la Episcopu, de câtra Episcopi 

sa se al6ga, precum s'au constituitu de câtra sântii Pu- 

riati din Nice'a in canonulu, ce dice: „Episcopulu se 

cuvine mai alesu de toti cei ce suntu in provincie a se 

asiediă; eara deaca un'a că aceast'a aru fi cu nepulintia, 

ori pentru vre-o neaperata nevoie, ori pentru lungimea 

câii, negresîtu trei la unu locu adunându-se, impreuna 

alegatori sa şe faca, si cei ce nu voru fi de falia, sa vo- 

tedie, sî sa consimia prin scrisori, st apoi atunci sa se 

faca hirotoni”a, ear intarirea celoru ce se facu, sa se dee 

Mitropolitului in fia-care provincie“. 

  

Canonulu -acestu improspetedia Canonulu 30 aposteleseu,    
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sî celu alu 4-lea alu Sinodului I ecumenicu, prin care se nimi- 
cesce alegerea de Eppu, presbiteru sî diaconu, care saru face 

-prin stapânitori lumesci, sî se prescrie a pazi cele constituite in 

-canânele apostolesci st ale Sinodului I ecumenicu, adeca, că ale- 

gerea de Eppu are să se faca prin: Eppii unei Mitropolii, si să 

'se asterna Mitropolitului respectivu spre aprobare. 

Vedi Can. 30 apost. —[. 4. — Laodie. 5, 13. — Cartag. 59. 

Can. 4. Propoveduitoriulu adeverului, dumnediees- 

culu Apostolu Pavelu, 6re-cum că unu canonu puindu 

presbileriloru Efeseni, seau mai bine dicându, totei mul- 

limi sacerdotali, asiă liberu au disu: Argintulu, seau au-= 

rulu, seau imbracamintea a nici unui'a n'amu poltitu ; l6le 

le-amu aretalu v6ue, ca asiă ostenindu, irebue sa sprigi- 

mimu pe cei neputinciosi, judecându, ca a dă este mai fe- 

ricitu, decâtu a luă: pentru aceea invetiandu-ne dela a- 

cesta, constituimu, ca Eppulu din caus'a uritului castigu 

sa nu escogitedie escusabhuni in pecate, cerându auru, ar- 

gintu seau altu ce-va dela Eppi, ori dela clerici ori dela mo- 

nachi, caii i suntu lui supusi, câci dice Apostolulu: „„ne- 

drepti Imperaţia lui Dumnedieu nu o voru mosteni, si 

nu suntu datori fiii a invistieri pe parintii loru, ci parintii 

pe fiii loru. Deci deaca vre-uhulu prin exactiunea au- 

vului seau a altui feliu de lucru, seau pentru interesulu 

seu propriu aru opri pe cine-va dela ministeriu, seau aru 

“segregă pe vie-unu clerici, seau ăru inchide vre-o Bi- 

serica si in trânsa nu s'aru putea liturgisi, si in cele ale 

insanului S'aru immite din insania sea, — este in ade- 

veru fora simliementu, si are şa se supuna legii pentru 

insani, si lucrulu lui se va intârce spre capulu lui, că 

unuia, carele este transgreșoru alu poruncei lui Dumne- 
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dieu, si alu asiediaminteloru apostolesci, câci poruncesce 

si Petru celu dintâiu intre Apostoli: „„paslorili turm'a lui 

Dumnedieu cea dintre voi nu cu silnicie, ci de buna voie 

dupa Dumnedieu, nici. pentru caus'a uriciosului castigu, 

ci cu sedulilate si alacritate, nu că cum a-ti stapani pe 

cleru, ci câ nisce esemplari de modelu facâgdu-ve turmei, 

si cându se va arată Archipastoriulu, carele nu se pâle 

corumpe, nici mitui, sa mosteniti corân'a darului. 

Aci canonulu indrepta câtra Archierei unele invetiaturi pa- 

trundietâre, câ să se fereasca de esactiuni dela clerici st crestini, 

si sa, se retiena de abusuri, care i-ar putea pe ei aduce la pedep- 

sirea unui individu, seau sia intregii comune bisericesci din causa, 

ca nu pâte face esactiuni, oprindu pe preoti dela functiuni, st in- 

chidiându vre-o biserica, sî neiertându a se sluji în trâns'a. 
Vedi faptele Apost. Capu 8. v. 33, 35.—1 Corint. Capu 6, 

v. 9. — II Corint. Capu 12, v. 14. — Psalm.7, v. 11.— 1 Petru 

Capu 5, v. 2. 

Can. 5. Peralu de mârle este, cându pecatosii re- 

mânu incorigibili, dar si mai 'reu este, cându pecatosii 

se ridica cu cerbicositate in conta pielâliei si religiunei, 

preferiadu obedieutiei lui Dumnedieu pe” mamon'a, si ne-- 

suferindu constituliunile canonice ale lui Dumnedieu; in 

“ei nu este Domnulu Dumnedieu, de nu cum-va umilin- 

du-se se voru desteplă din delictulu loru. Se cuvine 

loru, sa se apropie mai muliu de Dumnedieu, si cu- ini- 

ma infrânla sa cera lasarea, si iertarea pecatului acestui'a, 

si sa nu se faleasca cu donaliune ilicita,  Câci aprâpe 

este Domnulu de cei ce suntu cu inima infrânta; deci 

„pe cei ce se falescu, ca prin darea de auru s'au rânduitu 

in Biserica, si in acestu obiceiu reu au sperantiu, cure 
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instraineadia pe ei dela Dumnedieu si de t6ta preoti'a, si 

peniru aceasta cu falia nerusînata si cu gura deschisa si 

cu cuvinte ocaritore pe cei alesi de sântulu Duchu pen- 

tru fapta buna a vietii, si constituiti fora de dare de auru 

nu i onoreadia, — aceia intâiu sa iee gradulu celu din 

urma alu celei loru, ear deaca voru perseveră, alunci 

demandâmu, că sa puna asupra'si si pedeapsa meritata. 

„Ear de se va aretă cine=va, ca aceasta au facutu pen- 

iru hirotoni'a sea, sa i se judece lui dupa -canonulu aposto- 

lescu, carele prescrie: „„Deaca vre-unu Eppu prin bani 

aru dobandi dignitalea aceasta, seau presbiteru, seau 

diuconu, sa se depuna si elu, si celu ce lau hirotonitu, 

si de totu sa se laie dela cuminecatura, că Simonu de mine 

Petru“; asisiderea si dupa canonulu alu 2-lea alu cuvio- 

silora Parintiloru nostrii din Calcedonu, care dice : „Deaca 

vre-unu Eppu pentru bani aru face hirotonie, si darulu, 

ce nu se pote vinde, Paru degradă la vendiare, si va hi- 

rotoni” pentru bani pe Eppu, seau pe Horeppu, seau pe 

Preşbiteru, seau pe diaconu, seau pe vre-unulu din cei 

ce se numera in cleru, seau aru inaintă pentru bani pe 

Iconomu, seau Defensoru, pe Antistele monastirei, seau ori 

pe care din cei. scrisi in candne, din privinlia castigului 

mârsiavu, — celu ce aru face aceasta, si s'aru dovedi, 

sa se primejduiasca in treapt'a sea, si celu ce s'au hiro- 

tonitu, nimic'a sa nu se foloseasca din hirotoni'a, seau pro- 

moliunea, carea prin bani in form'a unei negotiatiuni s'au 
facutu, ci sa fia strainu de dignitatea seau oficiulu seu, 

care cu bani Pau dobânditu.  Eara de se va arată vre- 
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uriulu mmidilociloriu si complice de astfeliu de uriciâse si 
neierlate castiguri, de va fi clericu - din treapta sea sa 
cada, eara de va fi mireanu, seau. monachu, sa se se- 
gregedie. 
ÎI a 

Canonulu acesta sta in strânșa legatura cu canonulu 29 
apostolescu, si cu celu 22 alu Sinodului IV ecumenicu: pentru 
aceea comentariulu acestui canonu vedi'lu acolo. | 

Can. 6 - Fiindca este canonu, ce dice: ca de doue 
ori .pe anu trebue sa se celebredie in fia-care provincia 
Sinodu prin adunarea Eppiloru. pentru intrebâri eanonice, 
si fiindca parte se facu vexatiuni, si parte ca le vine cu 
greulate calatoriele celoru ce se aduna, au statuitu cu- 
viosii Parinti ai Sinodului VI ecumenicu, că la i6ta intâm- 

„plarea, si - din ori-ce causa. odata -în anu sa: se faca; 'si 
deliciele sa se corige. Deci - acestu canonu -si- noi “lu 
reinoimu, si deaca s'aru află vre-o stapanire, -care aru opri 
aceslu lucru, sa se segregedie ;. eara deaca vre-unulu dintre 
„Mitropolili s'aru lenevi sa faca aceasta fora de vre-o ne 
voie, si sila, si fora de vre-o. causa binecuvântata, 
sa se supuna pedepsei canonice; eara Sinodulu: facân- 

 du-se peniru lucruri canonice si evangelice, se cuvine 
Eppiloru adunati sa fia cu mare bagare de seama, si di- 
ligintia, câ sa se pazeasca dumnedieescile si de vialia fa- 
cat6rele poruncile lui Dumnedieu, ca intru. de a .le: pazi 
acestea, mulia resplatire este, câci st faelie este porunc'a, 
eara legea este lumina, st calea vietii este mustrarea si 
disciplina, si porunc” a Domnului este lumin'a, carea lumi- 

neadia ochii. Sa nu aiba insa voie Mitropolitulu a cere 
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ce-va din cele ce aduce vre-unu Eppu cu sine, fia dobi- 

tocu, fia altu ce-va; eara: de s'aru dovedi, ca au facutu 

aceast'a, sa dee inapoi împatratu. - 

Canonulu acesta stându in legatura cu canonulu 37 aposto- 

lescu, cu 5-lea alu Sinodului I. ecumenicu, cu celu 19-lea alu 

Sin. IV ecum. st cu alu 8-lea alu celui VI Sinod. ecum. pentru 
aceea, comentarele acestoru canâne vedi-le la locurile loru, câci 

acele deplinescu sî comenfariulu. acestui Canonu. 

Vedi 37. Apostol. — 5, L. —IV. 19.—VI, 8. 

Can. 7. Dumnedieesculu Apostolu Pavelu au disu: 

ca pecatele unor'a suntu mai inainte manifestate, ale alto- 

va earasi inca urmeadia, câci pecateloru precedente adese 

ori urmeadia si altele.  Dreptaceea ieresului pagânescu, 

care pe creslini acusa, inca st altele urmeadia, precum 

chipurile cinstiteloru icâne le-au scosu din biserica, si 

alte obiceiuri le-au parasitu, care trebue a le reinoi, si 

dupa dreptulu scrisu si nescrisu asiă a le tien6. Deci 

câte Biserici s'au consecratu fora de sântele mosie ale 

Muceniciloru, poruncimu, câ sa se faca punere de mosite 

in trânsele cu obicinuita rugaciune ; eara celu ce va con- 

secră biserici fora de sântele mosile, sa se depuna, că 

unulu, carele au calcatu traditiunile bisericesci, 

Canonulu acesta dintâiu amintesce despre pecatele, care se 
manifesteadia, numai decâtu dupa sevârsirea loru, sî dice, ca al- 

tele in urma se manifesteadia, precum facu iereticii, -carii aicia 
clevetescu despre unele oranduieli ortodocese, st apoi altele le prs- 

facu; apoi trece la cinstirea icâneloru, sî la observarea aceea, ca 

in bisericile consecrate trebue să se puna mositele Muceniciloru, 
si pedepsesce cu depunere pe Archiereulu, carele aru consecră 
vre-o biserica fora punerea mositeloru muceninesci in trâns'a. 

P
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Can. 8. Fiindca unii din religi'a evreeasca ratacinduse, 
se faceau, ca potu sa-si bata jocu de Christosu, spuindu 
faliernicesce , ca suntu crestini, insa in ascunsu se lepa= 
dau de Christosu, st serbeau Sâmbatele, st facea st alte- 
lucruri evreesci; pentru aceea staluimu, ca acesti'a nici 
Ja cuminecatura nici la rugaciune, nici in biserica sa nu 
se primeasca, ci aratatu sa fie evrei dupa a loru religie, 
si nici pe copiii loru sa nui botedie, nici se cum- 
pere nici sa vinda pe sclavi.  Eara deca cu curata 
credintia se va intorce vre-unulu dintrânsii, si va marturisi 
cu tota inim'a, defaimându moravurile st lucrurile evreesci 
intru atâtu, incâtu si alții sa se mustre si sa se indrepte- 
die, unulu. câ acesta sa se primeasca, st copiii lui sa se 
botedie, si sa pazeasca ei a remân€ straini de lucrurile sî 
institutiunile evreesci, si' deaca asifeliu nu se voru purtă, 
nici de cum sa nu se primeasca. 

  

Canonulu acesta prescrie modalitatea, dupa .care evreii se 
potu primi în ortodoesi'a nâstra; din canonulu acest'a se vede lim- 
pede, ca parintii sinodali oprescu verice graba in primirea evre- 
iloru in legea n6stra, sî prescriu nisce precâutiuni, care nu potu 
compromite Christianismulu; de aceea si astadi are a se pazi 
acestu canonu. 

Can. 9. 'Tâte copilarescile jucarii, sî furiosele dise 
si scrise, cele'ce s'au facutu in contra cinstiteloru ic6ne, 
trebue sa se predee acele Eppului Constantinopolitanu, că sa 
se puna cu celelalte cârti ierelicesci ; eara de s'aru află 
vre-unulu ascundiendu-le acestea, de aru fi Eppu, ori presbi- 
teru, ori diaconu sa se depuna, eara de aru fi mireanu, 
s6u monachu, sa se segregedie, 
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 Fiinăca luptatorii de icâne batjocurea icânele in feliurite 

chipuri prin jucării copilaresci, sî prin furi6sele dise 'si scrise; de 

aceea acestu canonu prescrie, ea clerulu si poporulu eredintiosu. 

să adune astfeliu de lucruri si cârti batjocoritore de cinstitele icone; 

să le predee Patriarehului din Constantinopole, si acolo cu ele 

să se urmedie intocin” a, că s sî cu cârtile iereticiloru, ce sau con- 

fiscatu. 

Vedi 60: apostol. — VI, 2. 63 — Laodie. 31. 

Can. 10. Fiindea unii din clerici amagindu-șe calca 

conştilutiunile eanonice,. si parasescu parochi'a loru si a- 

learga la alta, si ce este mai -muliu, se asiadia la boieri 

in insasi cetatea. cea. de Dumnedieu pazita si imperiale, 

celebrându liturgiele in casele de rugaciunea le loru;, deci 

acestora fora de coneedie a Eppului. loru, sî fora'voi'a Pa- 

triarchului Constantinopolei nu li este ierlatu, că sa se pri-. 

measca; eara de o va face aceasta vreunulu, si se va a- 

rală renitentu, sa “se depuna; eara: câti cu consensulu 'pre- 

disiloru Archierei, o aru face aceast a, nu li 'este loru 

iertati, sa primeasca asuprale i ingrijiri lumesci, nici. acele, 

care se refere la victualu, că unele, care se “oprescu prin 

dumanedieescile canâne, Eara' de s'aru dovedi, că vre- 

unulu tiene purtare de grijă a “celoru' oprite, seau sa ince- 

tedie, scu sa se depuna, si mai bine va face, deca va in- 

veliă pe “copii, st servitori prin cetirea dumnefieescei scrip- 

tur, câci spre aceasta au , capatatu elu preâtie. 

  

Dâue iregularitâti  opresee. Canonulu acest'a, a) că 4, preotulu 

Banu paraşeasca parochi'a sea fora consensulu Eppului, sî sa nu șe 

duca la Constantinopole, spre a castigă patrociniulu boieriloru, 

şt 'apoi sa shujasca în câpel'a casnica a vre-unui boieriu fora con- 

cedia Eppului seu, st-a Patriareului localu; b) că za nu ice asu- 
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pra'si vre:0 diregatorie lumeasca, ci sa se ocupe cu instruirea 
copiiloru si a servitoriloru.  Cuwmea, canonulu opresce aceste ire- 
gularitâti, jace in firea chiamârii preotiesci, precum si aceea, ca 

Canonulu voiesce , că, deaca preotulu parasesce parochi'a' sea, 
atunci sa se ocupe cu dascalie, câci spre aceasta au .capetatu 

elu preotva sea, dar nu pentru lucruri lumesci de economie. 
Vedi 6, 15, 81, 85 apostol. — IV. 3, 5, 1U, 23. — II 

11. — Cartag. 18, 63, 98, 

Can. 11î. Indatorati fiindu a pazi dumnedieescile ca- 

none, sî celu ce dice: sa fia 'economi la tâte bisericele, 

cu totu cbipulu suntemu datori nevatamatu alu tien€; si 

deaca fiesce-care Miwropolitu la biseric'a sea va pune ico- 

nomu, bine va avea, eara de nu, Eppului Coastantinopolei 

i este iertatu din propria-i auctoritate sa puna pe econo- 

mulu la acea biserica. Asisiderea si Miiropolitiloru, deaca 

Eppii cei supusi loru, nu voiescu, sa asiedie pe iconomu 

la ale loru biserici.  Insasi aceasta sa se pazeasca si la 

monastiri. 

Se vede din acestu canonu, ca canonulu 926 alu Sinodului 
IV ecumenicu, care prescrie: ca fie-care eparchie, mitropolie st 

patriarchatu se aiba pe economulu seu, carele sa; pârte grije pen- 
tru averile loru;, — nu s'au observatu; de aceea Parintii Si- 

„ nodului VII ecumenicu reinoescu acea dispusstiune folositâre, cu 
acelu adaosu, ca deaca vre-unu Mitropolitu n'aru voi sa puna 
economu, Patriarchulu cu propria sea auctoritate sa-i puna, eco- 
nomu, sî deaca vre-unu Eppu aru mnegligă aceasta indatorire, 
atunci Mitropolitulu respectivu sa o deplineasca ; astfeliu sa se 
urmedie in asemenea, casuri din partea, Eppiloru sî pentru monastiri, 

Vedi 38, 41 apost. — IV. 26. — I=I1, 9. — Gangr. [i — 

Antioch. 24, 25, — Cartag. 34, 41. 

Can. 12. Deca vre-unu Eppu ori i Igumenu s'aru află, ce ca 
din pamanturile Eppiei, seau ale monastirei aru fi i instrainat 

12 

  
 



178 | Cannela 

ce-va in. mân'a boieriloru, ori altei persâne aceea 

iora lârie sa fia darea dupa canonulu sântiloru Apo- 

stoli, ce dice: purtarea de grija a luturoru lucru= 

riloru .bisericesci Eppulu sa o aiba, si sa le ocârmu- 

jasca, că si cum Dumnedieu le aru vedea. Sa nu-i fia 

iertatu lui ce-va a luă pentru sine din acele, seau a dă 

rudeloru sale ; eara de aru fi saraci, sa le dee că unoru 

seraci, si nu subtu acestu pretextu sa le vinda. Ear deaca 

„acele pamânturi aru causă vre-unu detrimentu, sî n'aru aduce 

nici unu emolumentu, nici atunci sa nu se vinda boieri- 

loru acele, ci clericiloru, seau agricoliloru; eara de aru 

intrebuintiă acestia vre-unu viclesiugu, si deaca dela vre- 

unu clericu seau-agricultoriu aru cumpară vre-unu boieriu 

taria” a, st atunci asifelia de cumparâtura sa [ia fora târie, 

si sa se intirca la episcopie, seau la monastire, si Eppulu 

seau Igumenulu, care au facutu acesta, sa se isgon6sca, 

Eppulu din Eparchie, si Igumenulu din manastire că 

unii, carii resipescu reu cele ce nau adunatu. 

  

Aci se opresce Eppiloru, st Igumeniloru instrainarea : pro- 

prietâtiloru, adeca a realitâtiloru eparchiali, sî manastiresci; se 

opresce, ea unii sub pretextu, ca au rudenii seraci, st loru vreau 
sa le dee. din mosiele eparehiali, sa nu pâta alienă, seau vinde ce-va; 

deaca inse aru fi-nisce pamenturi neroditre, si realitâti, care nu 

aducu fondului eparchialu, seau monastirescu, nici unu emolu- 

mentu, sî aceast'a s'au constatatu, astfeliu de moste seau reali- 

tate a unei episcopii seau monastiri se pâte vinde, dar nu boie- 

riloru, ci clericiloru seau crestiniloru, carii se ocupa cu agricul- 
tura, inse acestora nu li se iarta a. vinde boieriloru astfeliu de 
mosii, ori realitâti, câci un'a câ aceast'a vendiare este fora târie. 
Carele dintre Eppi si Igumeni aru calcă canonulu acest'a, acel'a 

„Be isgonesce din Eppie, deaca au: fostu Eppu, asiă si Igumenulu 
din monastire câ unii, carii au risipitu ce mau adunatu. 
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* Vedi 38, 41, apost. — IV. 26. — VII. 11. — I=01, 7, — 
Anghir. 15. — Gangr. 7. — Antioch. 24.95, — Cartag. 34. 
— Teofilu 10. — Cirilu 2. 

Can. 13. Fiindca pentru calamitatile, cele ce sau fa- 
culu prin pecatele n6stre in biserici unele sântite case | 
sau rapilu de nisce barbati, adeca episcopii si menastiri, 
si sau prefacutu in diversorii obscesci; daca cei ce le 
iienu acestea, voiescu, sa le intârca, că in starea de mai- 
nainte sa se restitue, bine si frumosu este, ear de nu, de 
voru fi din catalogulu sacerdotalu, poruncimu, că sa se 
depuna, ear de voru fi monachi, s€u riireni, sa se segre- 
gedie, că unii, ce suntu osânditi de 'Tatalu si de fiiulu si de 
sântulu Duchu, si sa se asiedie, unde viermele nu se sfâr- 
siesce, st foculu nu se stinge, câci vocei Domnului se 
opunu, celei ce dice: nu faceti cas'a Parintelui meu casa 
de negultietorie. . 

  

Pe timpulu luptatoriloru de icâne, pre lânga alte rele, cele 
ce sau facutu ortodoesiei, sau scosu mai multi Archierei din 
episcopiele loru, sî mai multi monachi din monastirile loru, st. in 
loculu loru s'au radicatu nisce diversorii. sî locasiuri lumesci; ear 
pe timpulu acestui Sinodu ecumenicu s'au restituitu Bisericei or 
lodoese pacea sî liniscea; de aceea Parintii sinodali poruncescu 
prin acestu canonu, că cele jafuite din eparchii si monastiri, sa 
se resțitue loru, si cei ce n'aru voi aceast'a sa o faca, deaca suntu 
clerici, sa se depuna, ear -mirenii st monachii sa se „segregedie, 

Vedi IV. 4. — VI. 49. — VII. 19, 19, — I=II 1, — 

Cirilu 6. | E 

Can. 14. Cumca ordinea trebue sa se observe in 
intreag'a preotime, este tuturoru bine manifestatu, st pro- 
motiunile preotimei sa se pazeasca esactu. - Deci fiindca 
vedemu, ca fora de hirotesi:a Eppiloru din pruncie unii iau 

12%  
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tunderea clericatalui, si cetescu pre Amvonu in biserica, 

si aceasta o facu cu vatamarea canonului, poruncimu, ca 

de acum înainte sa nu se faca aceast'a, ceea ce trebue sa 

se observe si de câtra monachi; ear hirotesie de cetitoriu 

este iertatu fie-cârui Igumenu a0 face in manastirea sea, 

deca si insusi Igumenului i s'au facutu hirotesie de câtra 

Eppu, carele si singuru este presbiteru. Asisiderea dupa 

obicejulu vechiu si Horeppiloru cu concediu datu loru de 

catra Eppi se cuvine a hirotesi pe cetitori. 

  

Fiindea .unii din pruncie erau consântiti lui Dumnedieu, si 

că prunci purtă vestminte preotiesci, si erau tunsi îm forma sa- 

cerdotale fora sa fia primitu hirotesie dela Eppu ; asisiderea si mo- 

nachii fora hirotesie ceteau pe Amvonu, care lucruri erau iregu- 

laritâti : pentru aceea acestu canonu prescrie, că pe Amvonu 

mare voie nime, nici monachulu sa ceteasca, deca spre acestu 

scopu mau primitu hirotesie dela Eppu, seau a Igumenului, deaca 

este monachu ;- insa numai acelu Igumenu, carele este hirotonitu 

de câtra Eppulu seu de Igumenu, are voie a hirotesi pe cetitori 

în monastire, precum se da voia si horeppiloru a hirotesi pe 

cetitori, deaca suntu si ei hirotesiti de câtra Eppii sei. 

Vedi VI, 33. — Cartag. 22. | 

Can. 15. Clericulu de acum inainte sa nu se asiedie 

la: doue biserici, câci aceasta este insusire de negotiatiune 

si de uritulu castigu, si strainu de obiceiulu bisericescu, 

si câci amu auditu din insusi glasulu Domnului, 'ca nu pote 

nime la doi domni sa slujeasca, ca ori pe nuulu va uri, 

st pe altulu va iubi, seau pe unulu va imbralisiă, si pe 

celalaltu va neglige, deci fie-care dupa vocea apostolica 

datoriu este a reman€ iniru ceea ce sau chiamalu, -si a 

servi intr'o biserica, câci cele ce se facu penirn uritulu
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castigu in lucrurile bisericesci, suntu straine de Dumnedieu; 

ear pentru trebuinti'a vietii acesteia suntu feliurite moduri ; 

deci din acele, care aru voi, sa-si procure siesicele ale tru- 

pului necesarie, aleaga'si siesi, câci au disu Apostolulu : tre- | 

buintieloru mele, si celoru ce suntu impreuna cu mine, mâ- 

nile acestea au slujitu, si mai alesu aceştea sa se pazeasca in 

aceasta de Dumnedieu scutita cetate, ear în satele -cele din 

afara sa fia cu indulgintia pentru saraci'a comuneloru. 

Opresce acestu canonu, că nici unu preotu sa nu se puna 

in due biserici, fia acele si intrunu orasiu ori satu, pentru ca 

st institutiunile si tipiculu bisericescu suntu astfeliu asiediate, 

incâtu unu preotu nu pâte functiună în due biserici intruna 

si aceea'si dî. Crestinii dorescu, spre esemplu, că in tote Dumi- 

necele sa aiba liturgie, cum va putea unu preotu sa, satisfaca, 

acestui doru alu crestiniloru, câruia nu este iertatu a liturgisi 

de due ori intr'o dumineca? Mai dice acestu canonu, ca pen- 

tru acoperirea lipseloru trupului suntu feliurite moduri, sî din 

acele aleaga preotulu, modulu celu amesuratu chiamârii sale; si 

cu totu dreptulu, câci fia-care este datoriu a-sî alege modulu 

vietii sale dupa oficiulu seu,sî a se multiumi cu veniturile legale, 

ferindu-se de chieltuieli, cele ce intrecu veniturile lui. 

Vedi 15 apost.— 1. 15, 16, — IV. 10, 20, 93, — VI. 17, 

18. — VII. 10. — Antioch. 3. — Sardic. 15, 16, 19. — Cartag. 

„63, 95. — Mateiu Capu 6, v.:24. — 1. Corint. Capu 1. v. 20. 

Can. 16. Totu luxulu si ornatulu trupescu este sira- 

inu de treapta sacerdotale si de statulu ei. Deci Eppii 

s clericii, cari se imbraca in vestminte splendide. si stra- 

lucile, irebue de a se corege, si de voru remânea, a se 

constringe prin pedepse ; asisiderea si pe cei ce se ungu | 

cu miresme; fiindca insa radacin'a amariciunei în susu 0- 

draslesce, pentru bișeric'a ortodocsa au fostu spurcaciune, 
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adeca pe crestinii i acusă de ierelici, si pe cei ce erau 
luxuriosi, nu numai au urgisitu picturele icâneloru, ci si 
Gia pielalea si religiunea o au lepadatu, pre cei ce vie- 
tiuiescu cu cucernicie si onestate, ii persecuta, sî in aceia 
Sau adeveritu, ceea ce este scrisu : uriciosu este pecaio- 
sului cinstirea adeverata de Dumnedieu. Deci deaca s'aru 
află unii, carii sa i baljocoreasca pre cei ce se imbraca cu 
vestminte simple si modeste, sa se coreaga cu pedeapsa, 
câci in limpii cei vechi barbatulu sacerdotalu dela cei mai 
mari pâna la cei mai mici s'au imbracatu cu imbracaminte 
moderata si onesta. De aceea ori-ce nu este de neapa- 
ralu spre intrebuintiare, se ia pentru ornatu ostentalivu, 
sî cade subt reprehensiunea de luxu, precum dice marele 
Vasiliu; dar nici cu imbracaminte impiesirita de tiesituri 

“cu matasa nu se imbracă nici intrebuinlii Gre-care adau- 
gere de alta colâre in liesitur'a vestmântului, câci audi- 
sera din vocea divina: ca cei ce se imbraca în cele moi, 
suntu in casele Imperatiloru. 

  

  

Canonulu acest'a se staruiesce a pune stavila luxului, de 
care unii ierei sî Archierei s'au facutu vinovati, prin portulu lora 
luxuriosu ; si recomânda, ca precum in timpii primitivi toti bar- 
batii bisericesci au purtatu imbracaminte modesta, si onesta, asi 
sa pârte st spre viitoriu, sî prin aceea iereticiloru sa nu le dee 
ansa spre invinovatire, că si cum legea crestineasca aru provocă 
luxulu in vestminte. 

Vedi VI. 21. — Gangra 12. 21. 

Can. 17. Unii monachi parasindu-si monastirile loru, 
câci voiescu sa domneasca, si nu sa asculte, incepu sa 
zideasta case de rugaciune, fora sa aiba ceea ce se cere 
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spre scopulu acesta. Deci deaca cine-va va apucă sa 

faca un'a că aceasta, sa se opreasca de Eppulu locului; 

ear de va avea cele ce se ceru spre finirea acestui lucru, 

atunci cele deliberate de dânsulu sa se duca in deplinire. 

Aceasta sa se observe si la mireni st la clerici. 

  

Canonulu presentu nu iarta monachiloru, sa paraseasca mo- 

nastirea st sa, zideasca case de ruga nici cu voi'a Eppului localu, 

afora numai deaca va arată, ca elu posede midildcele banali pen- 

tru zidirea completa a unei case de ruga. 

Vedi 1V. 24. — VII. 21..— = 1. 

Can. 18. Fora ofendiculu faceli-ve si acelor'a, carii 

suntu afora, dice divinulu Apostolu, ear muierile a pe- 

trece in episcopii si monastiri este causa a totu ofendi- 

culu. Deci deaca se va vadi cine-va, ca posede la epis- 

copie ori la monastire pe vre-o servilâre seau sclava, 

spre sevârsirea vre-unui serviliu, sa se dojaneasca, si 

deaca aru perseveră, sa se depuna. Eara deaca in sa- 

tele loru muieri 'aru petrece, si Eppulu seau Igumenulu 

aru intentionă sa mearga acolo, atunci pe timpulu petre- 

cerii acolo a Eppului seau Igumenului muierile nici unu 

servitiu sa nu faca, ci intr'altu locu sa petreaca laolalta, 

pona cându Eppulu seau Igumenulu nu se duce de acolo, 

că ori-ce ocasiune de .prihanire sa se delature. 

  

Canonulu acesta are basa sea în invetiatur'a Apostolului 

Pavelu, unde dice: să nu dâmu sminteala nici deloru din afara, 

va să dica: celoru ce nu suntu cu noi de-o credintia; si Cano- 

nulu acesta cu deosebire demânda Eppiloru si Igumeniloru, să 

nu țiena muieri in eppie seau monastire, ear cându se ducu la 

mosiele eppesci, si monastiresci, si acolo suntu si muieri in ser-       
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vitiuri, ele sa paraseasca, locurile acelea, pona, cându. Eppulu seau 
Igumenulu petrece acolo. _ 

Vedi Î. 3. — VI. 5. — VII, 22. — Anghira 19. — Cartag. 
45. — Vasiliu 89. 

Can. 19. Bâ/'a uriciosa a avariliei intr'atâ'a au sta- 
panitu pe indrepiatorii Bisericeloru, incâtu sî unii din bar- 
batii si femeile, ce se dicu evlaviosi, sî religiosi, uitându 
de porunc'a Domnului, se amagescu, st prin auru facu 
primirile celoru ce. vinu in tagm'a preotiasca st in viati'a 
monachale. Si acestoru principiu este de osânditu, si cu 
totulu de lepadatu, precum dice marele Vasiliu: ca nu 
este cu pulintia: a servi lui Dumnedieu, sî:lui mamon'a. 
Deci de se va află cine-va facându aceasta, de va fi 
Eppu seau Igumenu, seau altulu din taom'a sacerdotale S . > 
ori sa incetedie, ori sa se depuna dupa canonulu alu 2-lea 
alu sântitului Sinodu din Calcedonu; eara de va filgu- 
menu, sa'se isgoneasca din monastire si sa se dee ia alta 
monaslire spre ascultare; asisiderea si acelu Igumenu, 
carele nu este sântitu de presbiteru.  Eara pentru cele 
ce se dau fiiloru de câtra parinti cu cuvântu de diestre, 
seau lucrurile cele castigate de ei, aducându-le, sî mar- 
turisindu cei ce le aducu, ca aceste suntu consântite lui 
Dumnedieu, amu hotaritu, ca ori de aru remane, ori de 
aru iesi din monastire, acestea sa .remâna la monastire dupa 
profesiunea celui ce le-au adusu, afora deaca Igumenulu 
va fi de vina. | 

  

„ Canonulu acesta au iarta Eppiloru st Igumeniloru, că Ep- 
pulu in clery, ear Igumenulu in treapta monachale sa, primeasca, 
pe cine-va pentru bani, (Care Eppu, aru face aceast'a se depune,
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ear Igumenulu se isgonesce din monastire st sa trimite in alta că 

subordinatu. Fiindea, se pâte intamplă, ca parintii aducându: pe 
fiii sei la monastire, sa faca monastirei vre-o daruire, seau insusi 

individulu, care va sa se faca, calugeru, sa aduca din agoniseal'a 
sea monaştirei vre-unu daru, atunci aceste daruri au a remane in 

proprietatea monastirei, st deaca respectivulu barbatu n'aru voi 
sa remâna la monâstire ; insa cându aru parasi astfeliu de bar- 

batu monastirea, din viw'a Igumenului, atunci i se cuvine dreptulu 
a rechiamă darulu seu. 

Vedi 29. apostol. — IV. 2. — VI. 99, 23. — Vasiliu 91. 

Can. 20. De aci inainte constituimu, că sa nu se 

faca indoita monastire, câci aceasta este pentru mulii 

scandalu, si ofensiune.  Eara deaca Gre-carii cu radeniile 

loru impreuna voiescu a se lepadă de lume sî a urmă 

vietiei monachale, barbatii adeca de lipsa este sa mearga 

la monastire barbateasca, sî femeile sa se duca la mo- 

nastire femeeasca, câci aceast'a este placutu lui Dum- 

nedieu.  Eara cele ce suntu pona acum indoite, sa se 

tiena, dupa canonulu sântului parintelui nostru Vasiliu, si 

dupa asiediamenlulu lui sa se institue. Sa nu petreaca 

into monastire monachii st monachine,. câci vietiuirea 

loru comunale causeadia adulteriu. Sa nu aiba nici unu 

monachu voie a convorbi cu monachina, nici monachin'a 

| cu monachulu.: Sa nu se culce monachulu in monastire 

femeeasca, nici impreuna sa nu manânce cu monachina, 

si cându' se aducu cele pentru train necesarie de câtra 

partea barbateasca la monastire femeeasca, atunci Igume- 

nis'a afora de poaria sa le primeasca acele impreuna cu 

una din cele mai betrâne monachine. Eara de s'aru 
intemplă, că. vre-unu monachu aru veni sa vadia pe mo-    
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nachin'a, careu este rudenie cu elu, atunci sa convor= 
beasca cu ea in presentia Igumenisei puliene st scurte 
vorbe. 

  

Canonulu acest'a afla de bine, a reprobă zidirea st infiintia- 
rea monastiriloru indoite spre viitoriu, st conversarea, libera a 
monachiloru cu calugeritie, punendu nisce precautiuni pentru de- 
laturarea, scandalului, ce aru putea urmă spre dehonestatiune a 
vietiei monachale. i 

Vedi VI. 46, 47. — VII. 18, 20, 22. — 

Can. 21. Monachulu sean calugeriti'a nu trebue sa 
paraseasca monaslirea sea, si sa mearga in alta. Eara de 
Saru intemplă aceasta cu scopu, de a se ospelă, este nece- 
sariu, că tora concediulu Igumenului monastirei sa nu 
fia primitu. 

  

Canonulu presentu nu iarta Calugeriloru, nici Calugeritie- 
- loru, sa iasa din monastire de capulu loru, st sa mearga in alta, 
Deaca insa, calugerulu ori calugeriti'a aru voi sa mearga la alta 
monastire spre petrecere, aceast'a trebuie sa o faca cu concediulu 

„mai marelui seu. 

Vedi IV. 4. — VII. 19. — 1-11. 3, 4, 5. — Cartag, 88. 
Can. 22. A dedică lui Dumnedieu tote, si a nu servi 

voluntâtiloru proprii, este mare lucru; ca ori de mân- 
cati, ori de beti, dice divinulu Apostolu, tâte faceti-le 
spre marirea lui Dumnedieu. Deci Christosu Dumnedie- 
ulu nostru in Evangeliele sale a demandatu, sa se taie in- 
ceputurile pecateloru ; câci dupa elu nu numai se pedep- 
sesce adulteriulu, ci inca si miscârile gândariloru spre 
apucarea adulteriului se osândescu, dicându elu: „celu . ce 
cauta la muiere spre a o pofii pe ea, eata in inim'a sea 
au preacurvitu cu ea.* De unde si noi invetiandu-ne
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datori suntemu a curali gândurile, câci de-si t6ie suntu: 

libere, dara t6te nu folosescu, ne invetiâmu din vocea 

apostolica; asiă dara fie-cârui omu este de lipsa, a mancă, 

că sa vieliuiasca ; st carii suntu casatoriti, au copii si tra- 

jescu dupa constilutiune laica, mestecata potu mâncă bar- 

batii si femeile, si este lucru strainu de reprehensiune, 

numai sa aduca mulliamirea celui ce da hrana, si nu 

prin Gre-care mestesiugiri : femeesci, adeca prin cântece" 

satanesci de alauta, sî resvratilâre, asupr'a cârora Pro- 

roculu pune blastamu, celu ce dice asiă: Vai celoru ce 

cu alauta sîcu cantâri beau vinulu, eara la lucrurile Dom- 

nului nu se uita si la lucrulu mâniloru lui nu gândescu. 

Si deaca unii că acestia aru fi intre crestini, sa se in- 

dreptedie, ear de nu, asupra loru sa capele putere cele 

ce antecesorii nostrii au  constituitu. ara celoru ce 

viali'a este liniscita si solitaria, câ a unor'a, cari au ridi- - 

catu jugulu monachalu alu Domnului nostru Dumnedieu, 

— se cuvine a petrece în singuratate si tacere; dar nici 

acelor'a, carii si-au alesu vialia preotiasca nu i este ier- 

tatu a mancă deosebi de câlra muieri, fora numai cu bar- 

bati evlaviosi si religiosi si cu muieri, că insusi ospetiulu 

sa i aduca spre indreplare spirituale. Aceasta sa se o0b- 

serve si falia cu rudele. Insa de s'aru intemplă, ca preo- 

“tulu, seau monachulu n'aru aduce cele necesarie spre mân-- 

care, si aru fi nevoitua intră in diversoriu din lips'a 

merindeloru, seau in cas'a cui-va, lui i se iarta a lace 

aceasta, câci lipsa "lu silesce la aceea. 

  

” „Aici preaintieleptiesce se dice, ca casatoriti fora yre-unu sean-    
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dalu mananca. la, o masa cu sociele st copii loru, insa urâta aru 
fi purtarea loru; cându la prândiuri aru intrebuintiă prea multi 
vinu, sî nisce cântece obscene, sî n'aru aduce lui Dumnedieu 
multiumita, recitându rugaciunele prescrise la prândiu sti la cina. 
Insa pentru monachii, carii au parasitu monastirea, sî sau re 
trasu in lume, asisiderea, sîpentru preoti, sa nu se deosebeasca de 
“rudele, sî sotiele loru la mancare, si de copii loru, ci cu cuviintia 
petrecându la masa, sa aduca lui Dumnedieu prin recitarea ru- 
gaciuneloru. prescrise multiamita, 

. 

Canânele Sinodului |-!l localu din Constantino- 
pole tienutu in biseric'a Sântiloru Apostoli, cu 

numerulu I7 (-). 

Can. î. Zidirea manastiriloru lucru asiă de venera- 
bilu si onorabilu, si de fericitii si cuviosii Parinţii nostrii 
din vechime [rumosu escogilatu, astadi reu se considera, 
câci unii punedu nume de manastire averilora sale, sî a- 

(*) Noi în opulu nostru urmâmu ordinea Sinddelora din Pidalionu ; de 
aceea finindu Sinddele ecumenice, trecemu la cele locale, dintre care dupa Pida- 
“lionu urmneadia, Sinodulu localu din Constantinopole, ce s'au tienutu la an, 861 
„în Biseric'a $. Apostoli pre timpulu Imperatului Michailu fiiulu lui 'Teofilu ; Ar- 
chiereii cei mai renumiti erau: Fotiu alu Constantinopolei, locotiitorii Papei Ni- 
'colau Rodoaldu alu Portului, sî Zacharia alu Anagniei. Acesta Sinodu s'au adu- 
nau in contra iconomachiloru — luptatoziloru de icâne — dupa Zonar'a, Bal- 
samonu si Vlastaru se numesce intâiu—doilea din causa, câci incepându-se per- 
tractârile asupr'a luptatorilora de iene, s'au adusu din partea ortodoesiloru: Ar- 
chierei asiă batatâre de ochi argumente în contr'a contrariloru, încâtu prin acele asi 
S'an turburatu si infariatu, ca au scosu cutite, s? ucideri au facutu. Vediendu 
aceast'a ortodoesii fura siliti a disâlve adunarea, eara dupa aceea earasi s'au 
adunatu, si au continuatu pertractârile sinodali, precum din canânele acestui Si- 
nodu se vede, 
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promitându, ca lui Dumnedieu le consântiescu acele, se 

inscriu pe sinesi de domni ale celoru consânlite, si cu. 

singura numire de dedicatiune lui Dumnedieu au decre- 

tatu machinatiunea, aceiasi potestate si dupa consântire nu 

se rusînedia a si vindecă, care le-au convenitu loru ina- 
inte de consântire, si atâta negolietoria facu din acestu 

lucru, incâtu multe din cele sântite se vindu de insasi 

aceia, carii le-au consântitu, mirare si urâciune causându 

celoru ce le vedu. Si nu numai nu se pocaiescu pentru 

cele odata afierosite lui Dumnedieu, câci le iau acele subt 

stapânirea loru, ci inca st altora le dau; deci pentru 

aceste sântulu Sinodu au hotaritu, că nimenui sa nu fia 

iertatu a zidi monastire [ora sentinti'a si consiliulu Eppu- 

lui, carele insa sciindu si permitându si sevârsîndu ruga- 

ciunea cea indatinata, precum de cei din vechiu cu iubi- 

rea de Dumnedieu s'au legiuitu, — se zideasca monastire, 

si cu t6le cele potrivite ei sa se scria in condica si sa 

se pastredia in archivulu episcopescu, nici de cum sa nu 

aiba voie celu ce le-au alierosilu, a se asiediă pe sine 

Igumenu fora sentinta Eppului, seau in loculu seu a 

pune pre aliulu, câci deaca cele ce cine-va daruiesce unui 

omu, peste acele nu p6te fi stapânu, cum se va lasă sa 

rapeasca stapanirea acelor'a, care cine-va le darniesce lui 

Dumnedieu si le afierosesce ? 

Din cuprinsulu acestui Canonu limpede se vede, ca în. pri- 

vinti'a administratiunei unoru monastiri in veaculu alu sieptelea 

si opta sau vâritu nisce abusuri, care degradau sântieni'a ace- 
storu asiediaminte religiose sî umanitare, si se pote presupune, 

ca fundatorii, acestoru monastiri n'aru fi potutu intrebuintiă si ma-    
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nipulă averile, care ei: monastirei, sî prin manastirea lui „Dumne- 
dieu le-au consântitu, deca Eppii respectivi aru fi urmatu dupa 
datorinti'a loru, ceea, ce le prescriu loru cannele, nici fundatorii ace- 
sti'a aru fi potutu sa se obtrude de Igumeni, s? de arendatori ai ave- 

„riloru monastiresci, cu atâta mai putienu aru fi potutu sa puna 
st sa depuna pre Igumeni in aceste monastiri, cându Eppii con- 
cerninti aru fi rmanutienutu supraveghiere in aceste  monastiri ; 
pentru aceea prin canonulu presentu se osândescu abusurile amin- 
tite, si se demânda a tienea canânele -de mai nainte aduse in 
privinti'a administratiunei monastiriloru. 

Vedi IV. 4, — VI. 49. — VII. 12, 13, 17, 19. — Chrilu2. 
Can. 2. Fiindca unii se călugarescu, nu că sa slu- 

jeasca lui Dumnedieu, ci că prin onestatea imbracamantu- 
lui sa devina in opiniune de pietate, si subt chipulu a- 
cest'a liberu sa traiasca dupa poftele loru, si tundiându-se, 
siedu in casele loru proprii, nesatisfacandu nici admini- 
straiiunei nici constitutiunei vietii monachale; au statuitu 
sântulu Sinodu, că sa nu se judece nime a fi vredaicu de 
imbracaminte monachale fora presenti'a celui ce pe elu 
trebue sa-lu primeasca la ascultare, si trebue sa aiba preste 
elu stapânire, si sa apromila, ca va purtă grija pentru man- 
tuirea sufletului lui, adeca care este barbatu evlaviosu, 
si Igumenu, si -capace a mântui suflelulu, ce se aduce 
lui Dumnedieu.  Eara dâca cine-va se va află, ca au! 
tunsu pe: 6re-care fora presentia Igumenului, carele pe 
unulu că acesta trebue sa-lu primeasca sublu ascultare, 
— acela sa se supuna depunerii, câ unulu, carele nu 

asculia de candne si strica ordinea cea buna monachale 
seara celu ce este tunsu afora de ordine si ratiune, sa se 
transmute spre ascultare in acea monastire, in care Eppului 
xespeclivu i va placea. Ca lunderile fora judecata si cu
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cutediare facute dehonesteadia starea monachale, si nu-- 

mele lui Christosu i'lu incarca cu huliri. 

Unii se faceau calugeri din fatiernicie, si cu scopu vicleanu; 
câci acestia paraseau monastirile loru, sî se retrageau la casele 
parintiloru loru, sî acolo petreceau spre defaimarea institutului 
monachalu, deci acestu canonu se nevoiesce a pune stavila unoru 
asemenea, escesuri. 1 

Can. 3. Si aceea ce se face reu, si ce se facesi 

mai reu prin despreliuire si negligintie, umu judecatu, ca 
trebue. sa se indrepte. Ca deca vre-unu Igumenu alu 

monastirei pe monachii cei subordinati ascullârii lui, carii 

fugu din monastire, nu i-aru caută cu t6ta diliginti'a, st 
aflându-i nu i-aru readuce, nici s'aru nevoi, pe unii că 

acestia a-i doftori cu medicina conveniente bilei loru, — 

au statuitu sântulu Sinodu, că acesta sa se supuna segre- 

gârii, ca deaca acela cârui i s'au, incredintiatu purtarea 

de grija a dobilâceloru, neingrijindu-se de turma, nu se 
lasa nepedepsitu, cum acela, cârui'a i s'au incredintiatu 

pastorale ingrijire a oiloru lui Christosu, vandiându cu 

trândavi'a .si lenevirea mantuirea loru, sa nu iee pedeapsa 

meritata ?  Ear monachulu chiamându-se inapoi la mo- 

nastire si nesupunându-se, de câtra Eppulu se va depune. 

  
Lucru prea firescu, ca Monachulu trebue sa remâna, la mo- 

nastire, câci spre acestă au juratu, deci deaca va fugi din ma- 
nastire, Igumenulu trebuie sa iee tâte masurile de a.lu gasi, st 

de a-lu reduce, si deaca Igumenulu aru neglege a face aceast'a, 
se depune, si calugerulu fugariu aevrându a se reintorce, se ca, 
seaza prin Eppulu' eparehialu. 

Vedi IV. 4, — VII. 19. 21. — Carta, 88, i  
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Can. 4: In 'multe chipuri vicleanulu acePa s'au staru- 

ilu a face de ocara venerabilulu vestmântu monachalu, si 

spre acestu: scopu au aflatu de oportunu timpulu ieresuri- 

loru; ca monachii lasândusi manastirile loru de sil'a -ie- 

resului, unii adeca la altele, eara unii in casele barbatiloru 

lumesci se duceau; dar insa cea ce de dânsii se facea din 

pietate, ii arata laudabili si fericiti, ear ceea ce de dân- 

sii se facea cu calearea moravului rationalu, ii' facea de 

risu. Ear acum pietatea si religiunea este simpla si scan- 

dalurile si ofendicurile suntu straine de Biserica, unii to- 

tusi parasescu manastirile loru, si că unu reu, ce nu se 

pote opri, incâce si incolo se invârtescu, st se stramula, 

sî manastirile loru le umplu cu multa rusine si deformi- 

date, si mare confusiune si petulantie causeaza obedien= 

tei, sî rumpu honestatea, ci Sinodulu au hotaritu spre 

starpirea unei astfeliu de purtari nesuferibile, ca deaca 

vre-unu monachu fugindu din propri'a sea manastire seau 

au mersu la alta manastire, seau in casa Inmeasca, acel'a 

sa se segregedie pona nu se va intârce la manastirea sea; 

ear deaca Eppulu respectivu aru voi a mută in alta mana- 

stire pe acei monachi, cari au parasitu monastirile loru, si 

Sau purtatu altmentrelea cinstitu si onestu, i este lui ier- 

iatu a face aceasta, seau si in casa privata are voie a-i 

lasă spre mântuirea celoru ce locuiescu in trâns'a, seau in 

ori care locu i pte asiedii dupa chipsuial'a sea fora im- 

putatiunea unei seaua altei pârti. 

  

Cănonulu acesta sta în legatura cu canânele IV. 4,— VII. 

13. 19, 21, deci tâlcuirea acestui se afla in tâlcurile acelora.
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Can. 5. Lepadârile cele ce se facu în graba st fora 
jiidecata, causeadia ordinei celei bune monachale mare 

siricaciune ; câci cei ce cu usioralate se arunca in viatia ca- 

lugareasca, st cu nepasare se porta câtra asprimea si os- 

teneala acestei vieti, earasi se intorcu la viati'a trupeasca 

st volupludsa; pentru aceea au siatuitu sântulu Sinodu, 

că nime sa nu “se invredniceasca de habitulu monachalu, 
pona cându în limpulu de trei ani nu se va probă, st nu 
se va aretă vrednicu de aceasta vialia. Aceasta a o ob- 
servă in totu chipulu demânda Sinodulu, afora deaca 
vre-o bâla grea aru sili scurtarea probatiunei acestei'a, 

seau ca este barbalu religiosu, care si că mireanu au pe- - 

treculu viatia monachale, câci la unu barbatu că acesta, 
va fi destulu si timpulu de siase luni: spre probatiunea 
deplina. Eara de va face cine-va afora de acestea, Igu- 
nienulu adeca sa cada din igumenie,: devenindu subt as- 
cultare, ear celu ce sau facutu monachu, sa: se dee in 
alta monaslire, unde se manuliene coratu: si pe deplinu 
disciplina monasteriale.. | 

Precum gresiesce veri-cine, care modulu vietiei sale nu-lu - 
"prejudeca bine, asiă gresiesce si acel'a, care cu grab'a sau lepa-. . 
datu de lume, sî intrându la monastire s'au calugaritu. Canonulu 
acesta poftesce dela unulu câ acesta, sa fia sub proba, trei ani, 
seau deaca se scie, ca si mai inainte de a merge la monastire, 
au fostu barbatu: religiosu sî moralu, atunci i ajunge siase luni , 
de proba. 

„Can. 6. Monachii sa nu aiba nimic'a a loru. propriu, 
ci tâte ale loru sa se inscrie monastirei, câci divinulu 
Luca dice despre cei: ce. credu. in: Chrislosu, si descriu 

13        
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inslitutiunile monachiloru: „ca nici unulu nu dice dintre 

cele ce. se aduceau, ca este ce-va alu seu, cierau loru 

i6te obscesci€. Pentru aceea celoru ce voiescu sa fia 

monachi, li şe da voie, pentru, averile loru mai intâiu sa 

testedie, si ori câror'a fetie aru voi, care nu se oprescu 

prin lege, sa le dee din propria sea avere, câci dupa 

ce se voru face monachi, monastirea are stapânire peste 

t0te bunurile loru, st nu li este loru iertatu sa porte nici 

o grija, si a face dispusatiune peste lucrurile loru.  Eara 

de se va află cine-va, ca vre-o avere, care nu s'au scrisu 

pe numele monastirei, si-aru insusi siesi pe aseunsu, si 

ca servesce iubirei de casligu, acele sa se iee dela dân-, 

șulu de câtra. Eppulu .seau de câtra Igumenulu, si dupa ce 

acele s'au vendutu in presenti'a mai multora, sa se dis-. 

iribue. intre seraci si cersitori; si care asifeliu de avere, 

că Gre-cându Anania, va cugelă a o râpi, au statuitu Sino- 

dulu, câ sa se pedepseasca cu asemenea pedeapsa. Se 

intielege de sine, ca cele ce au statuilu Sinodulu pentra 

barbatii monachi, acelă au socolitu, că şa aiba valdre si 

asupra femeiloru calugerilie. | 

| Calugerii dintr'o monastire ge considera câ o familia spiri- 
tuale, st că atare nu potu ei posede nimica ce nu saru tien6 de 

averea obsceasca. . Mai inainte de a se calugeri, este iertatu fie- 
cârui a'dispune cum va voi cu averea sea, si.cei remâne, da- 

"toriu este a manifestă fratiloru, st se petrece prin protocol in 

averea monastirei pentru toti timpii, 'sî care in privinti'a aceast'a 
aru cutediă sa intrebuintiedie “vre-o astutia, acel'a cade in pe- 

deaps'a, in care: 'cadiuse Anania pentru astuli'a, ce au facută, 
Vedi faptele Apostol. Capu 4, v. 22. —. 

Can. 7, Multe din Episcopii vedemu, ca se strica,
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Si totu mai mullu se primejduiescu, pentru ca.cei ce 

suntu Presuli, intrebuintiadia t6ta grija si solicitudinea 

spre cladirele recente ale monastiriloru, st aceste smul- 

gându-le. st distrahându-le, si că să atraga siesi venitu- 

rile, mahinându lucra spre inmultirea acelora, . Deci 
aceasta au statuilu sântulu Sinodu, ca nici 'unui Eppu 
nu-i este iertatu sa edifice vre-o monastire spre daun'a 

episcopatului seu, si celu ce aru cutediă sa faca aceast'a, 

elu sa se supuna cuviinciosei pedepse, ear monaslirea 
cea de elu-nou zidita,: câ st cum nici cându n'aru fi 

avulu dreptu de monastire, sa se adscrie episcopatului 

câ unu dreptu de sine casligatu, câci nimica nu pote sa 

fia în prejudiciulu celoru asiediate prin can6ne, -ce se in-. 
tâmpla fora sî peste candne. 

Unii Eppi infiintiau monastiri cu scopu a castigd, venituri 
mari, sî negligauepiscopatele loru. Canonulu acest'a reprâba 
fapta, aceasta, si dispune, ca unde asiă ce-va s'aru fi facutu, acea 
monastire sa treaca in averea eparchiei concernente, O. 

„Vedi Can. 38. apostol. — IV. 26. — VII. 11, 12, — An: 
tioch. 24, 25. — Ancira. 15. — Gangra 1. — Cartag 34, 4, 
— 'Teofilu 10. — Cirilu 2, 

Can. 8. Divinulu si sântitulu canonu alu Apestoilora, 
pe aceia, carii insii pe sine se taia, ii judeca de sinucigasi, 
si de suntu preoti, ii depune, ear de nu suntu, ii opresc6 

dela inaintarea la preotie, de aci chiaru statuindii, ca 
deaca celu ce pe sine se taia, esle. sinucigasiv, atunci 

cela ce pe altulu taia, negresitu este ucigasiu: ca cu 

dreptate Varu pune cine-va pe unulu .că acest a, ocâritoriu 

si alu insasi fapturei. “ Pentru aceasta au hotaritu san= | 
13*    
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tulu 'Sinodu ca deaca. vre-unu Eppu, ori presbiteru, ori 

diaconu s'aru pâri, ca scopesce -cu mâna sea, seau din 

porunca, acesta sa se supuna. depunerii, si de va fi mi- 

reanu sa se segregedie ; afora de cum-va vre-unu morbu 

Paru sili pe elu la taierea pârtii bolnave; câci precum 

canonulu celu dintâiu alu Sinodului din Nice'a nu pedep- 

sesce pe cei ce s'au scopitu: in boala, asiă si noi nici pe 

preotii, cei ce poruncescu a se scopi pe cei bolnovi, nu-i 

osândimu, nici pe mirenii, cei ce intrebuintiadia lucrarea 

mâniloru loru spre taiere, nu-i invinovalimu, câci acea- 

sVa o socotimu de vindecarea boalei, ear nu de a pune 

naturei cursa, seau de a ocâri zidirea. 

  

Vedi comentariulu Canonului 22, 23, 24 apost. —sî 1.1. 

Can. 9. Fiindca canonulu apostolescu si divinu ran- 

duieșce, că lereii, cei ce se apuca a bate pe credinciosii; 

carii au pecatuitu, seau pe necredinciosii,. carii au. facutu 

injurie, sa se supuna depunerii ; ear pe aceia, carii machi- 

neadia spre vindecarea mâniei loru, si spre resturnarea 

constitutiuniloru apostolesci, i-au intielesu pre cei ce batu 

cu mânile loru, de-si nici canonulu nu significa aceasta, 

nici din trânsulu nu se pâle deduce asi. ce-va. - Este 

intradeveru ineptu, si multu de miratu, ca acela sa se 

depuna, carele de trei, pairu ori au datu in cine-va cu 

mân'a sea, ear voie dându-se a bate din porunca, aru 

trece nepedepsitu, pe. celu ce. cu nemilostivire si pona la 

morte. adauge bataie. Pentru aceasta, dupa ce “canonulu 

opresce, chiaru de a baie, noi insa asiă statuimu, ca: preo= 

tului lui Dumnedieu i se cuvine a indreptă cu. invetiaturi
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st cu sfatuiri, st câte: odata: sî cu pedepse bisericesci pe 

celu ce se porta cu necuviintie, sî pelulantie, eara nu cu 

bice st cu lovituri: sa sara asupra trupuriloru oameni- 

loru.  Eara de âru fi unii de totu neascultători, si neba- 

gatori de seania la pedepsele de coreciiune, nime nu 

opresce, câ acestia sa se incuse la Magistratulu civilu 

spre pedepsire, câci si canonulu celu alu 5-lea din An- 

tiochi'a pe cei ce baga in Biserica gâlcevi, si turburâri; 

au decretatu, a=i intorce prin mân'a din alora. 

Vedi comentarele Can. 27 apostol, — Antioch. 5,  ” 

Can. 10. Care pe sine insusi se dau patimiloru, 

nu numai nu se infricosiadia de pedeaps'a sânteloru ca- 

n6ne, ci inca indresnescu a-si bate jocu de acele, câci 

le strambeadia, si spre perturbatiunea inimei loru dupa 

placu le adultereadia, că pentru contentiunea miscârei ini- 

mei sale, precum dice Teologulu Grigoriu, nu numai reulu 

loru sa nu devina subit vre-o corectiune, ci inca sa se 

considere de unu ce divinu.  Apostolicesculu canonu, care 

dice : vasulu de auru seau de argintu sântiendu-se, seau 

pânza, nimenea sa nu le iee de aici spre intrebuintiarea 

“sea, ca fora de lege lucru este; eara de șe va vadi ci- 

ne-va, ca o au facutu aceasta, sa şe pedepseasca cu se- 

gregare ; acesta dar canonu spre ajutoriulu nelegiuiriloru, 

loru intielegându-lu, afirma, ca nu irebue a: osândi 'spre 

depunere pe aceia, carii intrebuintiadia spre îmbracamin- 

tea loru cinstita imbracaminte a mesei, seau in. vre-unu 

altu vestmântu e transformeadia acea; dar nici pe aceia, 

carii pe şântulu Potiru, o ce pagânatate! seau cinștitulu 
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discosu, sean cele asemenea acestor'a intrebuintiandu-le 
spre scopurile loru, le necinstescu ; câci canonulu, dicu 

ei, pe aceia, carii cadu in acestu pecatu, nu-i pedepsesce 

cu depunere -ci cu segregatiune, Insa cine va putea 

suferi. marimea unei asemeni perversitâti st impietâli ? 
cându canonulu pe cei ce intrebuintiadia cele sântite pen- 
tru sine, si nu le rapescu siesi, îi supune segregatiunei, 

ei insisi pe aceia, carii rapescu cele sânte, sî le instrai- 
„ meadia cu mâni sacrilege, ii libereadia de depunere, si 

pe cei ce spre scopuri de mâncari cinstitele discuri, si 

polire, care le ticnu ei alimintrea in cinstire, le spur- 
ca, ii judeca de nevrednici de depunere, de-st se 

vede apriatu piacululu, sî este invederatu, ca cei ce 

facu acestea, nu numai cadu in pericululu depunerii, 

„ci în crim'a estremei impielâti, si de aceea au statuilu 
sântulu Sinodu, ca cei ce voru râpi din Altariu sântulu 
Potiru, seau discosulu, seau lingura, seau sânlita im- 
bracaminte si aceea ce se dice: „Aeru, si de obsce ori st 
ce din cele sântite, ce suntu in Altariu, st din sântele 

vase, seau din vestminie, spre castizulu loru, seau le 

uneltescu spre nesânliVa loru intrebuintiare, sa se supuna 

deseyârsilei depuneri; câci un'a este, a spurcă, eara alta a 
fură cele sânte. Si asi cei ce iau afora de Altariu vasele 
consântite, seau vestminte spre nesânlita intrebuintiarea 

loru, seau le dau aliui'a, pe acesti'a canonulu segregeadia, 

si noi impreuna ii segregâmu ; eara pe cei ce desevârsitu 

le rapescu, ji supunemu osândirei sacrilegiloru. 

  

Canonulu acesta mai pre largu decâtu Canânele 12 si 13 
apostolesci, tragteadia despre abusulu, cu care preatii, si alte fetie 
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bisericesci cuteadia a luă si-a intrebuintiă spre scopurile loru 

vase, vestminte, ceara, untu ' de lemnu din biserica. St fiindca 

s'au aflatu unii, carii prea usioru luau cannele apostolesci, care 

asemenea, fapte le osândea; pentru aceea Parintii acestui Sinodu 

mai detaiatu espunu marimea periculului spiritualu, in care are 

-sa devina, celu ce cuteadia a scote din biserica vre-unu obiectu 

spre intrebuintiare, câre este menitu spre servitiulu dumnedie- 

escu, adeca, vine subt pedeapsa depunerii; ear de aru rapi seau 

fură ce-va din cele bisericesci, atunci are sa fia osânditu că unu 

sacrilegu — că unu furu de cele sânte. 

Can. 41. Pe presbiterii seau diaconi, carii primescu 

asupra-le servitiuri seau purtâri de grije civili, seau cele 

ce se dicu curalorii in casele boieriloru, canânele divine 

st sântite ii. supunu depunerii. Deci aceasta si noi inta- 

rindu-o, st impreuna cu cei ce se numera in catalogulu 

'sacerdotalu rânduimu, ca deaca vre-unulu dintre ei aru 

intrebuintiă lumesci dregatorii, seau aru lu asupra'si cele 

ce se dicu curatorii in casele boieriloru, seau pe la mosii, 

“acela sa se sedta din cleru, câci nimenea nu pote sa 

slujeasca la doi domni, precum dice nemincinosulu glasu 

-alu lui Christosu adeveratului Dumnedieului nostru. 

    

De-sî prin canânele apostolesci, prin cele ale Sinodului alu 

IV ecumenicu si prin cele ale Sinodului VII ecumenicu s'au 

opritu presbiteriloru si diaconiloru a se mestecă in lucruri lu- 

mesci si: a: primi asupra-le dregatorii civili, totusi, precum 280 

vede din acestu canonu, nu au datu aceloru canâne cuviinci6sa 

asculture; st pentru aceeă, din non „se. demânda, ca -presbiterii sî 

diaconii sa se retiena de astfeliu de amestecu, câci nu se pâte 

„sluji la doi domni spre multiamire, Di 

- edi Can. 6, 81, 83, apostol, — IV, 8, 1. — VII, 10. — 

Cartag.. 18. a 

“--- Can, 19, Sântulu st ecumeniculu Sinodu ala VI pe 

- 
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clericii, carii liturgisescu in casele -de rugaciune, ce -suntu 
inlauntrulu casei, seau boteaza fora de voi'a Eppului, ii 
supune depunerii ; si noi aceast'a impreuna 0 hotarimu ; 
ca sânta biserica dreptu indreptându, st cuvântulu celu 
adeveralu aparându-lu, si invetiându si conservându for= 
m'a cea venerahil st onesta a institutiunei bune, este 
urâtu, sî necuviosu, cu cei ce pelrecu în petulaniia, st ne- 
ascultare pe la case, sa conturbe bun'a ordine, si sa o 
umple de iurburâri sî sminiele. Pentru aceast'a sânlitulu st 
de Dumnedieu ajulatulu Sinodu de acum, consimtiendu. 
cu sântulu si ecumeniculu alu VI. Sinodu, au rânduitu, 
că sa fia lepadatu din cleru, cei. ce liturgisescu in. case 
de rugaciune, ce suntu prin case; lepadarea din cleru 
adeca facându-li-se loru cunoscutu de câtra Eppulu lo- 
cului.  Eara deaca 6re-carii alora de acestea. aru cutediă 
a liturgisi in casa de rugaciune fora _invoirea 'Eppului, 
acesti'a sa se depuna; eara cei ce se voru cuminecă din 
impartasirea acestora, sa se supuna segregaliunei. 

    

St eanonulu acesta ne documentedia, ca nu s'au : observatu 
candnele de mai: inainte , care privescu la interdictu, a nu cu- 
tediă sa liturgiseasca presbiterulu in capele din case private; de 
aceea Parintii acestui Sinodu un'a consimtiendu . cu cannele de 
mai inainte aspru oprescu preotiloru, a ni cutediă sa slujeasca 
liturgie seu a boteză in capele de case private peste: voia Ep- 
pului atârnatoriu, câci se Supunu segregatiunei. .. . 

Vedi 31 apostol. — 1V. 18. — VI 59. — 117 13, 14, 15. 
—Gangra 6. — Cartag. 10, 62, — Antjoch. 5. —Laodie. 58. . 

Can. 13. Semanaturile zizaniiloru-ieretici aruncându-le 
în Biseric'a lui Christosu celu vicleanu, st vediendu-le taiate 
din radacina cu sabi'a Duchujui, au venitu la alta cale a cur- 

.
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selora, apucându-se a. desparti 'Trupulu luj Christosu cu 

insani”a- sismaticiloru ; dar st aceste ale lui curse Sântulu 

-Sinodn sugrumându-le, au' holarilu de acum inainte, ca 

ori presbileru ori diaconu, carele va condemnă pentru dre- 

care crime pe Eppulu seu mainainte de pertractarea, e- 

saminarea si condemnaliunea perfecia, va cutediă a se de- 

parlă dela impariasire cu elu, sî numele lui in Bişerica la 

rugaciuni nu'lu va aminti, precum este obiceiu, acela sa 

se. depuna, si sa' se lipseasca de totu onorulu sacerdolalu; 

pentru ca, care este asiedialu-in treapta sacerdolale, si 

judecata Mitropolitiloru o rapesce, si elu inainte de ju- 

decata dupa chipsuiala sea osândesce pe parintele si Eppulu 

seu, acel'a nu este vrednicu nici de onorulu presbiterului, 

nici de numirea lui; eara cei ce voru urii lui, de voru 

fi preoti, sa cada din cinstea loru, ear de voru fi mo- 

nachi seau. mireni, desavârsilu sa fia segregati de biserica 

pona cându nu voru rumpe legatura loru cu schismalici, 

si nu se voru intârce la propriulu loru Eppu. | 

Multi in feliurite chipuri s'au nevoitu a conturbă pacea si 

ordinulu bunu in Biseric'a lui Christosu; intre altele au fostu că 

„unu midilocu spre aceea sumeti'a :unoru preoti, carii dupa jude- 

cata, sî parerea loru vedea nisce crime, ca le-aru fi facutu. Ep- 

pulu loru, st fora sa astepte "prejudecarea incusei prin Sinodulu 

eppescu de lânga mitropolie, nu vrea sa scia de nici o-atârnare 

de Eppulu loru. Sumeti'a st volnicia aceasta nu a rare ori au 

căusatu turburare intre cleru si poporu : de actea canonulu acesta 

aspru pedepsesce pe unii ca acestia carii în propria loru causa 
se facu judecatori. 

Vedi Can. 31 apost.—IV. 18. NI. 31, 34 — 111. 13, 14, 
15. Antioch. 5. — Gangra 6. — Cartag. 1,11. 60, 
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„Can. 14. Deaca vre-unu Eppu sub! pretextulu cri- 
+mei comise prin Mitropolitulu seu, se va subirage de comu- 
““miunea cu elu, si numele lui nuw'lu va pomeni la slujirea 

divina, precum este obicinuitu ; sântulu Sinodu au statuilu, 
“ca unulu că acesta Eppu sa se depuna, deaca s'au con- 
stalatu, ca elu au repasilu de câtra Mitropolitulu seu, st ca 
facea schisma, câci se cuvine, că fie-care sa cun6sca mar- 
ginile sale, si nici presbiterulu sa nu: condemnedie pre 
“Eppulu seu, nici Eppulu pre Mitropolitulu seu propriu. 
———— 

Precum canonulu precedentu pune stavila exorbitantieloru 
preotiloru fatia cu Eppii loru, asiă sî canonulu acesfa nu iarta 
Eppiloru volnicii fatia cu Mitropolitulu loru, ci prescrie, ca sa pur- 

„ ceada pe calea legale, deaca Mitropolitulu s'au facutu vinovatu 
de vre-o crima. 

Vedi Can. 31 apost. — IV. 18. — VI .31. 34 — 

Can. 15. Cele rânduite pentru presbiteri si Eppi st 
Mitropoliti, cu multu mai vârtosu convinu Patriarchiloru. 
Dreptu aceea, deaca vre-unu presbiteru, Eppu, ori Mitro- 
politu aru indrasni a se departă de imparlasirea cu Patri- 
archulu seu, si n'aru pomeni numele lui, precum este ho- 
taritu si obicinuitu la dumnedieeasc'a slujba, ci mai inainte 

„-de infalisiarea sinodale st de perfecta lui osândire aru face 
desbinare — au hotaritu sântulu Sinodu, ca acesta cu to= 
tulu sa fia strainu de tta preoti'a, deaca numai se va 
adeveri, ca au facutu acestu lucru nelegiuitu. Si mai 
'alusu s'au constiluitu si s'au hotaritu acestea peniru cei ce 
cadu dela Archiereii loru subi pretextu de unele crime, si 
facu desbinare, st unitatea bisericei.o conturba. Ear carii se 

despartu pe sinesi de comuniune cu Archieieii loru, pen- 
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ru Gre-care ieresu osânditu de sântele Sin6de sâu de 

sântii Parinti, de acela adeca, care ieresulu "Ju predica in 

publicu, st cu capulu descoperitu ilu invatia in biserica; 

unii că acesli'a nu numai nu suntu supusi pedepsei cano- 

nice, nici mai inainte de cognitiunea sinodale nu se polu 

segregă de comuniunea acelui, care şe dice Eppu, ci incă 

se si considera vrednici de onorulu, ce convine ortodocsi- 

loru, ca m'au osânditu pe Eppi, ci pe :minciunoeppi si min- 

ciunoinvetiatori, sî n'au ruptu cu desbinare unimea Bisericei, 

ci s'au silitu a mântui Biseric'a de desbinare si impartire. 

  

Precum prin canânele, precedente nu se iarta presbiterului 

cu volnicia a se desface de Eppulu seu, si nu se iarta Eppului. 

aceasta sa o faca fatia cu Mitropolitulu seu, tocm'a. asiă prin ca- 
" monulu acest'a, nu se iarta nici Mitropolitiloru a se desface :cu 

volnicie de câtra Patriarchulu seu. De aci se vede, ca la noi din 

cause fundate se pâte pâri inca st Patriarchulu, si dâca crim'a 

bisericesca, pentru care s'au incusatu, se adeveresce, elu se pe- 

depsesce dupa marimea faptei sale ireligiose si imorale. 

Can. 16. Pentru gâlcevele st turburirile cele ce se 

intâmpla în Biseric'a lui Dumnedieu, este necesariu, că 

sa se holareasca, câ Eppu sa nu se asiedie nici int'unu 

chipu in biseric'a, alu cârei Presulu inca traiesce, si se afla 

"in onorulu stu, fora numai deaca elu de buna voie se va lasă 

de episcopie, câci se cuvinea ecsamină caus'a celui ce este 

de a se lipsi de eppie, si a se aducela capetu; apoi dupa 

ce s'au depusu, pre altulu alu asiediă in loculu lui.  Eara 

deaca vre-unu Eppu aflându-se în onorulu seu, st nu va sa 

resignedie, nici voiesce sa pasca lurim'a sea, ci retragându-:se 

“de episcopatulu “seu petrece afora .de eparchi'a. sea peste 

    

  
  

     



204 “Candele 

siase luni in locu strainu, nici cu porunca imparateasca nu 
S'au retienutu, nici. servindu Patriarchului, si nici prin 
vre-o boala cumplita, impedecându-se, elu asiă dara de 
nici un'a din causele. dise nefiindu opritu, s'au indepartatu 
de eppi'a sea, si peste siase luni intrallu locu au pe- 
treculu, sa fia instrainatu de cinstea si dignilatea Episco- 
pului, ca unulu, carele se lenevesce despre puriarea de 
grija a turmei, ce i s'au incredintiatu, si se detiene peste 
timpulu de siase luni intr'altu locu, au hotaritu sântulu 
Sinodu, ca de archieri'a, prin care s'au randuitu a pastori, 
de sevarsilu sa se faca sirainu, si in loculu eppiei lui 
altulu sa se rânduiasca. | | 

Acestu Canonu opresce Episcopului, a petrece afora de e- 
parchie, si deca fora nici o causa binecuvântata se detiene peste 
jumetate de anu in locu strainu, elu se lipsesce de eparchie, st 
altuluin loculu lui se pune de Eppu. | 

Vedi Can. 58 apost. — VI. 19, 80. — Sardie. 11. — Car- 
tag. 19, 82, 86, 131, 132, 133. 

Can. 17. In tote ingrijindu-se pentru bun'a rânduiala 
bisericeusca, si aceast'a a o hotări amu aflatu de necesariu, 
ca nime din mireni seau monachi cu graba sa nu st inaltie 
la inaltimea episcopiei, ci in gradurile bisericesci „dintâiu 

  

esaminatu liindu asiă sa primeasca hirotoni'a di nitâtii epis- ) p 
copesci. De si pona acum unii dintre monachi seau laici, 
asiă aducându' cu sirie necesitatea; numai decâtu sau aflatu 
vrednici de onorulu episcopalu, carii au stralucitu cu fapt'a 
buna, si bisericile loru le-au adusu la inaltime; insa aceea, 
ceea ce arareori se intempla, nu putemu statui nici decum de 
legeu hisericei, si de aceea hotarimu, că spre viitoriu aceasta 

b
a
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nici decum sa nu fia, afora deaca acela, care are a se 

hirotoni dtpa canonu, âu trecutu prin gradele sacerdo- 

tali, impliniudu in fie-care gradu limpulu legiuitu. 

Canonulu acesta voiesce, ca nime sa nu se inaltie la dig- 

nitatea de Eppu in graba, adeca fora pregatire debuinciâsa, ceea 

ce se pbte sci si din canâne si din opipiunea publica; canonulu 

prea frumosu dice, ca au fostu sî.Eppi forte buni, carii in graba 

au ajunsu la eppie, dar astfeliu de casuri au fostu rare, st din 

acele nu se pâte deduce nici o lege normativa. Si asiă remâne 
canonulu pre lânga aceea, „ca celu ce are a se inaintă de Eppu, 

acela, sa fia trecutu tote gradele sacerdotali petrecându in fie- 

care gradu unu timpu legiuitu, sî precum se intielege de sine 
censurându-se prin sinodulu eppescu despre religiositatea, Morar 
lulu, st cualificatiunea lui scientifica. 

Vedi Can. 80 apostol. — L. 2. — Laodie. 3 Sardie, 10, — 
Neoces. 12. 

Candnele Sinodului localu tienutu la Constantino- 
pole in biseric'a sântei Soiii, cu numerulu 3 (). 

Can. Î. Au statuitu sântulu si ecumeniculu Sinodu, 

ca ori-cine dintre clerici, seau mireni, seau Eppii. Taliei, 

cei ce petrecu in Asia seau Europ'a, seau Livi'a, si suntu 

  

() Sinodulu localu tienutu la Constantinopole în biserica Sântei Sofii s'au 
celebratu la anulu 870, fiindu conchiematu de Fotiu Patriafchu. alu. Constantinoe 

polei cu scepu de a impacâ unele neintielegeri escate intre seaunulu Constantino= - 

polei si alu Romei; la acestu Sinodu localu au, luatu parte : 383 Archierei, intra 

carii se numera si locutiitorii Papei loanu dela Roma prin Petru Cardinalulu, sţ 
Presbiterii Pavela si Eugeniu--alu Ierusalimului Teodosiu prin Cosm'a presbite= 
rulu—alu Antiochiei "Teodosiu prin Basiliu- Eppulu Martinopolei. Sinodulu. acesta 
au tractatu due obiecte forte momentâse, si adeca: 1, ca Bulgati'a cea de 
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pusi sub legatura, seau sub depunere, seau sub anatema de 

câtra sântitulu Pap'a loanu, sa fia unii că acestia si de 

câtra sântitulu Fotiu Patriarchulu Constantinopolei in defi- 

nitiuniea pedepsei aceiasi, adeca ori depusi, ori anatemisati, 

ori segregali. Pe câli insa si Fotiu prea sântitulu nostru 

Patriarchu, clerici seau mireni, seau din treapta episco- 

pale, seau sacerdolale ori in care parochie i va face su- 

pusi segrepârii, ori depunerii, ori anatemisârii, sa i aiba 

pe ei sî preasântitulu Pap'a Ioanu st sâut'a lui Dumnedieu 

Biserica a Romaniloru intru aceeasi judecata a pedepsei; 

privilegiele, cele ce suntu ale scaunului sântitei biserici 

a Romahiloru, st Anltistiei lui, intru nimic'a sa nu se inno- 

iasca, nici acum, nici spre viitoriu. 

  

Canonulu acesta documenteadia, ca Parintii acestui Sinodu 

au fostu insufletiți spre delaturarea ori-cârei neintielegeri din 
partea loru, sî asiă au hotaritu, ca pe carii Archierei, preoti seau 

mireni au aflatu de bine loanu Papa Romei sa-i pedepseasca cu 
depunere, ori cu segregare, ori sî cu anatema, pe aceia st Fotiu 

_Patriarchulu: Constantinopolei sa-i recunâsca de depusi, segregati 
sî anatemiseti; asisiderea sî Pap'a Romei sa-i recunâsca pe cei: 

de Fotiu de depusi, sî segregati sî anatemisati; in fine Parintii 

    

curendu venita la legea lui Christosu, sab care patriarchatu sa vina, subtu 'celu 

- alu Constantinopolei, ori subtu celu alu Romei? sî 2, câ sa incetedie “impare- 

chiarile eseate pentru depunerea lui Ignatiu, si punerea lui Fotin de patriarchu ; 

insa nici un'a nici alta nu s'au ajunsu, pentruca Rom'a n'au vrutu sa ceada pa- 

triarchatului Constantinopolitanu Bulgari! a, de-si dupa pusetiunea ei geografica, 

„si dupa, meritele archiereiloru resariteni, carii au adusu pe Bulgari in crestinismu 

precum si dupa stapanirea politica, câci eră supusa Imperatiei Romanilora dela 

resaritu, s'au cuvenitu patriarchatulni Constantinopolitanu, precum s'au st facutu ; 

-_3, câci în privintia lui Iguatiu st Fotiu nu san pututu ajunge la perfecta im- 

pacăre, pretindiendu Romia siesi dreptulu de supremulu arbitru în treab'a aceast'a, 

la care resaritenii nici de cum nu s'au învoitu pe bas'a cansneloru positive si 

- sustatatâre in văldre, Si asiă dupa tâte acestea Sinodulu au adusu trei canâne, 

: are asi urmeadia in intregulu loru euprineu, - - - sit: 
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sinodali spre liniscirea Papei apriatu au pusu in canoni, ca ină- 
pregiurarea de mai susu, privilegiele scaunului Romei intru ni-: 
mic'a mu le altereadia nici acum, nici spre viitoriu, sî de aceea. 

ele remânu că sî mai inainte, 

Vedi Can. 12, 13, 32 apostol, — Antioch. 6. — Sardic, 14. 
Cartag. 11, 31. 141. 

Cen. 2. De-si pona acum unii Archierei, carii s'au 

pogorâtu în schim'a monachale, eră silili a remane la 

inaltimea Archieriei, si cându aceasta facea, erau neglesi; 

insa sântulu acesta si ecumeniculu Sinodu indreptându 

neglienti'a aceast'a, si actiunea aceasta neordinata la le= ) . 

giuirile. bisericesci reducându-o, au statuitu, câ ori-carele 

Eppu, seau ori-carele altulu din dignilatea archiereasca 

va voi a se pogori la viatia monachale, si a implini loculu: 

pocainiiei, acesta sa nu mai usurpe mai multu dignitatea 

archiereasca câci profesiunile monachiloru au cuvântu de 

subiecliune si de -cupiditate de inveliamentu, dara nu de 

inveliatoriu, si de primatu. Si de aceea, precum s'au 

predisu, amu decretatu, că nimenea dintre aceia, carii suntu 

din calalogulu eppescu, si pastoralu, sa nu se pogore la 

loculu celoru ce se pascu, si se pocaescu; ear de va ca= 

tediă sa faca cine-va aceasta dupa publicarea st dechia- 

" xaliunea hotarirei acesteia, acel'a, care pe sine'si au lip-. 

situ de gradulu archierescu, mai multu sa nu se mai pda 

intârce la preavuta sea dignilate, e carea. prin facte o au 

despreliuitu, 

Sau intamplatu, ca unii Archierei parasira eparchiele loru, 
st se retrageau la monastire, st acolo petrecându, st neavându 
onorulu, de care câ actuali Eppi se bucură, cugetă, ca suntu ne- 
glesi; canonulu acest'a reduce. obiectulu la mesur'a cea cuviin-: 
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ciâsa, câci hotaresce, ca “unulu: câ acesta Eppu nu mai are vois 
a functiună că Eppu la monastire, ci are a petrece acolo că si 
altu monachu. in supunere si ascultare. 

Can. 3. Deaca vre-unulu din mireni calcându si 

defaimându dumnedieescile si imperatescile porunci st 
baljocorindu inca si: venerabilele asiediamânturi si legile 
bisericesci, aru -indresni a bate pe vre=unu Eppu, seau 
a-lu inchide fora cauşa, seau sub causa escogitata de 
elu, acel'a sa fia analema.. 

„Noi dîcemu, ea unu crestinu la posibilitatea. aceea estrema 
pote deveni 'in pusetiunea aceea rieplacuta, da. a pune mân'a pe 
Eppulu seu, seaii de a-lu inchide, cându au aflatu pe Eppulu seu 
in vre-o actiihe, carea lau infuriatu pe elu. Totusi tienemu, ca 
canonulu presenti pe dreptu si. oonformu reguleloru, juridice rân- 
duiesce pedeapsa pentru erestinulu, carele aru bate, sean aru in- 
chide pe unu Eppu, câci-1, nime nu pâte fi judecatoriu in caus'a 
sea propria ; si 2, siguranti'a individuale se primejduiesce, 

„Vedi Can. 55 apostol. — 

  

Canonulu Sinodului. localu adunatu a trei'a oara 
in: Cartagen'a; cu numerulu 1. (). 

Can. Î. lubitiloru Frati! fiindu noi in consiliu co= 
munu, amu cetitu „scrisorile dela Voi trimise peniru cei. 

paruti a [i botediati de câtra ierelici, ori schismatici, cei 

(*) Trei localnice Sinâde s'au tienutu in Cartagen'a pentru botediulu de a 
dâwa 6ra.in timpulu sântului Ciprianu. Celu. dintâiu sau celebratu.la. a. 255 pe 
timpula Iimperatului Valerianu: si alu lui Galienu, in care Sau decisu,ca aforg 
de biserica nimenea nu se pâte botediâ, eara: cei ce au seadiută dela biserica, st 
eurasi Sau întorsriy. aceia nu: 'se: mai 'boteadis; ci prin singură rugaciunea, si pu-. 
nerea; mâniloru peste. el: să! sg: primească» —-Celu alu: doilea sau tiesutu:laa. 
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te vinu câlia sobornicasc”a biserica, carea este una; în2 

tru carea ne botediâmu, sî a dow'a 6ra: ne nascemu, de- 

spre carii si suntemu iricrediliati, ca si Voi insi- ve ac6- 

leasi facându-le, lieneli intarirea bisericei sobornicesci. 

Insa iindui ca sunteti impreuna partasi ai nostrii, si pentru 

comun'a dragoste â-ti voilu a caulă despre aceasva, au 

vre-o senlinlia 'ndua, nici vre-o acum aflata Ve aducemu 

inainte, ci pe .cea din vechime esaminala cu lota scumpe- 

tatea si sirguintia de câtra cei ce au fostu mai inainte de 

noi, si de câtra noi observata, o comunicâmu, si: o in: 

solimu Vie ; aceasta si' acum . statuindu, care totu-dâu: 

n'a .cu târie si cu statornicie 0 tienemii, că ninie sa ni 

se pâta botediă afora din. soborniceasc'a biserica, unulu 

fiindu botediulu, care in singura soborniceasc'a biserica 

se afla ; câci. scrisu este :. „Pe mine me parasiru fantânele 

apei vie; si au sapalu loiw'si lacuri - sfarâmate, care nu 

potu tienea apa“. Si earasi sânva Scriptura; mai inainte 

vestindu, dice : „de apa straina depariati-Ve, si din fan= 

tâna -straina sa nu beli.* Si se cuvine a se: curati și 

258 cu 110 Eppi, unde s'âu reinnoitu sî s'au intaritu hotarirea din Sinodulu din- 

„Vin despre botezu. Si fiindta lucrarea acestoru due Sindde Stefanu Pap'a Ro- 

aci au desaprobatu, afirmându,. că acelu bătezu, pe carele ieretieii sevarsiescu- cu 

observarea, tipicului "bisăricei oriodocse, are "aceeasi lucrare, carea o are botediulu 

Bevârsitu, de inu preotu. ortodăcsu, prin. urinare celu. cu randuiala buria de câtra 

iereticulu botediatu. mare sa fa botediatu a dâwa sra prin „preotulu ortodocsu ; 

pentru aceea Cipiianu ău adunătu î alu treilea st inodu; care au adusa formal: 

minte acestu carionu, „si este necesnriu sa se seia, ca aceste trei Sinide dela: Car- 

tagen'a tienute pe timpulu archieriei lui Ciprianu suntu cele dintâiu st cele mai 

vechi - findăe ăbcâtu fâte Sinodele ccumenice îi locale, âs acecă si se tonsideta 

Eppulu Ciprianu! de unu taodelu alu privcipintui S:nodaiu, si solidariu, pentru 

ca elu an pusn intâi'a” ora canonul 34 apostolesei, " care prescrie, că Mit tropali 

“dihu nimie'a mai iusemnatu sa du- faca făra Eppi; in. lueravă: - « - ES > 

îd 
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sânti apa mai intâiu de preotu, că cu insusi botediulu sa 

pota sterge pecatele omului celui ce se boteaza ; si prin 

Proroculu lezechiilu dice Domnulu: „si voiu stropi pe 

voi cu apa curata, si voiu curati pe voi, si voiu dă vdue 

inima noua, si Duchu nou voiu dă vâue“; cum dar pote 

sa curatiasca si sa sânliasca ap'a, celu ce insusi este ne- 

curatu, si la care Duchulu sântu nu este? dicându Dom- 

nulu la Numere : „si de idle cele ce se va atinge ne= 

curatulu, necurate voru fi“; cum pote botedialoriulu sa 

dee alinia iertare de pecale, carele nu pâte sa l&pede 

pecatele sale fiindu afora din biserica ? apoi si insasi in- 

trebarea, carea se face la botezu, este martoru alu ade- 

verului; ca dicându celui ce se esamineadia: Credi, ca 

viata vecinica, si iertare de pecate iai? nu altu ce-va 

dicemu, decâtu ca aceea pote. sa se dee in soborniceasc'a 

biserica; eara la ierelici, unde biserica nu este, a luă 

iertare de pecate, si pentru aceea aperatorii iereticiloru 

“suntu datori seau sa schimbe intrebarea, seau sa apere 

adeverulu, câci este necesariu, că acelui'a, carele este 

potediata, sa i se impuna, ca primindu ungerea cu sân - 

tulu miru, sa se faca partasiu de darulu lui Christosu ; ear 

a sânti untu de lemnu, iereliculu nu pote, carele n'are 

“mici Altariu nici biserica, si asiă nici decum nu pote sa 

fia Chrisma la ieretici ; ca bine ni este n6ue aretatu, ca 

la ieretici nici decum nu se p6te sânti untu spre ungere, 

câci suntemu. datori sa scimu, si sa nu ne fia necunoscutu, 

câci este serisu: „untulu de lemnu alu pecatosului sa nu 

unga -capulu meu“, care lucru cu adeveratu, si de de- 
s
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multu lau vestilu Duchulu celu sântu în Psalmi ca nu > 

cum-va abatându-se vre-unulu, si din calea cea dreapta 
retacindu-se sa se unga de citra ierelicii vrajmasii lui 
Christosu ; câci cum se va rugă pentru celu ce stau bo: 
tediatu, carele nu este preotu, ci” sacrilegiu st pecatosu ? 
cându dice Scriptura, ca: „Dumnedicu pe pecatosi nu-i 
asculta, ci de este cine-va cinstitoriu de Dumnedivu, si 
voi'a lui o face, pe acesta "lu asculta“. Prin sânva bi- 
serica intielegemu, ca se da lasarea pecateloru. Si cine 
pole sa dee lucrulu, ce insusi nu-lu are? seau cum pote 
sa lucre lucruri duhovnicesti, celu ce leapada pe sân- 
tulu Duchu dela sine ? penru aceasta este datoriu si a 
se reinnoi celu ce vine câtra biserica, că inlauntru prin 
sânti sa se sânliasca, ca scrisu este: „fiti sânti, ca si 
eu sântu sumu, dice Domnului; si care s'au prinsu de 
retacire, sa se desbrece de aceasta retacire prin adeve- 
ratulu si bisericesculu botezu, câci omulu, carele nesuiesce 
a se apropiă de Dumnedieu, st cauta pe preotu, cade in 
sacrilegiu, deaca se afla in retacire, câci cei ce aproba 
retacirile iereliciloru st ale schismaticiloru, se consimte cu 
cei ce de ei se boteaza, peniru ca in parle nu pole avea 
valâre, ceea ce in totulu n'are valâre; deaca au pululu 
sa botedie, au potutu sa dee si pe sântulu Duchu; si 
deaca aceasta n'au potutu, fiindu afora din biserica mare 
pe sântulu Duchu, nici pâte sa botedie celu ce vine câtra 
dânsulu spre botediare, câci este unu botezu st unu sân 
tulu Duchu, st unica biserica este fandata de Christosu 
dela inceputu ; si de aceea ce s'au facutu de câtra iere- 

14* 
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lici, fiindu false sî desierle, l6te se reprâba, si lui Dum- 

nedicu nu pote fi placutu sî de Elu primilu, ceea ce se 

face din partea loru, pe carii. Domnulu ii numesce in Evan- 

gelii vrajmasi si contrari, „celu ce nw esle cu mine, in 

„contra mea este, si cel ce nu aduna cu mine, risipesce“. 

Si fericitulu Apostolu Ioanu poruncile Domnului padiendu, 

mai inainte au scrisu in epistolie: „a-ti audiiu, ca anti- 

christu vine, s? acum multi antichristi s'au facuiu“. Dreptu 

aceea scimu, ca timpulu din urma este, dintre noi au 

iestiu, dar n'au fostu dintru noi, st suntemu datori a pri- 

cepe. si a intielege, ca vrajmasii Domniilui, si cei ce se 

numescu. antichristi, n'au pulintia de a dă darulu Domnu- 

"ui; si pentru. aceasta, cei ce suntemu impreuna cu Dom- 

nulu,. si unitatea Domnului o iienemu, carea o sevarsîmu 

spre a lui marire, sî preoti'a lui o purtâmu in biseric'a 

lui, i6te cele ce de câtra vrajmasii si contrarii lui se facu, 

acele le reprobâmu, le departâmu, si le lepadâmu, si c& 

nisce profane le avemu, ear celoru ce vinu la cunoscin- 

ta adeveratei, si bisericescei credintie, le dâmu loru mi- 

steriulu puterii divine, alu unitâtii, alu credintiei si alu 

adeverului. | 

  

_-. Canonulu acest'a rectifiea, Icrarea Sinâdeloru celoru trei, ce 
le-au tienutu Eppulu Ciprianu, câ un'a, ceea ce au fostu luata din 

crediati'a adeverata, a Crestinismului despre aceea, ca numai unu 

preotu ortodoesu pâte sa administre botezulu cu valâre sacra- 

mentale,. dat .nu si iereticulu, sî ca negresitu trebue sa se boteze 

de câtra preotulu. ortodoesu, carele au fostu primitn botezulu de 
câtra icretici, câci prea intieleptiesce spune canonulu presentu, ca. 

„numai acela pote admiuistră cu valâse măisteriulu botediului, ca-
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rele se afla inlauntrulu bisericei lui Christosu, dar nici de cum, 

carele se afla afora de biserica. 

| Vedi Can, 46, 47, 55 Apostol. — II. 1 — VI.95 — Ieremia Capu 

2, v. 13. —Pildele Capu 5, v. 15, 16. —Iezechilu Capu 36, v. 25. 

— Numere Cap. 19. v. 22. — Psalmu 140, v. 6.—Ioanu Capu 9 

x. 3» — Mateiu Capu 12, v. 30. — 1. Ioanu Capu 2,v. 13. 

Candnele Sinodului Iocalu din Ancir'a cu nu- 

merulu 25 (0). 

„Can. 1. Presbiterii, carii au “sacrificatu, si apoi in 

contra s'au luptatu, nu din vre-o simulatiune, ci intr'ade- 

veru, si nici mai inainte n'au machinatu, si aceasta n'au 

facuto din consiliu seau din aplecare, si că sî cum aru fi 

fostu incredintiali, ca se voru supune munciloru, numai cu 

chipulu si opiniunea aceasta iau prinsu; — au judecalu 

Sinodulu, câ ei de onoru sî de siedere sa fia partasi, 

insa sa nu li se ierte a aduce sacrificiu, seaua predică, 

seau a sevarsi ori-care funcliune  preotiasca. 

  

  

Canonulu presentu nu iarta preotiloru, carii pentru fica 

-munciloru sau abatutu dela legea lui Dumnedieu, sî au sacrifi- 

eatu idoliloru, nici o functiune saăcerdotale sa saversiasca, ci le 

lasa .loru numai onorulu sacerdotalu, si siedere intre preoti, deaca 

se intorcu earasi la crestinismu, 

  

(*) Sinodălu localu din Ancir'a s'au celebratu la anulu Domnului 315 cu 

18 Archierei pentru cei ce în timpulu lui Maximu persecutoriu de crestini au 

ișcadiutu din ortodoesie, st apoi. au vrutu sa se intârea inderetu. Inca si unele 

cansne s'au adusu de câtra acestu Sinodu referitâre la casatoria preatiloru, si la 

burta oranduiala bisericeaaca. !   
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„Can. 2. Asisiderea st diaconii, carii au sacrificatu, si 
apoi în contra s'au luptatu, sa aiba altu onoru, dar sa in- 
celeze de ori-ce functiune sacerdotala, si de sacrificarea 
pânei si a paharului, st de predicare ; insa deaca Gre-carii 
Eppi vora sci, ca in unii din acestia au observatu si ve- 
diutu pocaintie, umilitate si blândetie, si aru voi sa se dee 
mai multu, decâtu a luă dela ei, aceasta sa atârne dela 
potestaiea loru. " 
DI II 

Canonulu acest'a mitigeaza pentru diaconii cei scadiuti pe 
timpulu gâneloru pedeapsia cea aspra, ceea ce au dictatu pentru 
preoti, scadiuti, st prescrie, ca cum va află de bine Eppulu a 
purcede cu astfeliu de diaconi, se lasa in bun'a lui chipsuiala, 
de unde deduce canonistulu Balsamonu urmatorele : Nota etiam 
ex hoc praesenti canone, quod omnis animae medela dependet 
Episcopi judicio ae prudentia. 

Can. 3, Pe ceia, carii fugari fiindu s'au prinsu seau 
__de câtra domestecii loru s'au iradatu, seau de averile loru 

s'au lipsilu, seau munca au suferit, seau în prinsâre s'au 
aruncalu, strigându, ca ei suntu crestini, st pentru aceea s'au 
sfasiatu, si s'au muncitu, seau pe aceia, câror'a cu sia se 
punea în mâni ce-va, seau mâncare preste voi'a' loru erau 
silili a primi, insa nepreruptu au marturisitu credinti'a loru 
crestineasca, si idte durerile, câte li s'au causalu, leau su- 
ferilu cu umilitatea vietiei, — pre acestia că pre unii ne- 
vinovati nu-i putemu opri dela cuminecatura. Eara de-si s'au 
oprilu de câtra vre-unulu, unii dintre acestia din prea mare 
precautiune, stu si din nesciinti'a unor'a, — numai decâtu 
sa se primeasca, si acestia sa fia asemenea cu clerici, si 
cu alti laici. Sau mai cercetatu si aceea, de se potu ina-= 

  

a
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intă în treapta acei „mireni, carii din aceeasi necesitate au 

scadiutu? deci s'au judecatu, ca unii că acestia sa se ina- - 

intedie, deaca viati'a loru de mai nainte se va află de dreapta. 

  

In privintia, mireniloru scadiuti din ortodocsie pe timpulu 

goneloru sî mai umanu judeca acestu canonu, câci dice, ca ei sa 

se lase numai decâtu la Cuminecatura, sî apoi deaea au avutu 

mai înainte viatia corecta sî morala, se potu inaintă si in treapta, 

sacerdotale. 

Can. 4. Pentru cei ce de sila au sacrificatu, si pre 

lânga acâsta si pentru cei ce au cinatu la idoli, câti trasi 

fiindu acolo, cu imbracaminte mai lata, si mai de mai mare 

pretiu s'au inlatisiatu, si Sau impartasitu de cin'a cea pre- 

galita fora reprobare, au socolitu Sinodulu, ca aceia unu 

anu sa fia ascultatori, si trei ani sa fia prosternuti, si doi 

ani sa se impartasiasca la rugaciune, si atunci sa vina la 

aceea, ce esle perfeciu. 

  

Si acestu canonu spune regul'a, carea vine de a se observă 

cu cei ce au cadiutu din credintia pre timpulu gâneloru. 

Can. 5. Eara câți au mersu cu haina jalnica st sie- 

diendu au mâncatu, si in totu limpulu acePa au lacrimalu, 

deaca au implinitu timpulu de trei ani ai caderii, sa se 

primeasca fora de oblaliune; eara deaca n'au mâncalu, - 

doi ani cadiendu, intru alu treilea anu sa -se imparlasiasca 

fora de oblatiune, ca deplinatatea intru alu patrulea anu 

sa o aiba,  Eppii insa sa aiba potestate, de a cercelă 

chipulu intârcerii, seau de a fi cu clementie, seau mai 

multu timpu a adauge; car mai inainte de te a esamină 

vialia cea.de mai inainte si cea subsecula, si asi sa li se 

dee clemenli'a. | | 
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Inca sî acestu canonu dispune despre cei ce au 'mersu cu 

haina jalnica sî au mâncatu : cu ieretici in timpulu gâneloru, sî pe= 

trecându cu acestia au laerimatu, cum au sa, fia reprimiti în or- 
țodoesie. 

Can. 6. Despre eei ce s'au invinsu numai de ame- 

nintiarea muncei, si a luârii averiloru, seau de estermina= 

tiune si au sacrificatu, si pona in limpulu acesta nu s'au 

pocaitu, nici s'au intorsu, acum însa în timpulu Sinodului 

ş'au apropiatu, si s'au imbracatu în cugetulu intârcerii, 

stau aflatu de bine, ca acesti?a pona la dio'a cea mare — 

Pascile — sa se primeasca la ascultare, si dupa dio'a 

gea mare 4 ei ani sa cadia, si dupa ali doi ani sa se pri- 

measca fora de oblatiune, si asiă sa vina la deplinatate, 

incâtu 16ta şiasimea de ani — siasc ani — sa o plineasca, 
Era deaca 6re-carii mai inainte de Sinodulu acesta s'au 

primilu la pocaintia, sa se socoleasca loru din anulu acel'a 

inceputulu siasimei de ani. Deaca insa s'aru intemplă pri- 

mejdie si asteptare de mârte din b6la, seau din alla dre- 

care causa, acestia sa se primeaşca cu condiliune. 

„Pentru cei ce de frica munciloru, seau a perderii de avere, 

au tienutu cu, ieretici, dar in timpulu, acestui Sinodu -s'au insi- 
puatu pentru rein6ucere, aa rânduiţu Sinodulu, ca pona la dîo'a, | 
qea mare, adeca a Pasţiloru şa se primeasca, de ascultatori, st 
asiă mai departe, pona cându nu voru implini siasime de ani ; 
ear carii s'au insinuatu inainte de Sinodu, acelora sa se compute, 
siasimea anilorn dela, acelu anu. Dara deaca vre-unulu din ace- 
stia aru cadea in primejdia mortii in urm'a boalei şale seau din 
alta causa, acel'a să se primeasca cu conditiune, ca "deaca nu va 

muri, elu va deplini timpulu pocainției, ce-i mai lipsesce, 

Can. 7. Despre cei ce. laolalta sau ospetatu la ser- 
bat6rea, pagâniloru, si bucatele loru le-au dusu la loculu 

  

ș. 

7
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hotarilu alu pagâniloru sî acolo au mâncatu, au judecatu 

Șinodulu, ca in doi ani cadiendu sa se primeasca ; cara 

de este de lipsa, ca fie-care. sa se primeasca cu, seau 

fora proaducere, aceasta sa o esaminedie Eppulu, precum 

si ceealalia vialia a fiesce-cârui'a. 

  

Aci se opresce creştiniloru a mu luă parte la ospetiurile 

pagâniloru, sî carii saru impartasi de ele, sa se pedepseasca doi 

ani cadiendu ; si sa remâna în chipsuiala Eppului, ca unulu câ 
acesta pâte sa se primeasca cu, seau fora proaducere ? va sa 

dica, ca primesge-se numai la rugaciune, seau si la cuminecatura ? 

Vedi I. 12. — " 

Can. 8. Eara cei ce a dâua 6rasi a treia Gra au 

gacrificalu de sila, in patru ani sa cadia, cara doi ani sa 

se impastasiasca fora proaducere, si intru alu siaplelea 

de sevânsilu sa se primeasca, - 

  

Pentru cei ce au ! sacrificatu a dâwa ra și a treia 6ra de 

sila cu ieretici, hotaresce canonulu, că in patru ani sa fia ca- 

diendu ; doi ani stându cu credinciosii, impartasîndu-se numai: da 

țugaciuni, earg intru alu siaptele anu se lasa si la s. cuminecatura, 

Can. 9. Eara câli nu numai sau depariatu dela cre= 

dintia, ci si in contra ei s'au sculalu, si pe fratii loru iau 

sililu,. si au fostu causatori, ca fralii loru s'au sililu, ace= 

slia trei ani in loculu asculțatoriloru sa lia, eara in ceia- 

lalti siase ani in loculu caderii, si altu anu sa se impar= 

țasiasca fora cuminecatura, câci diecimea aniloru plinin- 

du-o, sa se faca partasiu de cumipecâtura ; inșa pe câlu 

in decurgerea acestui timpu, pe alâlu in tola viati'a a loru 

irebue su se esaminedie. 
În 2 CR a o 

Canbnele acestui Sinodu localu pe rându iau patimile ș 
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slabiciunile omenesci la, judecata; asiă in acestu canonu se trac- . 
teadia despre aceia, carii si singuri au cadiutu in ieresie, sî pe 

altii iau indemnatu la aceea, s? le dicieza pedepsa de diece ani, 

sî pentru tâta viati'a loru au sa fia subt ochi priveghitori ai ce- 

loru competenti. 

Can. 10. Câti s'au constituitu de diaconi, si au pro- 

testalu, si au disu: ca loru li se cade a luă muiere, câci 

asiă nu potu reman€ ; aceia „dupa ce s'au casatorilu, sa fia 

in ministeriu, pentru ca li s'au datu voie de câtra Eppulu; 

deaca insa Gare-carii aceasta au trecut'o cu tacere, si la 

hirotonie, ca asiă voru reman6, s'au primilu, dara apoi 

Sau insuratu, aceia au sa incetedie cu diaconatulu loru. 

Balsamonu dice, ca acestu canonu nu ge pâte primi, câci 

dice, ca diaconulu, deaca se insâra, are sa remâna in functiune, 

câci aceasta, doctrina este contraria mai multoru can6ne princi- 

pali. St noi dicemu asiă, ca diaconulu deaca că sântitu diaconu 

saru casatori cu, seau fora voia Eppului seu, nu mai pote fungi, 

ci i remâne. cinstea siederii intre diaconi. 

Vedi Can. 11 apost. — VI 3. — Vasiliu 12, 

Can. 11. Fetele cele ce s'au logofditu cu unii, si in 

urma s'au rapilu de câtra ali, trebue sa se dee inapoi 

celoru ce mai. dintâiu s'au logoditu cu ele, de si aru i 

patimitu si sila. 
  

Canonulu acest'a hotaresce, ca fecidrele logodite cu unii, dar 

rapite de altii, au a se dă inapoi logodniciloru loru dintâiu si 
la acea intamplare, dâca s'au defloratu de catra rapitori cu sila. 
Noi insa dicemu, ca numai atunci se pâte observă liter'a acestui 

canonu, deaca logodniculu celu dintaiu se invoiesce a primi pe 
logodit'a sea din mânile rapitoriloru. 

Can. 12. Cei ce mai nainte de botezu au sacrificatu, 

si apoi sau botezatu, s'au vediutu de bine, ai inainlă in 

treapla, că pre unii, carii prin botediu s'au spalalu, 

a
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In timpii vechi s'au intamplatu, ca multi erau crestini, dar 
amână primirea botezului, de aceea teologulu Grigoriu si -marele 

Vasiliu au st scrisu cuvinte indemnatore pentru botezu. Sî fiindca 

s cu unii dintre astfeliu de crestini sau intamplatu, ca erau si- 

liti șa sacrifice idoliloru preste voi'a loru; de aceea randuiesce a- 

cestu canonu, caastfeliu de crestini se potu inaintă in treptele 

sacerdotali, câci pecatulu loru acela, care si-au atrasu loru prin 

sacrificarea silnica a idoliloru, s'au spalatu prin sântulu botezu. 

Vedi Can. 2. apostol. | 

Can. 13. Horoepiscopiloru nu li este iertatu a hirotoni 

presbiteri, seau diaconi, dar nici presbiteriloru cetatieni,, 

fora sa le fia permisu de câtra Episcopulu prin scrisori 

in alta parochie. | 

Canonulu acesta, cându opresce horoepiscopiloru hirotoni'a 
presbiteriloru si a diaconiloru, atunci Sinodulu acesta sustiene in 

valâre canonulu alu 2-lea apostoleseu, carele numai Eppului da 
voie a hirotoni pe presbiteri si diaconi si asiă horoepii cu conce- 

diulu Eppului potea sa hirotonesea pe cetitori, sî cântareti. 

„Can. 14. Presbitesii, ori diaconii, carii se abtienu de 

cârnuri, s'au socolitu, că ei sa se alinga de ele, si asi, 

de voru voi, sa infrâneze pre sine, eară de nu voru voi 

a mâncă nici verdetiurile, cele ce se punu impreuna cu . 

„cârnurile, si de nu s'aru supune canonului, sa inceteze 

dela functiunile loru. 

  

Canonul presentu prescrie, ca preotii st diaconii, carii se 

abtienu de cârnuri, sa guste câtu de putienu din'ele; ear pentru 
aceia, carii atâtu se ingretiosiadia de carne, incâtu nu potu gustă nici 

din verdetiurile cele fiarte cu carnea, hotaresce, ca au de a incetă 
dela funetiunile loru preotiesci, căci se facu de prepusu, că si cum 

Varu tienâ de ieresulu Manicheiloru.. 
Vedi Can. 51, 53 apostol,       
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“Can, 15. Pentru lucrârile, cele ce. se cuvinu bisericei 

“domnitore, câte le-au vendutu presbiterii nefiindu Eppu, 

ga se revoce dominiulu, st judecâtii Eppului i: se lasa, de are 

g se luă inapoi preliulu lucrului vendutu, seau nu? pentru 

ca de multe ori preliulu venitului lucruriloru vendute aduce 

„mai mare preliu decâtu lucrurile cele vendute, 

Cumea nu este iertatu clerului a vinde ce-va din lucrurile 

eparchiei loru, fiindu Eppulu loru mortu, se intielege din mai 
multe canâne, sî din natura lucruriloru acestora, insa venindu 

Eppulu nou, i sta in putere a cercetă pretiulu "lucrului vendutu, 

„a? venitulu lucrului, st alu pretiului lui, st deaca va află, ca 

pretiulu lucrului mai multu folosu aduce eparchiei, decâtu insusi 

lucrulu vendutu, atunci pâte sa faca dupa judecat'a sea. 
Vedi VII. 12.—38 apostol.—VI. 14. 

„Can. 16. Despre cei ce au gustalu cele dobitocesci, 

geau le si gusta, câti au pecaluitu mai inainte de a se face 

de d6uadieci de -ani, cincisprediece ani sa fia cadiutu, im- 

parlasindu-se numai de rugaciune, apoi in aceasta imparla- 

sire fiindu in cinci ani, atunci șa se alinga si de cumine- 

calura; sa se cerceleze si vialia loru, si asiă sa 

primeasca umanitatea. Eara deaca cine=va cu mai mare ' 

perseverantia se va dă acestoru feliu de pecate, sa aiba 

epilimie mai lunga. Eor câti au treculu prin elatea aceast'a, 

și avându muieri au cadiutu in acestu pecatu, doue-dieci 
și cinci de ani ingenunchindu, șa se invredniceaşca de im- 

partasirea cea de ragacini, apoi implinindu cinci ani iutru 

impartasirea rugaciuniloru preotiloru, sa se faca parlasiu 

și de cuminecatura. Kara deaca unii sî femei avându st 

trecându etalea de cinci-dieci de ani aupecatuitu, la: iesi- 

şea din vialia sa se invredniceasca de cuminecalura.    
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Canonulu acesta prescrie miodulu pedepsirei pentru toti a: 
ceia, carii se mesteca cu dobitâee; si fiindca totu cuprinsulu acestui 

canonu este compusu cu unu stilu usioru intielegatoriu ;. pentru 

aceea noi indreptamu pe aceia, carii voru voi sa ceteasca st alte 

can6ne in privinti'a acâast'a la canoniilu d-le alu s. Grigoriu din 

Nisa, sî la canonulu 1-lea alu s.; Vasiliu. 

„Can. 17. Cei ce pecatuescu cu deosebire, sî suntu 

leprosi, seau âu fostu leprosi, sântulu Sinodu au deman= 

datu, ca unii câ aceslia sa se r6ge cu cei indracili; 

  

Precum Moisii in legea vechia necurati numesce pe cei le: 
prosi, asemene sî canonulu acesta pe cei ce pecatuescu cu do- 
bitâcele, i numesce leprosi, adeca necurati, si randuiesee, ca, ace 
sti'a, sa se râge impreuna cu indracitii, - 

Can. 18. Deaca unii constituiti de Eppi, si dela pa= 
rochi'a aceea, pentru care s'au denumilu ei, nu s'au pri- 

mitu, aru vrea sa mearga in alte parochii,. st celoru ce 

suntu acolo asiediati, a face sila si a face turburâri im 

contra loru, aceia sa se segregedie. Ear deaca aru vrea 
sa siada in presbiteriu, în care mai inainte au fostu pres= 

biteri, sa nu fia lepadali din acelu onoru.  Eara deaca 

se voru ridică cu turburâri asupra Eppiloru celoru asie= 

_diati acolo, sa li se iee loru si onorulu presbiteratului, 

si sa fia lepadati.. 

  

Canonulu acesta, prescrie, că dâca s'au hirotonitu cinie-va de 
Eppu, sî eparchi'a respectiva nu va sa 'lu primeasca, sî face tur 
burâri in contra Eppiloru, carii au pace cu clerulu si „poporulu 
loru; acel'a sa nu aiba onorulu Eppului, ci sa aiba numai On0- 
rulu si siederea presbiteriloru. Eara deaca totu vora conturbă 
liniscea, si voru. face gâlcevi asupra, Eppiloru; actuali, atunei de- 
sevârsitu sa se isgonesca din biserica. 

Vedi Can. 35, sî 36 apostolescu. 
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Can. 19. Câti apromilu virginitatea, si nu se lienu 

de profesiunea loru, aceia sa devina sub pedeaps'a biga- 
miloru ; insa sî pe fecidrele cele ce petrecu laolalta cu unii 

feciori că nisce surori, le-amu opritu. 

Calugerii, carii s'au lepadatu de juramântulu loru, se pedep- 
gescu cu epitimi'a bigamiloru, si feteloru care petrecu cu calugeri, 
că si cum ele aru fi surorile loru, nu li se iarta aceast'a, 

Vedi Vasiliu 6, 18. — IV. 16.— 

„Can. 20. De au precurvitu muierea cui-va, seau va 
precurvi, se cuvine loru in siapte ani sa se pedepseasca 

trecându prin. gradurile pedepseloru. 

Canonulu acesta dupa dreptate pedepsesce pe muierea a 
dulterata sî pe adulterulu ei, carea pedepsa au ei a o espiă dupa 
graduatiunile de pedeapsa in timpulu de siapte ani. 

Vedi 17 Vasiliu, 

Can. 21. Despre femeile, cele ce curvescu, sî'si 
omora fâtulu, si se silescu prin medicamente veninate a 
face perderi ; mai inainte au fostu hotarirea, sa fia o- 

prila pona la esirea din viatia, care si noi aprobâmu, 
dara vrându a fi câtra ele cu umanitate, amu decretatu, 
că diece ani sa implineasca dupa gradurile prefipte. 

Canonulu acest'a, mitigeadia pedeapsă de mai nainte pentru 
omorulu vre-unui fâtu, sî randuiesce diece ani in patru graduri, 
adeca, alu celoru ce plângu, alu celoru ce audu, alu celoru ce se 
roga, st alu celoru ce facu rugaciuni cu credinciosii. 
 Vedi Vasiliu 2. — VII 91. 

__ Can, 22. Despre uciderile involuntarie, intailea con= 
stitutiune demanda celoru vinovati a se pedepsi in siapte 
ani prin gradurile prefipte, eara a d6w'a constitutiune a 
implini cinci ani. "    
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Cei ce facu ucidere ne voluntarii, se pedepsea dintâiu cu 
siapte ani, ear apoi cu cinci. Vedi sî comentariulu Canonului 
precedeatu. o 

Vedi Can. 66 âpostol. — Vasihu 56. 

Can. 23. Despre uciderile voluniarie, cei vinovati sa 

cadia, eara de deplinatate sa se invredniceasca la finitulu 

vieliei. 

Pre cei ce facu ucidere cu voie, aceia numai la finitulu 

vieţii loru sa se cuminece, . 

Vedi Can. 66 apostol, — Vasiliu 57. | 

Can. 2:4. Carii vrajescu, st urmeadia obiceiurile pagâ- 

niloru, s€u introducu in casele loru pe unii spre a află 

nisce medicaminte cu maiestrie, s6u pentru curalire, sa 

cadia subi canonulu cincimei aniloru dupa treptele hota- 

rite, trei ani adeca ai caderii, doi ani ai rugaciunei fora 

cuminecatura, | 

  

Canonulu acest'a, opresce pre cinci ani dela cuminecatura 
pre acei crestini, carii nu numai singuri vrajescu, ci urmeadia 
inca sî obiceiurile pagâniloru, si carii ducu în casele loru pre 
vrajitori. 

” Vedi Can. 61. VI. 

Can. 25 Acela, carele s'au logoditu cu un'a fecidra st 

    + 

mainainte au stricatu pe sora ei, si au ingrecato, eara cu 

logodiva. in urma s'au cununalu, si pe cea stricata o au 

sugrumatu. Cei ce au fostu conscii li s'au poruncitu, in 

diece ani sa fia cu cei ce stau dupa treptele hotarite. 

  

Canonulu acest'a prescrie pedeapsa de diece ani pentru cei 
ce se logodescu cu fecidre, ear cu surorile aceloru fecidre traiescu 

in adulteriu, apoi se cununa cu logodnicile loru, ear sufâca pre  



554 Cinoriele 

6oncubinele lorii ; se pedepsescu asemene si toti aceia, cari ani 

fostu complici ai faptei adultere, st n'au descoperito, si astă sat 

facutu si ei ucigasi de sugriiiare. 

  

Canonele Sinodului localu din cocâsâria ci 
numerulu 15 (:): 

Can. î. Presbiterulu, deaca se va insură, din treap= 

Va sea sa se scâlia; ear deaca va formică, seau va co= 

imite adulteriu, de tola sa. se sodlia, si sa se detruda la 

penitenlie; | 

  

“Dupa canonulu 26 apostlescii numai cstitoriloru st cantă- 
retiloru dupa hirotesie It se iarta casatoria, pentru accea cano- 
hulu presentu presbiterului dupa hirotonie nu mai iarta a se ca- 

satori, si-lu pedepsesce cu segregare; tai de saru află in forni- 

eatiune seau adulteriu, atunci "In detrude la penitentie. 
Vedi Can. 25, 26; apostol. 

“Can. 2. Muierea de se va marită cu doi frati, si 

nu va voi a se desface de aceasta nunta, sa se dee afora 

pona la mârte; insa in timpulu mortii, deacă va dice, ca 

va dis6lve mairimoniulu seu, deaca se va insanatosiă, 

atunci din iimanitate vâ avea pocaintie ; eara deacă va muri, 

() Sinodulu localu din Neocesari'a sau adunatu la anulu. 315. sub pre- 

siedinti'a Mitropolitului Vitaliu fiindu de fatia 23 Archierei, carii au tractatu de- 

spre cestiunile, Care s'au vediutu necesari pentru deslegare, prin urmare pentra 

regularea unoru impregiurâri taietore in viati'a bisericeasca, luânilu si6-si de 

"-punetu de manecare canânele apostolesci, si pentru aceea canGnele acestui Sinodu 

locala în tâte suntu asemenea celoru ale canâneloru Sinodului I si II ecumenicu; 
"de-st acelă s'âu adusu msi inainte dă cale ale acum amintiteloru Sindăe ecii- 

en ice;    
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fiindu ia acestu feliu de nunta, seau batbatulu: ei, alunci. 
pocaintia va fi deficile pentru partea 'remasa, 

Canonulu acest'a scâte din biserica pona la mârte pe acea 
femee, carea se “marita, dupa doi frati, adeca carea se marita dupa 
fratele barbatului ei celui dintâiu; dara fagaduindu-ne in b6la,- 
ca se va, desface de aceasta ilicita nunta, de se va face sanatsa, 
atunci din umanitate sa, se cuminece ; eara de va muri barbatulu, 
seau muierea fora a se desparti, atunci pocainti'a va, fi dificile 
pentru partea remasa in viatia, | 

Vedi Can. 19 apostel. — 1. 13. Ancira 6. — Grigoriu din Nissa 5. — - A N 
Can. 3. Despre cei ce codu în: mai multe nunti, 

limpulu hotaritu este aretatu, dar intârcerea si penilinti'a 
loru scurteadia timpulu. 

  

Acestu canonu dice,. ca timpulu esaminârii celoru ce s'au casatoritu cu dâue seau trei nunti, este hotaritu, totusi ins cainti'a loru, credinti'a loru câtra Dumnedieu, iu 
care au silitu fetiele a contrage a, treia, casator 
pe Archiereulu, sa imputienedie timpulu epiti 
a. 922 Euthimiu Patriarchulu Constantinopole 
ratălui Constantinu Porfirogenitu au decisu : 
de due ori-insurati, st n'au avutu copii, 
li se iarta a trei'a casatorie pentru de a 
ani sa nu se lase la Cuminecatura. 

a po- 
sî impregiurârile, 

ie, potu indemnă 
miei loru. Insa la 
i la harthiva, Impe- 

ca: cei ce au fostu 
si suntu de 40 de ani, 
avea copii, dara cinei 

Can 4; Deaca cine-va va pofii pe muier 
propusu a se culcă cu ea, dar 
fapla complinita, se. vede, ca prin daru au fostu Scapatu. 2 | 

| Canonulu acesta dechiara de nevi 
au simtiti în sine pofta câtra muiere, 
culeatu cu ea, insa -aducându-si ami ate, ca clu prin aceea aru face unu pecatu, sî zau retienutu a pune in lucrare Pofta sea. 

van. 9. Catecumenulu intrându in domnitorea (bi- 
15 

e, sî si-au 

novatu pe acela, carele 
si cu acelu cugetu s'au şi 
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serica) stă în loculu catecumeniloru ; acest'a insa pecatuindu,: 

de este din cei ce pleaca genunchiele, sa asculte, si sa nu 

mai pecaluiasca ; eara deaca st ascultându inca pecatuiesce; 

sa se scdlia afora. 
PO 

__„Doue trepte erau pentru cei ce catechisă, un'a a celoru de: 

pliniti, carii stă in biserica la liturgie pona la rugaciunea celoru 

ce se cathichiseseu, si apoi iesiă; alta a celoru mai nedepliniti, 

carii că nisce mai curându veniti la credintia, ascultă numai. 

dumnedieescile scripturi, sî dupa, cetirea Evangeliei iesis din bi- 

serica. Deci dice canonulu acesta, ca deaca vre-unulu dintre 

acestia mai depliniti, carii si genunchiele au plecatu, va pecatui, 

sa se pogbre în loculu mai de josu alu catechumeniloru, pona se 

va indreptă, ear deaca si aci nu se va indreptă, sa se scotia si 

din pridvoru, si sa se puna cu cei ce se tânguescu afora de usi'a 

pridvorului. 

Can. 6. Pe ceea ce pâria in pântece, se cuvine a 

o boteză, cându voiesce, câci intru aceasta nimica nu 

se impartaşiesce ceea ce nasce, cu celu ce are sa se 

nasca, pentru că sa șe arate la marturisirea fiiesce-cârui'a 

propri'a vointia. 

Ori-cându va vol femeea, carea vă sa treaca la credinti'a 

ortodocsa, si este ingrecata, sa se boteze, se cuvine a o boteză 

numai decâtu, câci deaca va nasce, fetulu ei are a fi botezatu | 

deosebi, câci inumi'a fetului de-ai s'au botezatu purtându în pân- 

tece fetulu seu, totusi fetulu nu sau botezatu: cu mama sea, pe- 

fiindu inca in viatia si in lume, 

Can. '7.. Presbiterulu la nuntile celoru de a doua 

nunta, sa nu manance, fiindca nunta a d6ua cere poca- 

intie, si cine va fi acelu presbiteru, carele sa se invoiasca 

prin ospetare in asifeliu de nunti? | 
NI 

Aci se opresce preotului, câ sa nu mearga la ospetiulu de  
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Â. dou'a nunta, eâci in timpii acei'a vechi nuntia a dâu'a sai 
Bonsideratu de curvie, si se intemplă a rare-ori, De aceea si 
Cetimu in acestu canonu, ca cine va fi acelu preotu, carele sa să 
iivoiasca in asifeliu de nunta prin impartastre' din ospetiulu ei ? 

Can. 8. Deaca se va conslată, că miuierea vre-unuj 
inireanu au pr6curvitu, barhatulu ei nu. pote veni in mi- 
nisteriu, sî deaca dupa hirotonie ea au precurvilu, este 
datoriu a o dimite pe ea; eara de va vietiui cu dâns” a 
nu pâte tien€ ministeriulu, c ce i șau incredintiatu, 

    

Dela preotese s6 cere o viatia esâmplara ; de aceea deacă Vre-un'a vă comite adulteriu, sî se va constată, barbatulu ei nui se pote preoti; sî deaca dupa ce s'au preotitu, preotes'a lui au precurvitu, trebue sa.0 dimita dela sine; câci din contra nu-si pote tien€ servitiulu seu sacerdotalu: 

Can. 9. Deaca presbiterulu, carele imai inainie au 
pecatuitu in trupu, S'au promovatu, si deaca va marturisi; 
a elu inainte de hirotonie au fostu pecatuitu; 
crilice, remanendu in cele-lalte pentr 

sa nu saz 
d privintia vietiei 

sale celei bune ; „cele-lalte ale lui pecate precum dicu 
multi, i se stergu lui prin impunerea mâuiloru; EHar deacă 
insusi elu nu recundsce pecatulu imputata lui, si hu se 
pâte constată, atunei remâne in potestateă ui a face cum 
vă voi; 
Pi IE o 

Balsamonu scrie la desk cânonu, ca 
marturisi insusi, ca mai inainte de hirotonje a 
sa nu mai slujeasca mai multi la altaiiu,; sî sa, remână lui cele. lalte onoruri . sacerdotali, „precuin sibdorea cu presbiterii, cu cu- mineeatur'a în launtrulu ăltariului; cu deosebire, . deacă duce via: tia cuviinci6să ; ear deaca elu nu-si cunâsce acelu pâcatu de alu “seu, care altii j imputa, sî acela nu se pâts constată celu putienu 

152 

preotulu, deaca va - 
u comisu adultariu;  
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cu cinci marturii, stă in libera lui voie a remânea seau a nu 

remanea în preotie, precum i va dictă consciinti'a lui. | 

Can. 10. Asisiderea st diaconulu, de va cad€ in 

acela'si pecatu, sa aiba rânduial'a slujitoriului. 

| Intielesulu acestui canonu este, că deaca unu diaconu va cad 

in pecatu trupescu mai inainte de hirotonie sî dupa hirotonie "lu 

va maxturisi, sa se segregedie, si sa aiba rânduial'a slujitoriului, 

adeca a cantâretiului si a cetitoriului; ear deaca pecatulu lui se 

va constată prin altii, va sa dica, cu marturii vrednice de cre- 

diamântu, atunci nu mai pote remânea nici cu cetitorii, nici cu 

„cantâretii intr'o categorie. 

Vedi Can. 9. I. — Cartagen'a 141. 

Can. 11. Presbiterulu mai inainte de trei-dieci de 

ani sa nu se hirotoneasca, de aru îi si Barbatu fârle vred- 

nicu, ci sa astepte, câci Domnulu lisusu Christosu in 

anulu alu treidieciiea s'au botezatu, si au incepulu a 

invetiă. 

Canonulu acesta este analogu cu celu 14-lea alu Sinodului” 

VI ecumenicu ; deci vedi acolo comentariulu. 

Can. 12, Deaca cine-va bolnavu fiindu se va boteză, 

nu se pote inuintă în presbiteriu, câci credintia - lui nu 

este din convingere, ci din necesitate, alora numai pen- 

iru nevointia sea consecuenta, si pentru credintia, si pen- 

iru raritatea 6meniloru. | 

Deaca. cathicumenulu sau bolnavitu de morte, st sau bote- 

zatu inainte de vreme, st n'au muritu, nu se pâte inaintă in preotie, 

câci botezarea lui s'au intemplatu nu din convingere, ci din: ne- 

cesitate, afora numai pentru nevointia sea consecuenta, sî cre- 

dinti'a st pentru raritatea cea mare a barbatiloru vrednici de 

preotie, de carii aru fi lipsa. 

Can. 13. Presbiterii sateni nu polu sacrifică in 
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presentia Eppului in domneasc'a biserica a cetâtii, seau 

in presenti'a presbiteriloru cetâtii, nici a cuminecă pre 

altii, ear deaca nu suntu aceia de falia, st va fi singuru 

chiamatu spre rugaciune, atunci potu servi. 

  

Preotii satesci nu potu liturgisi in bisericele cetatienesci 

fiindu de fatia Eppulu, st presbiterii din cetate, nici potu sa cu- 

minece pe crestini, afora numai deaca spre acestu scopu se voru 

chiemă, si Eppulu st presbiterii cetatienesci voru absentă, 

Can. 14. Iara horepiscopii suntu spre inchipuirea 

celoru siapte-dieci de Apostoli, că nisce impreuna litur- 

gisitori si purtatori de grija a seraciloru, proaducu cele 

cinstile — prostoreadia. — 

Horeppii, se dice, suntu spre inchipuirea celoru siapte-dieci 
de Apostoli, chiemarea loru este a cuminecă pe altii, dar nu potu 
imparti darulu preasântului Duchu, adeca a hirotoni pe diaconi 
seau pe presbiteri, dar se cinstescu pentru ingrigirea seraciloru 
sî pentru dreapta impartire a venituriloru bisericesci. 

Can. 15. Suntu datori sa fia siaple diaconi dupa 
canonu, de-si aru fi cetatea forte mare. Acâsta consta= 
teadia cartea Fapieloru. ' - 

    

  

Canonulu 16-lea alu Sinodului VI ecumenicu tracteadia de- 
- spre diaconi; deci vedi acolo comentariulu nostru la acestu pre- 
sentu canonu. 

   



Canânele Sinodului localu tin Cangria CU Nu= 
- merulu 2l IO) 

Can. 4. Deaca cine=va ocâresce nunta, si pe mu- 

jerea, carea se culca cu barbatulu seu, fiindu credinci6sa, 

si pia, st o aru urâ, seau o aru-prihani, că cum n'aru 

putea întră intru imperatie, anatema sa fia. 

Canonulu acest'a n'are trebuinta de comentariu, câci sub- 

ştratulu lui este icâna -a mintiei stricate. 

Vedi Can. 5 st 51 apost.— Vl. 13.— 

Can. 92. Dâca cine-va pe acela, care manânca carne 

— afora de sânge, si jertfa idolâsca, si sugrumatu — 

cu evlavie si cu credintia, Varu osandi, că si cum n'aru 

putea avea șperanția de mântuire, pentru ca manânca carne, 

analem'a sa fia. 
  

Pe dreptu astfeliu de neghiobu se pune subt anatema, 

Vedi Cân. 51, 63 apost.—VI. 61.— Vasil. 36. 

"Can. 3. Deaca cine=va sub pretextu de pietate aru invatiă 

pe vre-unu servitoriu, sa defaime pe Stapânulu s6usi salu 
„..- 

(0) Sinoâulu localu din Gangr'a in Asta mica s'au celebratu la anulu 340, 

fiindu de fatia 13 Eppi spre a tractă asupra scornirileru stângace ale lui Eu- 

statiu, Eppulu Sevastiei cei din Armenia, si a sotiloru ini, carii condemnâ tâte. 

urmârile, legale ale casatoritilorn, si prin aceea se facea, de misu la cei priceputi, 

insa în poporulu simplu si de rânâu, precum si la unii dintre preotii mai putienu 

luminati si-au facutu partida mare, de aceea au tostu de întetităre necesitate, n sa, 

enuntiă Jerarehi'a asupr "a acestoru siân ngace si rusînose cugete în forma legaie,
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paraseasca, sî sa nui serveasca cu buna vointia, sî cinste, 

anatem'a sa fia. 

Canonulu acest'a că si cele precedente n'are lipsa de co- 

mentariu, 

Can. 4. Deaca cine-va s'aru indoi a se cuminecă 

dela presbiteru insovatu, câ cum nu i Saru cuveni sa li- 

turgiseasca, anatem'a sa fia, 

Şi invetiatur'a aceasta a lui Eustatiu este in contra canne- 

-loru, pe dreptu se pune subt anatema. 

Can. 5. Deaca cine-va aru invatiă, că cas'a lui Dum-   neditu sa se despretiuiasca impreuna cu adunarile, ce se 

facu intrâns'a, anatem'a sa fia, 

Can. 6. Deaca cine-va afora de biserica cuvântari 

tiene, si despreliuindu Biseric'a, aru voi sa lucre cele ale 

bisericei, neliindu impreuna presbiterulu, si fora concedi- 

ulu Eppului, anatema sa fia. 

Can. 7. Deaca voiesce cine-va sa primeasca frupte 

aduse biserici, seau ale da afora de biserica fora sen- 

tinti'a Eppului, seau fora scirea acelui, carui i s'au inere=— 

.dintiatu, st nu cu sentintia aceluia voiesce sa faca cu 

„ele, anatem'a sa fia.   
Eustatiu si fruptele, ce se aducea la altariu, cu volnicie le 

impartiă la, aseclii sei din lingusire, că sî cum aru fi fostu ei de 
„o categorie cu preotii; pentru aceea canonulu acesta pune pe elu 
sî pe aseclii lui sub anatema, 

Can. 8. Deaca cine-va da seau primesce oblatele fructe 

afora de Eppulu, si afora de acela, care este pusu asupr'a 
economiei de milostenie, anatem'a sa fia si celu ce da, şi 
icelu ce ia.  
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„de tincii st puii loru, : st Eustatienii pțrta yesboiu în contra in- 

grigirei parinteseci pentru copiii loru ?! deci cananulu acesta ana- 

temiseadia pe toti acei'a, parinti, carii pentru sanatatea, sî cresce- 

rea cuviinci6sa în pietate si religiositate a copiiloru sei n'au nici 

„0 grija, 

Can. 16. Deaca fiii s'aru instraină de pariatii loru, 

mai alesu credintiosi subt cuventu de pietate, si parinti- 

Joru loru cuvenita cinste nu le-aru dă pentru cinstea lui 

. Dumnedieu, că sa nu se vajeme, anatem'a sa fia. 

Precum suntu parintii datori a se ingrigi pentru: tâte lipsele 

“eopiiloru loru, asiă suntu sî copiii datori a se lipi de parintii loru, 

si a-i cinsti; st fiindca Eustatienii au provocatu în unii copii 

aceu stângace si nebuna cugetare, ca ei nu potu onoră pe parinti 

"pentru cinstea aceea, ceea ce suntu datori a o dă lui Dumnedieu, 

pentru aceea canonulu presenta.pe toti acei copii si pe invetia- 

"torii loru i anatemiseadia, carii nu cinstescu dupa cuviintia pe 

parintii loru. 

  

Can. 17. Deaca vre-o muiere si-aru tunde perulu 

în închipuirea pietâlii, care Dumnedieu i-au datu ei spre 

aducerea aminte a subiecliunei, că un'a, carea demanda- 

"tiunea subiectiunei o strica, anatem'a sa fiă. 

Muierile sî escesulu acela “lu facea dupa invetiatur'a, seau 

mai bine dicându, dupa atitiarea lui Eustatiu, ea “si taia perulu 

sub chipulu evlaviei, canonulu presentu le osandesce cu anatema. 

Vedi I. Corint. Capu 1], v. 3, 6, 15. 

„Can. 18. Deaca cine-va din paruta pietale aru aju- 

pă Duminec: a, anatema sa [ia. 

  

| Eustatienii din imaginatiune falsa, spre a intrece pe crestini, 

câror'a; nu li este iertatu a ajună in dilele de Dumineci, pe cei 

ce voru ajunâ: Dumineca, canonulu acesta, i osandesce si i ana- 

temiseadia, 

Vedi Can, 64..   
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"Can. 19. Deaca cine-va dintre cei ce se indeletnicescu, 
fora necesitatea trupeasca s'aru mandri, si posturile cele 

predate, care se gasescu de biserica, le-aru deslegă in- 

târindu intru sine cugelare a unei cause perfecte, anate- 

m'a sa fia. 
  

Eustatienii prin aceea, ca ajună Duminecile sî in cele-lalte 
dile deslegate, cuget, ca ei prin aceea au ajunsu la o perfec- 
țiune, ceea ce crestiniloru le lipsea, si nu mai au lipsa a posti 
de aci inainte ; deci canonulu  presentu astfeliu de gresita imagina 
țiune a loru o supune anatemei. - 

Vedi Can. 69 apostol. 

Can. 20. Deaca eine-va intrebuintiându aroganiia, 
Saru infricosiă de adunârile muceniciloru, si de slujirile 
sântite, care acolo se sevârsiescu , si de pomenirile loru, 
anatema sa fia. 

  

Întrialtele Eustatienii defaim'a si locurile si bisericele, intru 
care se afla sânte Mâsite de' Mucenici, st ocârea liturgiele si ru- 
gaciunile, ce se faceau in' ele, precum sî adunarile crestiniloru, 
carii ea evlavie umbli acolo; pentru aceea canonulu acesta ana- 
temiseadia pe toti, carii astfeliu cugeta si lucra. 

Vedi VI. 80.—Sardic. 11, 12. | 

Can. 21. Aceste insa le scriemu, nevrându a rumpe 
«pe cei ce voiescu in biserica lui Dumnedicu sa se eser- 
citedie in infrânare si pielate, ei pe cei ce subtu pretex- 
lulu esercilatiunei iau aroganti'a, si in conti'a acelora, carii 
mai simplu traiescu,. se inaltia, si afora de Scripturi, si 
Candnele bisericesci ihtroducu noutati. Feciori'a asiadara, 
si umilitatea noi inca o admiramu, si infrânarea, carea cu 
pietate si modestia se eserciteadia, o admiteinu, precum si 
indepartarea dela lucrurile lumesci cu umilitate o primimu, 
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si onoramu legatura cea sânta a matrimoniului, uici des- 

pretiuimu bogatatile agonisite cu justitia si beneticentie, 

si folosulu imbracaminteloru luxuridse si pentru îngrijirea tru- 

peasca nu”lu laudamu, eara de cele: moi si desfatate pur- 

tari intru imbracaminte ne intârcemu, si casele lui Dumne- 

dieu le cinstima, si adunarile, care se facu intrânsele, că 

nisce sânte si folositore le imbratisiamu, nu că cum amu 

inchide in case pietatea, ci onoramu totu loculu tacutu în - 

numele lui Dumnedieu, si adunarea, carea. se face in bi- 

seric'a lui Dumnedieu, că spre folosulu publicului o pri- 

mimu, si facerile de bine a fratiloru, ce se facu dupa 

tradiliuni prin biserica la seraci le laudamu, si că sa di- 

cemu prescuriu, cele ce suntu recomendate de scripturile 

divine, si de iradiliunile apostolesci, dorimu, că in biserica 

„sa se faca. 

Fiinduca parintii acestui Sinodu au opritu unele: lucruri, 

care de catra unii se tineau de bune,si virtudse, precum suntu: 

feciori'a, postulu în dile deslegate, desfacerea casatorieloru, în ca- 

nonulu acest'a parintii sinodalu se trudescu a rectifica lucrarile loru, 

aratându, ca ei nu suntu în contra virtutiloru adeverate curate, 

ci in contr'u fatierniciei si speculei ceea ce Hustatiu si consortii lui 

escogitara spre resturnarea doctrineloru bisericesci, care baz'a loru 

se află în invetiaturile lui Christosu, ear baza iereticiloru merge 

spre a, introduce unu fariseismu spre obscease'a demort aia,   
 



Candnela Sinodului localu din Antiochia cu 
numerulu 25 (). 

  

Can. î. Toti aceia, carii cuteadia sa dis6lva decre- 
tulu sântului si marelui Sinodu, care s'au adunatu in Ni- 

cea în presentia celui mai religiosu Imperatu Constan- 
linu, despre sânta, mantuitârea serbatâre a Pasciloru, 
constituimu, că sa fia escomunicati, si lepadati din bise- 

nica, deaca in contra acelor'a, care acolo s'au asiediatu, 
voru insist cu cerbizosilate. Si aceste sa fia dise pen- 
tru mireni.  Eara deaca vre-unulu dintre Antistiele Bise- 
ricei, Eppu, seau presbiteru seau diaconu, va cutediă 
dupa hotarirea aceasta sa lucre deosebit spre resvratirea 
popsreloru, si spre turburarea bisericeloru, sî spre îiiene- 
rea Pasciloru cu evrei, sântulu Sinodu au judecatu, că 
acel'a de acum inainte sa fia sirainu dela biserica, că unulu, 

() Sinodulu acesta s'au tienutu in Antiochia Siriei la anulu 341 in dî- 
lele lui Constantina fiiulu marelui Constantinu, la care an luatu pârte dupa 8o- 
cratu 90, dupa Sozomenu 97, ear dupa Teofanu 120 de Parinti, dintre cari Eu- 
sebiu alu Nicomidiei, si apoi alu Constantinopolei au dusu presidiulu.  Acestu 
Sinodu au adusu 25 canâne spre regularea unoru impregiurâri bisericesci si dis- 
ciplinare, care de-si au fostu unele inca de cele apostolesci regulate, dar fiindca 
nu se observasera Sau vediutu necesitatea, a le improspetă, =— Acestu Sinodu sa 
nu se confunde cu altu Sinodu din Antiochi'a, care s'au tienutu sub Aureliu Im- 
peratulu Romaniloru la a. 265 in contra pretensiveloru invetiaturi ieretice ale lni 
Pavelu samosateanu, in care afora de protocolu, nu sau adusu nici unu canonu, 
câci invinuițulu Pavelu din Samosatia au negatu tâte invinuirile ridicate asupr'a 
lui, si au marturiaitu dreapt'a ortodocsie.   
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carele in conliia sea au pecatuitu, si au causatu miul= 

_tor'a stricaciune si resvralire ; si nu numai pe acesli'a ii 

depune din preotie, ci si pe aceia, carii cuteadia sa con- 

versedie “cu cei depusi; cei depusi au a se lipsi si de 

onorulu esternu, de care iau facutu pe ei parasi sântulu 

Canonu, si preoti'a lui Dumnedieu: 

  

  

| Canonulu acesta osandesee pe acei inireni, carii Calea ca- 

nonulu Sinodului L. ecumericu pentru timpulu prefiptu alu ser- 

batărei Pasciloru, st st prigonescu pesitru contrariulu, îi afuri- 

sesce; eara pe Eppii si presbiterii, carii asemenea, aru face, i si aru 

“oi a serbă Pascile cu evreii intr'urtu tinipu, îi depune. — Pa- 

intii Sinodului Î ecumenicu n'au adusu nici uriu canonu pentru 

serbatârea Pasciloru, ci acestu vbiectu Iau tractatu în protocolului 

sinodalu ; deci astfeliu vine de a se intielege acestu canonu. 

Vedi Can. 7 apostol, si comentariul lui: 

Can. 2. Toti cei ce intra îh biserica, si ascultă 

sântele scripturi, si nu se cumineca cu poporulu; si pentru 

Gre-care ihsolentie se instraineadia dela sânta Eucharistie, 

aceia sa se scotia din biserica, pona cându nu se voriu 

inurturisi, si nu voru aretă roduri de pocainlia, si pona 

cându nu se voru rugă pentru iestare; insa nu li este 

joru ierlatu a se cuminecă cu cei escomunicali, nici con- 

venindu cu dânsii in case a se rugă cu ei, carii nu potu 

Îi de fatiă la rugaciuni, nici a se primi in biserica ; eara de 

se va aretă vre-unulu din Eppi, presbiteri seau diacorii, 

“că se impartâsiesce cu cei prin canonu facuti neimparlă- 

sili, si acesta sa fia neimpartasitu că unulu, carele tur= 

bura canonulu  bisericei; 

  

| In legatura, cu canonulu 9 apostolescu randuiesce acestu ca. 

nonu din Antiochia, câ sa se esturbe acei crestini din biserica, 

  
Li
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de Ci . . e so. tării vinu la slujbele dumnedieesci, acolo cu recsl'a de inima pe: 
trecu, nu se roga ca altii evlaviosi, si se retragu dela cumine- 
catura, sî numai atunci se potu earasi primi, deea voru da, destule 
semne de pocaintia st de indreptare. Apoi se mai demânda, ca 
Eppii, presbiterii si diaconii aceia, carii voru cutediâ sa se im- 
partasiasea cu astfeliu de 6meni, sa se eschida si ei din impar: 
tasire, caci turbura, canonulu bisericei; 

Can. 3. Deca vre-unu presbiteru ori diaconu, s6u 
vericine din tagma sacerdotale, parasindu parochi'a sea, 
se va duce la alta, si apoi emigrându acolo, se nevoiesce 
a petrece in alVa parochie mai indelungatu timpu, mai multa 
sa nu slujeasca, mai cu seama, deaca propriulu seu Epi- 
scopu lau rechiematu, că sa se intârca la parochi'a sea, 
si dupa ce lau admonatu, m'au datu ascultare. Ear deaca 
aru remân€ in insolentia, acela desevârsitu sa se depuna 
din sacrulu ministeriu, că nici loculu de reintârcere sa nu 
gasesca. Si deaca pe acel'a carele este depusu din aceasta 
causa, altu Eppu Varu primi, sa se pedepseasca de catra 
sinodulu coniunu, că unulu, carele disolve legiuirile biz 
sericesci. 

  

Canonulu acesta este analogu cu Canonulu 15 si î6. apo> 
stolescu; vedi acolo comentariulu. 

Can. A. Deaca vre-unu depusu Eppu de sinodu, ori 
presbiteru ori diaconu depusu de Eppulu seu, aru indrazni 
a. lucră ceva din functinnea sea, ori Eppulu dupa. con= 
svetudinea cea de mainainte, ori presviteru seau diaconu, 
nu mai pâie sa aiba mai multu sperantia de restitutiune 
prin altu Sinodu, nici mai multu locu de repunerea 
sea. Inca st toti, cei ce cu densulu se impartasiescu, sa 
se leapede din biserica, si mai alesu, deaca au aflatu ei         
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sentinti'a cea adusa asupr'a celoru mai nainte disi, si aru 

indrazni a se impartasi cu dânsii. 

  

Canonulu acestia legiuesce, ca deaca vre-unu Eppu sau de- 

pusu prin Sinodu, ear deaca vre-unu presbiteru ori diaconu s'au 

dspusu de: catra Eppulu seu, si aru cuteză sa faca vre-o functiune, 

sa piarda tâta. speranti'a pentru restituire în . oficiulu pre avutu, . 

st sa se leapede din biserica, asisiderea, si. toti aceia, carii sciindu 

pentru aceasta depunere, aru cutediă cu ei sa se impartasiasca,. 

Vedi Can. 28 apost.—36 Cartag.— 

Can. 5. Ori care presbiieru seau diaconu va defaimă 

pe propriulu seu Eppu, si s'au despariitu pe sine delz 

biserica , si privalu stau facutu adunarea, si altariu, 

sî dupa ce Eppulu lau sorocitu pe elu, n'au ascultatu, nici 

voiesce a i se înfatisiă, nici au bagalu in seama soroci- 

rea cea dintaia si cea a doua,—acela la i6ta intamplarea 

aru fi depusu, si mai multa nu pote capelă inderetu preo- 

ta, nici onorulu seu. Eara deaca va face si mai departe 

turburari si gâlcevi în biserica, acela prin staţiânirea esterna 

sa se. pedepseasca că unu turburatoriu, 

  

Canonulu acesta este luatu dupa canonulu 4 apostolescu, 
deci comentariulu vedi "lu acolo—. 

Can. 6. Deaca cine-va au fostu escomunicatu de Ep- 

pulu seu, sa nu se primeasca alicum dela altii, decâtu 

de propriulu seu Eppu; seau facânduse Sinodu se va a- 

apropiă de elu, si “lu va incrediniiă despre nevinovati'a 

lui sî Sinodulu va aduce alta sentinlia. Totu aceasta sa 

se observe la laici, presbiteri, diaconi, si la toti canonicii. 

Referitorele la acestu canonu vedi comentarele la canonulu 

12 si 13 apostolescu.—Canonici i in deobsce se numescu u toti clericii,  
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pentruca tâte aciiunele loru trebue sa corespunda 'Can6neloru, st 
monachii inca se dicu canonici din aceasta'si privintia, 

Vedi si Can. 32 apostol. — 1. 5. — Sardic. 11. Cartag. 11, 
31, 141. 

Can. 7. Nici unu strainu sa nu se primeasca fora seri= 
sori pacifice. 

Poruncesce canonulu presentu, că nici unu strainu preotu 
s6u diaconu sa nu se primeasca fora scrisori pacifice, adecasa nu 
se lasa la nici o functiune preotiasca, 

Vedi Can. 12 st 33 apostol. 

Can. 8. Presbiterii satesci sa nu dee epistolii canonice, 
decâtu câtra singuri Eppi invecinali; eara horeppii, carii nu 
suntu sub vre-o reprehensiune, sa dee epistolii pacilice, 

  

Preotiloru satesci se opresce de a dă cui-va scrisâre de re- 
comendatia, ear horeppiloru li se iarta, adeca Protopopiloru, 

Vedi Can. 12. apostol.—I. 8. 

Can. 9. Episcopii, carii suntu in fiecare eparchie, 
trebue sa scia pe Eppulu, care este inaintestatatoriu in 
mitropolie, si are purtarea de grija pentru iatr€g'a pro- 
vinlie, câci la mitropolie concurgu din tie pâriile, carii 
au vre-o nevoie. Peniru aceea s'au vediuiu de cuviintia, 
că elu si cu cinstea să intreca pe toli, ear ceialalii Eppi 
nimicu de mai mare insemnatate şa nu inceapa fora elu, 
precum voiesce aceast'a si canonulu celu vechiu alu Parin- 
tiloru, decâiu acele numai, câte se cuvinu eparchiei fieste- 
cârai'a, și sateloru de subt dâns' a, că fiesce-care Eppu sa 
aiba slapânire peste eparchi a sea si să o ocârmuiasca 
dupa cuvinci6s'a relipiosilate a fi escecarui, si sa aiba 
grija pentru intregulu lienutu, care este: supusu ce- 

lâhi sale, că.sa hirotoneasca pe presbiteri si pe diaconi, 
16 
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st 16te cu judecata sa le faca; eara mai incolo sa nu se a= 

puce a face nimicu fora de Eppulu mitropoliei, nici acest'a 

fora sentinti'a celora-lalti. 

  

Canonulu acest'a revoca în memorie canonulu 34 apostolescu; 

de aceea vedi acolo comentariulu si acestui canonu, 

Can. 10. Presbiterii, cei ce suntu in sate si tienuturi, 

seau si cei ce se numescu horeppi, dearu fi st luatu dela 

Eppu hirotesie, au socotitu sântulu Sinodu, că sa cunâsca 

masurile loru, si sa ocârmuiasca bisericele cele supuse 

Joru, si sa se indestuleze cu purtarea de grija a acestor'a; 

sa constitua pe cetitori, ipodiaconi sî catecheti, si cu inain- 

iarea acestoru sa se mulliumâsca dar nici presbiteru nici 

diaconu sa nu cuteze a hirotoni fora de Eppulu, carele este 

in cetatea, cârui este subordinatu si elu si tienutulu. Eara 

de aru indrazni cine-va sa calce aceste hotarite, acel'a 

sa se lipseasca de onorulu, care "lu are; si horeppulu sa 

se faca de Eppulu cetâtii, cârui este supusn. 

  

Dupa canonulu acesta eră iertatu preotiloru si horeppiloru 

a hirotesi pe estitori, ipodiaconi sî Catecheti, dar promovarea de 

presbiteru si diaconu. se tienn totudeuna de dreptulu archiereului. 

Vedi Can. 2. apostol.— I. 9 

Can. 11. Deaca vre-unulu dintre Eppi, seau presbi- 

jeri, seau veri-cine, carele este subordinatu regulei.sacer- 

dotali, aru. porni sa se duca la Imperatulu .fora voi'a si 

scrisârea Eppiloru provinciali, si mai alesa a Mitropolitului, 

acePa sa se izgoneasca, si sa se leapede nu numai din co-: 

muniunea, dar si din dignitațea, de carea mai nainte se 

impartasiă, că unulu, carele cuteaza a molestă auzurile prea-  
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tabitului nostru Imparetu peste rândulu bisericei. Eara de 
aru cere unu usu necesariu, a riezui câtra Imparatulu, â- 
ceea sa 0 faca cu sentinti'a Mitropolitului provinciei si cy 
a Eppiloru, carii suntu acolo, i fiindu provediutu cu seri- 
sorile loru, atunci să calatoreasca: 

  

Si acestu canonu dpresce Eppiloru si preotiloru, si tuturoitu 
din tagm'a preotiasca alergaturile volnice pe la stapaniri civili, sî pre: 
ăcrie, ca Eppulu cu licenti'a Mitropolitului si acelora:lalti Eppi su» 
fragani să pota merge la Imparatu, ear presbiterii cu licenti'a 
Eppului seu. 

Vedi coitiântăriulu Canonului 8-lea alu Siiiod, I. ecuni; 
Can. 12. Ori carele presbiteru seau diaconu segre: 

gatu de Eppulu seu, seau si Eppulu de câtra Sinodu, âni 
indrazri a molestă duzurile Imperatului, cându i s'ătu cu- 
veni lui a se intârce la mai mare Sinodu, st a asternie [a 
măi multi Eppi dreptulu seu, ce cugeta, ca “li are; si 
a primi dela ei esaminarea si prejudecarea trebilora sale; 
tara deacă aresiea le despreliuiesce si alearga la Impa- 
ralu, acela nu este Vrednicu de nici v gratia, nici să aiba 
locu apararea lui, precum nici să pota astepti spranti”ă 
restituiiunei săle viitore; | 

  

Canonulu acest'a, opresce Eppilosu, presbiteriloru si. diaco- hiloru recursulu la, stapâniri lumesci în contr'a, sentintiei iurisdie- tiunei bisericesti, ti demânda, că apelatiunile să se facu dupa, treptele iuiisdictiuneloru bisericesci, care st asiă Buntu regulate si în privintia apelatiuneloru spre odichna celoru interesati: . : Vedi II. 6: — IV. 17. — Cartag. 115; 
"Can 13. Nici unu Eppu sâ nu iidresnească a se 

inulă din un'a Eparchia in alta, si a hirotoni pe die-carii 
pe seam'a bisericeloru de acolo, nici să duca cu sine. pe. | 16%       
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alti spre acelu scopu, afora deaca s'aru invilă de cei ce 

suntu din acelu lienulu prin scrisorile Mitropolitului, si ale 

contratiloru sei Eppi; eara de s'aru duce, fora sa fia fostu 

chiamatu de cine-va, pentru hirotonirea oare-câror'a, si spre 

regularea unoru trebi bisericesci, care de elu nu se lienu, 

sa fia fora tarie celelucrate de dânsulu,si elu inca sa-'si 

iee pedeapsa cuviintiosa a insolenliei lui, eara apoi sa se 

depuna prin sântulu sinodu. 

    

Multe canâne oprescu pe Eppii, a nu merge preste mar- 

ginile eparchiei lor, si acolo a nu functionâ; totusi doare unii 

Eppi n'au ascultatu de canânele sustatatâre, si de aceea si sino- 

dulu din Antiochi'a s'au vediutu nevoitu a innoi „acele candne spre 

a pune astorfeliu de abusuri stavilat. 

Vedi Can. 35 apostol. —Il. 2. — IL. 8. — VL 20. — An- 

tioch. 22. — Sardie. 3, 11, 12. 

Can. 14. Deaca vre-unu Eppu pentru vre-o invino- 

valie saru judecă, apoi saru intamplă disparitate de pa- 

rere pentru elu intre Eppii din mitropolie, unii adeca ho- 

iarindulu de nevinovatu, si altii de vinovatu. Pentru sca-. 

parea de t6ta indoial'a, sau socolilu de sântulu Sinodu, 

că Eppulu Mitropoliei sa chieme din eparchiele invecinate 

inca pe cativa Eppi, carii sa mai judece obiectulu, si sa 

dirime controversta cu ceialalli Eppi, confirmându, ce s'au 

aprobatu. 

Cumea Eppulu incusatu are sa fia judecatu de câtra con- 

fratii lui Eppi sî Mitropolitulu lui, este fora indoiala, eara Cano- 

nulu acesta reguleza aceea imprejurare, cându intre Eppii jude- 

catori se nasce diferintia de parere despre aceea, ca este, ori nu 

este vinovatu Eppulu celu incusatu ? si canonulu presentu impu- 

ternicesce pe Mitropolitulu, câ sa chieme inca câtiva Eppi din 

pe-o mitropolie invecinata, si sa tienă sinodu inmultitu cu ai sei  
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si straini Eppi, st precum va judecă acestu Sinodu, asiă sa re- 
mâna treab'a, 

Vedi Can. 14 apostol. — 1. 6. — IV. 9, 11. 

Can 15. Deaca vre-unu Eppu incusatu pentru nisce 

crime, s'aru condemnă de câtra toti Eppii provinciei, si 

aru aduce in contra lui sentintia unanima, acel'a sa nu se 

judece mai multu de altii, ci sa remâna senlintia adusa 

de Eppii provinciei in valdre. 

Canonulu presentu infatisiaza acea intemplare, cându la 
pertractarea sinodale vre-unei crime, carea sa o fia comisu vre-unu 

Eppu, urmeadia sentinti'a anonima din partea Eppiloru judecatori 
dimpreuna cu cea a Mitropolitului, si rânduiesce, ca dela astfeliu 

de judecata nu se pote face apelatie, ci are a remâne in valbre 

sentintia de mai nainte. 

Vedi Can. 47 apostol. — II. 6. — VI. 4,9, 17. 

Can. 16. Ori-care Eppu vacantu aru cuteză a erum- 

pe in biserica vacanta, si aru râpi scaunulu flora sa se 

fia facutu Sinodu, acela sa fia lepadatu inca st atunci, 
cându totu poporulu, pe care lau râpitu, Varu alege pe 

elu.  Ear Sinodulu pertectu acela este, la care este de 

fatia sî Mitropolitulu. 

„Eppu vacantu se dice, care n'are Eparchie; deci nu se 
iarta, că astfeliu de Eppu sa mearga in eparchie veduvita, sî sa, 

* conturbe acolo pe preoti sî crestini, st cu volnicie sa ocupe scau- 
nulu eppescu; sî de laru st alege poporulu de alu seu Eppu, 

fora lucrarea unui Sinodu perfectu, unde sa fia de fatia si Mi- 
tropolitulu, unulu că acest'a nu se face acolo Eppu. 

Vedi Can. 14, 26. apostol. 

Can. 17. Deaca vre-unu Eppu, primindu hirotoni'a 

de Eppu, si rânduindu-se a purtă grija de poporu, n'aru 

primi asupra-si dregatori'a, si nu s'aru putea persvadă, sa 

primeasca biserica cea lui incredintiaia, acela şa fia es-      
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comunicatu, pona cându fiindu silitu o aru primi, seau pona 

cându Sinodulu adunatu de Eppii provinciei va hotari 

pentru dânsulu altu ce-va. 

Eppulu dupa ce s'au sântitu pentru eparchi'a anumita, dar 

nn se duce acolo, sî nu incepe functiunea sea, se escomunica, 

pona cându nu primesce scaunulu seu, seau pona cându Sino- 
dulu eppescu cu Mitropolitulu dimpreuna nu va hotari despre elu 
țele ce se cuvinu. SI 

Vedi Qan. 36 apost. 

Can. 18. Deaca vre-unu Eppu n'aru merge la Epar- 

cehia, pre carea ș'au sântilu, nu din vin'a dânsului, ci 

pentru “opunerea poporului, seau din alta causa, carea n'2u 

provocato elu, acela sa fia partasiu si de onorulu, si de 

oficiulu lui, numai șa nu supere lucrurile bisericei, unde 

pelrece, si sa astepte aceea, ceea ce ințregulu Sinodu 

alu mitropoliei va sțatui, si va decide cele ce i s'au adusu, 

Canonulu presentu pi infalişiaza acea posibila intemplare, 

> „cându poporulu eredinciosu nu voiesce sa primeasca pe Eppulu, 
carele lui s'au rânduitu de câtra, Sinodulu provincialu, sî dice, ca 

astfeliu de Eppu pâte functionă in loculu ubicatiunei sale, dara 

fora sa; incurga, în lucrurile. bisericei, unde petrece, si sa astepta 

decisiunea uliranea, a Sinodului provincialu, 

Vedi Can, 3ă apost, | 

" Can. 19, Episcopulu sa nu se hirotoneasca fora Si- 

modu, si ora presentia Mitropolitului ; si acesta fiindu 
fatia negresitu la î6ta intemplarea mai hine este, că cu 

elu sa fia toți conministrii, garii suntu din provincie, si 

este mai bine, deaca toti se yoru chiamă ; ear de va fi cu 

greu, ca aceasta sa se faca, se cuvine a i6la intemplarea, 

-e& mai mulli șa se adune, seau prin scrisori a volă cu    
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ceia-lalti, st asiă cu a tuturoru presentie seau alegere sa 

se faca asiediarea lui. Ear de s'aru face intraltu chipu, 

sî nu dupa cum s'au hotarilu, hirotoni'a sa nu aiba va- 

Jâre.  Eara de i s'aru face dupa canonulu disu hoiarirea, 

st unii aru dice in contra din patima, tiena-se holarirea 

celoru mai multi. 

Vedi comentariulu canonului 14-lea alu Sinodului | ecume- 

niou, carele este analogu cu acestu canonu antiochianu. 

"Can. 20. Pentru trebaintiele bisericesci, si pentru 

deslegârile causeloru controverse, sau socotitu a fi bine, 

ca de due ori intrunu anu sa se faca Sindde de Eppi 

în fie-care mitropolie; odata adeca dupa a irei'a sepla- 

mâna a serbatorei Pasciloru, că in a patra septamâna a 

cinci-diecimei sa se incheie. Sinodulu, insciintiându Mitro= 

politulu pe Eppii provinciali; eara celu alu doilea Sinodu 

sa se faca pe la Idusu alu lui Octobre, care este a die- 

cea pervereteu, ca la Sin6dele acestea sa vina presbi- 

terii si diaconii, sî toti, celoru ce i se pare, ca se nedrep- 

taliescu, si dela Sinodu sa dobandeasca judecata; insa 

nimenui nu i se iarla a face pentru sine Sinodu fora aceia, 

 câror'a le suntu mitropoliele. concrediute, 

Si canonulu presentu în tâte consuna cu canonulu 37 apo- 
stolescu si- cu celu 5-lea, alu Sinodului I ecumenicu, sî cu celu 
19 alu Sinodului IV ecumenicu, deci vedi comentarele dela, aceste 
candne, 

Can. 21. Eppulu sa nu se mute dela un'a parochie 

la alta, nici de voi'a lui sa se ingeredie, nici de sila po- 

porului sa se duca, nici de Eppi silitu, ci sa remâna în 
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acea iserica, la carea dela incepulu au fostu chiamatu, 

si dela aceea sa nu se receada dupa canonulu celu datu 

mai inainte in accstu obiectu. 

Cananulu presentu tractându totu despre acelasi ubiectu, că 
sî canonulu 14 apostolescu ; deci vedi acolo comentariulu. 

Vedi Can. 14 apost. — Î. 15. — 1V. 5. — Sardie. 1, 2, 
— Cartag. 51. | | “ 

Can. 22. Eppulu sa nu intre in cetate straina, ce nu 

este supusa lui; nici in satulu, ce nu esle in partea lui, 

pentru hirotoni'a cui-va, nici sa asiedie presbiteri ori 

diaconi in locuri supuse altui Eppu, fora numai cu voi'a 

a insusi Eppului locului.  Eara de aru indresni cine-va 

un'a câ acest'a, fora lârie sa fia hirotoni'a, si elu sa do- 

bândeasca pedeapsa dela Sinodu. 

Fiindea canonulu acesta este analogu cu canonulu 13 apo- 

stolescu, la care amu scrisu comentariu ; de aceea vedi canonulu 

apostolescu 13, sî 35. — 

| Can. 23. Eppului sa nu-i fia iertatu a asiediă in 

loculu seu pe aliulu de succesore, de aru si [i la sfâr- 

„_silulu vietiei.  Ear de s'aru face ce-va de acestu feliu, 

fora târie sa fia asiediarea, ci sa se pazeasca instiiutiunea 

bisericeasca, care dice:a nu se face Eppu alicum, decâtu 

prin Sinodu, si prin judecata Eppiloru, carii dupa ador- 

mirea celui reposatu au potestate a inaintă pe celu vrednicu. 

Vedi comentariulu canonului 6 apostolescu, cu care acestu 

canonu din Antiochia este analogu. 

Can. 94. Dreptu este, ca cele ale Bisericei, pentru 

Biserica sa se conservedie, cu !6ia sirguinti'a, si cu bun'a  
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consciintia, sî cu credintia cea câtra privitoriulu a tote, 

si judecatoriulu Dumnedieu, care a se administră se cu- 

vine cu judecata si potestatea Eppului, cârui'a i este in- 

credintiatu totu poporulu, st sufletele celoru ce se aduna; 

si aretate sa [ia cele ce santu in partea bisericei cu sci- 

rea celoru dinpregiurulu lui, a presbiteriloru adeca sia 

diaconilora, că sa scia acesti'a, si sa nu le fia necunoscutu, 

care suntu a Bisericei, incâtu nimica sa nu le fia loru 

nesciulu, că, de se intempla Eppului sa mora, aretate 

fiindu lucrurile cele ce suntu in partea bisericei, nici 

acestea sa nu se instrainedie, sî sa nu se piarda, nici 

cele osebite ale Eppului sa nu se supere subt pretextu 

de lucruri bisericesci, ca dreptu si placutu lucru este sî la 

Dumnedieu si la 6meni, cele osebite ale Eppului, ori câ- 

ror'a aru voi elu, a le lasă, eara cele ale bisericei, pentru 

dâns'a a se pazi, si nici biserica sa nu sufere paguba, 

nici Eppulu sa nu se proscria subt pretexlulu bisericei, 

seau. sa cadia in tentetiune cei din partea lui, st elu 

impreuna dupa morte sa se imbrace cu maledictiune. 
  

Acestu canonu este compusu din canonulu 38 st 40 aposto- 

lescu, deci vedi comentariulu acolo. 

Can. 25. Eppulu sa aiba potestatea lucruriloru Bi- 

sericei, că sa le imparta tuturoru seraciloru cu multa cau- 

tiune si feic'a lui Dumnedieu ; dara sa se impartasiasca si 

elu de cele trebuinci0se, de aru avea lipsa, la trebuinliele 

sale necesarie, si fratii cei straini, carii de dânsulu se os- 

peteadia, că ei in nici unu chipu sa nu sufera lipsa dupa 

divinulu Apostolu, carele dice: „avându hrana si imbra-                
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camine, cu acestea ne vomu indestuli“ |. Tim. Capu 6, 

v, 8. — eara de nu saru indestuli cu acestea, ci aru 

schimbă lucrurile spre trebuintiele sale casnice, si veniturile 

bisericei seau rodurile tiariniloru, nu cu scirea presbiteriloru, 

ori a diaconiloru nu le-aru incredintiă în mân'a cui-va, ci in 

mân'a amiciloru, seau a rudeloru, seau a îratiloru, seau a 

fiiloru sei le-aru dă in licentia, spre a se pagubi pe ascunsu 

prin unii că acesti'a lucrurile bisericei ; acela sa dee Sino- 

dului provincialu ratiotiniulu de administratiunea sea, Eara 

deaca si intr'altu chipu s'aru invinui Eppulu, seau presbi- 

„terii cei ce suntu cu elu, ca cele ce se cuvinu bisericei 

ori din liarini, ori st din alta causa bisericeasca, la sine'si 

Je-aru trage, incâtu sa oprima pe cei seraci, si sa dee 

“prilegiu la ocara st clevete asupra ratiotiniului. bisericei, 

si acelor'a, carii astfeliu administra lucrurile bisericei, — 

aceia sa capele corectiune, ear sântulu Sinodu sa esami- 

nedie ceea ce i se cuvine. 

  

* Canonulu acesta este compusu din canonulu 38 sî 40 apo= 
ștolescu ; deci vedi acolo comentarele loru; | 
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merulu 60 (*). 

Can. 1. Se cuvine conformu canonului bisericescu, 
câ acelor'a, carii liberu si legitimu s'au impreunatu prin 
a d6w'a nunta, si n'au luatu muieri pe ascunsu, dupa ce 
au irecutu unu timpu scurtu, care ei Pau petrecutu veduvi in 
rugaciuni și posturi, sa li se dee loru iertarea, st cumi= 
necatur'a, | 

  

În țimpii primiţivi ai cristianismului a d6u'a nunta s'au so-.. 
eotitu de pecatu, si cei cu dâue nunti se punea sub epitimie, si 
se oprea unu anu seau st doi ani dela sânt'a cuminecatura. Ca- 
nonulu acest'a prescrie contrariulu, sî adeca că unii. că aceia, cari 
suntu insurati în a doua nunta, șî aceasta 6 au incheiatu pe 
lege, si traiescu laolalta câ crestini buni, umbla la rugaciuni, st 
observeadia posturile, — sa se lase la cuminecatura dupa unii 
țimpu scurtu, | | 

Vedi Can. 12, I. — Ancira 7. | 

* Can. 2. Cei ce au pecatuitu in feliurite pecale, si 

  

() Sinodulu localu din Laodiee'a s'au adunatu in acea Laodicea, ce astadi 
de câtra Turei se dice „Eshi Isarut, dar nu în ceea ce este in Siria, st care în. 
deobsce se dice „Lihet, Deci Laodice'a, nâstra este în Mitropoli'a Frigiei, si Si 
nodulu s'au celebratu la a, 364, st erau multi Archierei aci adunati din tâta Asi'a, si au 
adusu 60 de canâne, care Parintiloru sinodali le-au parutu de necesariu pentru unifor-, 
mitatea dogmeloru sî a institutiuuiloru ale credintiei optodoese. 84 Imperatule 
Valentinianu multe s'au straduit pentru. uniformitatea dogmelora 14. popârela 
asiatice, cari se indoiă si nu se lasă a se capacită despre „sânta 'Treime de o fiintia, i 
Prin acesta Sinodu si 'canânele ui s'au ajunsu la valre Simbolulu Credintiei 
dela Nioefa, „Constantinoppla. i 
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au remasu in rugaciunea marturisirei sî a penilenliei, si 

de reulu s'au lasatu perfeciu, dupa ce-li s'au datu tim- 

pulu de pocainlia peniru pecate, acelor'a sa li se ierte a 

acede la cuminecatura pentru indurarea si bunatatea lui 

Dumnedieu. 

  

Prescrie acestu canonu, ca aceia, carii in feliurite pacate au 

cadiutu, dara apoi s'au pocaitu, sa se lase la sânt'a cumineca- 

tura pentru indurarea sî bunatatea lui Dumnedieu, carele nu vo- 

iesce pecatosului mârtea, ci indreptarea. 

Veai 1. 12. — 

Can. 3. Nu se cuvine a aduce in. tagma Sa cerdo- 

tale pe cei curându luminati. 

  

Canonulu acesta. urmându celui 80-lea apostolescu opresce 

„a primi pe curându botezatii la preotie ; vedi mai pre largu co- 

mentariulu canonului 80 apostolescu. 

Can. 4. Nu se cuvine preotiloru sa fia dejositori si 

sa esercitedie usure, ce se dicu „henriolie“, adeca sa iee 

jumetatea imprumutului că camela. 

  

Se vede din acestu canonu, ca in timpii acestui Sinodu 

multi preoti erau cametarnici, st luau interesu dupa sum'a impru- 

mutata jumetate a capitalului; de aceea speculati'a aceasta mâr- 

giava se opresce preotiloru. 

Vedi Can. 44 apostol. 

„ Can.5. Nu se cuvine, câsa se faca hirotoniele in fiin- 

ta de fatia a ascullatoriloru. 

Zonara sî Balsamonu, că unii, carii suntu auctoritâti cano- 

nice in biseric'a n6stra, afirma, ca în acestu canonu sub cuvân- 

tulu „hirotoniele“ nu se intielege lucrarea sântita, prin care Ar- 

chiereuliu sântiesce pre cine-va de diaconu, seau presbiteru, ci 

se intielegu votisatiile si alegerile celoru ce au a fi promovati de 

mas    



Sinodulai lodalu din Laodice'a. "253 
. 

diaconi, presbiteri ori de Eppi; la actiunea aceasta nu se iarta 
sa fia de tatia ascultatori, ci numai votisantii si alegatorii, pen- 

tru ca, lesne Saru putea intemplă turburâri, cându la cointiele- 
gerea si sfatuirea alegatoriloru ascultatorii sa nu fia multiamiti, 

-si din caus'a aceasta sa faca turburâri. 

Vedi Can. 1. apostolescu si comentariulu lui. — Can. 30, 

61. apostol. — Laod. 13. — 59. 

Can. 6. Sa nu se ierte iereliciloru a intră in casa 

lui Duninedieu, deaca aru reman6 in ieresu. 

Canonulu acesta nu iarta, câ iereticii sa intre în biseric'a 

lui Dumnedieu, deaca nu voru sa se abata dela ieresulu loru, că 

sa nu-si bata jocu .de legea lui Dumnedieu. 

Vedi Can. 45, st 65 apostol. 

Can. 7. Cei din ieresuri, adeca din Navatiani, seau 

Foliniani, ori din Patrudieceni se intorcu, ori catechumeni 

de aru fi, ori credinciosi de ai loru, sa nu se primeasca; 

pona nu voru anatemisă lotu ieresulu, eara mai cu seama 

acel'a ieresu, de care ei s'au lienulu, si atunci cei ce 

se dicea la dânsii credinciosi, invetiându-i simbslele cre- 

dintiei, sî ungându-i cu sânta ungere, asiă sa se imparta- 

siasca de sântele misterii. 

  

Canonulu presentu este asemenea cu canonulu 1-lea alu Si- 
nodului II ecumenicu, vedi aci comentariulu. 

Vedi si Can. 46, 41 apostol. — 1.8. — II... 

Can. 8. Cei ce se intorcu dela ieresulu, celoru ce 

se dicu Frigi, de aru fi si in clerulu celu dela dânsii co- 

numerali si de saru dice sî „celu mai mare“ unii că 

acesti'a cu t6ia sirguinti'a sa se catechisedie, și sa se bo= 

tedie de Eppii bisericei, si de presbileri. 

Vedi Il. 7. 
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Can. 9. Sa nu fia iertatu celoru ce se tienii de biz 

serica, că sa ilieargă la ingtopatorele seau la marliriele 

umoru ieretici spre rugaciune, ori vindecare. Unii că 

acestia, de voru fi ctedintiosi, sa se escomunice pre 

câtu-va timpu, si pocaindu-se, si marturisiiidu-se, ca au 

pecaluitu, sa se reprineasta. 

Unii crestini nâzuiă la ingropatrele st lă locurile martiri: 

loru ierstici spie a-si redapetă sanatatea, si vindecarea ; canonulu 

„atesta opresce crestîniloru aceasta, si i segregeadia pina nu-si 

"%oru rscunâsce retacirea loru; 

Vedi Can. 45. apost; 

Can. 10. Na se cade âcelor'a, carii siuritu ăi bisericei; 

că fora deosebire fiii loru sa se casatoreăsca cu ieretici. 

Canonul presentu opresce, ca nu se cuvirie nici preatiloru 

bici crestiniloru a lasă, că fiii loru sa iee sotii ietetice, seau ca 

ficele loru sa se marite dupa fecibri ieretici: 
Vedi IV. 14. 

Can. 11. Nii se cuvine a se asiediă in biserica cele 

ce se dicu Presbitere, adeca Presiedinte. 
i 

  

Zonai'a sî Balsamonu 'dicii, ta acestu canoriu rârduiesce, ca 

in biserica să nu se puna iiisce femei că betrâne sî presiedinte 

fatia tu cele-lalte femei, tâci aceasta aru insemnă imitatie din 
iudaismu, Altii earasi dîcu, ca betrânele acestea sî Presiedinte 

Je opresce canonulu a nu să asiâdis, adeca a nu le hirotesi prin 

rugaciuni. 
Vedi L. 4: 

Can. 19. Eppii cu judecata Mitropolitiloru si a Eppi- 
“loru- celoru din giuru sa se constitue la incepatoria bi= 

sericeasca, fiindu multu timpu  probati si in cuvântulu crez 

dintiei, si in predicarea dreptului cuvântu. .  
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Canonulu acesta, voiesce, că Eppulu totu-deun'a sa se âsie: 
die in dregatori'a sea cu judecat'a Mitropolitului sî a celor'a-lalti. 
Eppi provinciali, dupa ce mai - multu timpu s'au probatu sî in 
cuvântulu credintiei, sî in prediearea dreptului cuvântu, va sa 
dica, dupa ce s'au esaminatu din sciintiele teologice teoretice st 
practice, de care se tiene st darulu predicârii. 

„Vedi Can, 1. apostol. — L. 4. 

Can. 13. Nu se da glsteloru voie sa faca alegerile 
celoru ce au a se asiediă in preolie, 

  

  

Opresce acestu canonu, că poporulu de rându, adeca glâte 
neregulate sa nu iee parte la alegerile st votisârile pentru preoti; 
seau Archierei. Prin urmare voiesce acestu canonu, că treab'a 
alegeriloru sa fia regulata, si asiă si alegatorii sa fia alesi cu 
buna rânduiala. 

Vedi Can. 30, GI. apostol. — Laodies'a 5. — Cartag, 59, 
Can. 14. Sa nu se tramita cele sânte in alte paro= 

chii la Serbatorea Paschei subt cuvânta de „binecu= 
ventare.* | | 

  

În timpii vechi aveau crestinii obiceiu a traite la timpulu 
Paschei dumnedieescile taine dela un'a parochie in ceea-lalta pen: 
tru binecuvântarea st sântireă acelor'a, câtra carii se tramiteg acele, Deci canonulu presentu nu iarta acestea pre viitoriu. 

Can. 15. Nu se cuvine, că afora de cantâretii hiro= 
lonili, carii uu voie a se sui pe amvonu, si de acolo q 
ceti, altii inca sa cânte în biserica. 

  

Bun'a rânduiala adace cu sine, ca numai cantâretii cei his 
fotesiti sa cânte in biserica, sî ceia-lalti, carii inca sciu cantârile; 
a nu se imbuldiagca, câci aceasta st prescrie acestu canonu, 

Vedi VI. 75. 

Can. 16. Sâmbata impreuna cu alte scripturi sa se 
ceieasca si Evangeli'a, Si | 
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Zonar'a dice pentru acestu canonu, ca pentru scoposulu 

acela se randuiesce aci a se ceti Evangelia Sambeta, câci inca 

si pe timpulu acestui Sinodu erau multi crestini cu obiceiuri 

evreesci, st s'au socotitu Sâmbetele a se ceti -Evangelia, de unde 

sa priceapa ratacirea cea mare a. iudaismului, si sa se paraseasca 

"de ori st ce feliu de obiceiu alu evreiloru. 

Can 17. Nu se cuvine a gramadi psalmii in adu- 

nâri, ci fie-care psalmu sa se celeasca dupa interiectiune 

a unui întervalu. 
— 

Cuprinsulu acestui canonu este indreptatu intr'acolo, că ne- 

preruptu sa nu se ceteasca psalmi in biserica, pentru ca atentiu- 

nea ascultatoriloru se slabesce prin aceea, de unde apoi urmeadia 

st receala evlaviei în crestini, ci dupa fie-care psalmu sa se lase 

unu intervalu, sî apoi sa se continue altu psalmu. 

Vedi VI. 15. 

Can. 18. Acela'si servitiu de rugaciuni debue sa se 

faca in 6r'a a noaolea, că si seara (vecerni'a). 

Se vede din canonulu acesta, ca se ordina pentru unifor- 

mitatea servitiuriloru bisericesci, cumca acela'si servitiu are a se 

face in biserica la 6r'a a nduelea, că si la rugaciunile de seara. 

Vedi Cânonulu Lt14 din Cartag. 

"Can. 19. Se cuvine mai intâiu deosebitu dupa cu- 

ventările Eppiloru, sa se sevarsiasca rugaciuni asupr'a ca- 

techumeniloru, si dupa ce voru iesi acestia din biserica, 

sa se faca rugaciunea pentru cei ce se pocaescu, si a- 

cesti'a sub mâna, si ducându-se, trei rugaciuni sa se faca 

pentru credinciosi asiă: un'a cea dintâiu prin tâcere, eara 

a dowa si a trei'a prin voce, apoi asiă pacea sa li se 

dee ; si dupa ce presbiterii voru dă Eppului pacea, atunci 

„si laicii sa dee pacea, si asii sânlulu sacrificiu sa se faca,  
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st numai celoru sântili este iertalu a întră in altariu, st 

acolo a se cuminecă. 

  

Din acestu canonu se vede, ca rendulu servitiului dumne- 

dieescu in timpulu aceștui Sinodu n'au-fostu in chipulu de astadi, 

câci canonulu dîce, ca dintâiu sa se tiena invetiatura prin Eppu, 

apoi sa se sevarsiasca rugaciunea 'asupr'a catechumeniloru, apoi 

asupra, celoru ce se pocaeseu, si esîndu acestia din biserica sa 
se faca trei rugaciuni asupra credineiosiloru, s. e. a. Acum he 

arata liturgicrulu rândulu servitiului dumnedieescu ; vedi lu asi 
dara acolo. 

Vedi |. 14. — 

Can. 20. Nu se cuvine, ci diaconulu sa siada mai 

inainte de presbiteru, ci sa siada cu demandarea presbi- 

terului. Asemene diaconii sa aiba onorula dela servitoii 

si dela ioli clericii. 

Canonulu acesta este compusu, Că sa puna unei necuviintie 

stavila, ceea ce pâie fi, sau intamplatu de mai multe ori, fiindea 
în canonu se dice, ca diaconulu sa nu siada mainainte de pres- 
biteru, sî la demandarea acestuia sa-si iee locu de siedere, st 
că diaconului ceia-lalti clerici si servitorii bisericei sa î dee cu- 

viintiosulu onoru; pentru aceea se pâte presupune, ca diatonii n'au 

observatu totu-deun'a cuviinti'a fatia cu preshiterii, st din această 
causa s'au adusu acestu canonu, 

Can. 2î. Cum ca nu se cade servitoriloru, sa aiba 
intrare in diaconiconu, si sa se atinga de sântele vase, 

    

Diaconiconu se numea scenofilachionu, adeca camara, unde 
se pastrau vestmintele si vasele seumpe destinate pe seama ser- 
vitiuiriloru dumnedieesci; loculu acesta s'au numitu asiă, câci Dig- 
conii intră acolo, de a pregati odorele sî vasele pentru. servitiulu 
dumnedieescu la vre-o serbatore mare, cându: Archiereulu cu mai 
multi ierei sf. diaconi slujea, 

Vedi VI. 15, ij 

N      
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Can. 22. Nu se cuvine servitoriului sa porte Orariu, 

nici sa paraseasca usile. 

    

Din acestu canonu lamuritu se vede, ca numai diaconii potu 

sa porte Orariulu, dar nu si servitorii si por tarii, 

Can. 23. Nu se cuvine celitoriloru, seau Cantâreli- 

loru sa portie Orariu, si asi sa celeasca, seau sa cânte. 

  

Orariulu în timpii vechi, cându diaconii cumineca pe cre- 

stini, eră câ unu stergariu, cu care crestinii isi stergea gurile 

dupa cuminecatura. De aceea, sî dice canonulu, ca cantâretiloru 

si cetitoriloru nu li se iarta a portă Orariu. 

Can. 24. Nu se cuvine celui sântitu, incepându dela 

presbiteru pona .. la diaconu, si de aci inainte ori cârui din 

iagm'a bisericeasca pona la servitori, cetitori, seau can- 

târeli, seau catechelu, seau porlariu, seau din tau a ca= 

lugariloru, sa intre in cârcima. . 

Canonulu 54 apostolescu nu iurta a mâncă în câreimă, nu- 

mai în necesitate estrema; preafirescu lucru este, cându acestu 

canonu din Laodice'a dice, ca nu se cuvine a intră în cârcima, 

adeca acolo a petrece nici unui individu, care are vre-unu ser- 

vitiu bisericescu. 

Vedi VI. 9.—VII. 22.— Cartag. 41, 69. 

Can. 25. Nu se cade servitoriloru sa dee Pâine, nici 

sa binecuvânte Potirulu. 

    

“ Fiindea numai preotii potu cuminecă pe crestini, pe diaconi 

si pe ori-care servitoriu bisericescu; pentru aceea canonulu pre- 

sentu aieve dice, ca nu se cuvine servitoriloru a cuminecâ pe 

“cine-va, a luă trupulu lui Christosu, sî a binecuvântă sângele Mân- 

“tuitoriului. 
Vedi Can. 10. din Antiochi'a. 

Can. 26. Nu se câde nici in biserici, nici prin case
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Sa catechisedie aceia, cari nu suntu promovali spre a- 
ceasta prin Episcopi. 

Vedi canonulu 10 din Antiochi'a,. | 

Can. 27. Nu se cuvine, că cei sântiti, ori clerici ori si 

mireni, cându suntu chiemali la Agape, sa-si aleaga pâri, 

câci se causeadia tagmei sacerdolali ocara. | 

Crestinii cei vechi sau obicinuitu in dîwa aceea, candu se 

cuminecă, a chiemă lu Agape, adeca la unu prândiu ori cina de 

dragoste pe amici loru, si pe unii dintre preoti sî diaconi, si p6- 

te fi, ca unii dintre acesti chiamati la Agape nu s'au multiumitu 

cu aceea, ceea ce au mâncatu si au beutu acolo, ci isi facea si 

parte din mancâri, st o ducea la casa sea; deci acestu canonu 

opresce, astfeliu de purtare plina de lacomie sî de nesatiu, că 
unu ce necuviosu. 

Vedi VI. 34, 

Can. 29. Nu se cuvine in Chiriacale, ori in pise- 

ici a face cele ce se dicu Agape, si a mâncă in casa lui 

Duranedieu, si a asterne Acubile. 

Canonulu ece st'a este in tote asemenea canonului 14 alu 

Sinodului VI. ecumenicu, unde amu comentatu cele din canonulu 

acesta; aci numai despre cuvântulu „Chiriacale“ vremu sa dâmu 

acea, deslucire, ca Chiriacale insemneadia „biserici catedrale“. 

„- “Can. 29. Nu se cuvine crestiniloru a iudaisi, si Sâm- 

bata a petrece in otiu, ci in aceea di a lucră, eara diu'a 

Duminecei apretiuindu-o, a se odichni, sî câtu este cu 

puliniia, a o serbă că crestini.  Eara de s'aru allă iuda- 

isti, fia anatem'a del Christosu. | 
| a 

Sâmbata era st este la evrei diwa odichnei s? a serba 

trei, eara pentru crestini diva odichnei si a serbatârei este Du: 
mineca. Si fiindca unii crestini, carii din iudaismu au imbrătisiatu 

17* 
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legea lui Christosu, totu mai tien6 Sâmbatele in evlavie, st le. 

serbau; deci parintii acestui Sinodu prescriu, ca unii că acesti'a 

sa incâte cu iudaisare, alteum sa fia asupra loru anatem'a lui 

Christosu. 
Vedi Can. 70 apostol. 

Can. 30. Nu se cuvine, câ cei sântiti ori clerici, ori 

monachi sa se scalde în baie cu muieri, nici crestinulu 

seau mireanulu, câci aceasta este cea dintaia osândire a 

pagânilora. 
re 

Fiindu canonulu acesta luatu dupa: cela 71-lea alu Sino- 

dului VL ecumenicu, de aceea vedi acolo comentariulu. : 

Can. 31.Nu se cade crestiniloru a se incuseri cu nici 

unu iereticu, ori a dăi fiii ori fiicele, ci mai alesu a luă, de 

s'aru apromite, ca se facu crestini. 
PORN N 

Canonulu acest'a dice, ca nu se cade a se incuseri cu ie 

fetici, afora deaca partea ieretica va apromite, ca din considera- 

tiunea casatoriei mestecate voiesce a trece la cristianismu. 

Vedi Can. 14, IV— . . 

Can. 32. Nu se cuvine a primi binecuvântarile iere-. 

ticiloru, care mai multu suntu maledicliuni decâtu bene- 

_dictiuni. 
PRIN Io 

Vedi Can. 45 apostol. 

Can. 33. Nu se cuvine a se rugă impreuna cu iere- 

ticii seau shismalicii. 

  

Canonulu acestia dice, ca nu se cade crestiniloru ortodocsi, 

sa se roge impreuna cu ieretici, cei ce gresiescu in credintia, nici 

cu schismatici, cei ce dupa credinti'a loru suniu „ortodocsi, dar 

despartiti de biserica soborniceasca, pentru 6re care traditiuni st 

obiceiuri, eare, precum dice marele Vasiliu în Canonulu 1-lea, se 

potu vindecă, 

Vedi Can. 45. apostol.
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Can. 34. Nici unui crestinu nu se cuvine a parasi 

marliriele lui Christosu, si a se duce la pseudo-martiriele 

iereticiloru, seau la ale acelor'a, carii mai nainte erau ie- 

„relici, câci acestia suntu straini de Dumnedieu; deci cei 

ce se voru duce la dânsii, fia anatem'a. 

  

Canonulu 9-lea alu acestui Sinodu segregeadia pe aceia, carii 

mergu la, mormânturile mincinomartiriloru ieretici, câci unii facu 

acesta cu speranti'a de recastigarea sanatatii loru din bâla, seau 

de dobândirea unei altei bunatâti, er canonulu presenta anate- 

_miseadia pe cei ce dintre crestini nazuescu la mincinomaatiri ere- 

tici pentru ori ce scopu. 

Vedi Can. 45 apostol. 

Can. 35. Nu se cade crestiniloru, a parasi biseric'a 

Jui Dumnedieu, si a se duce, si pe sine a numi ingeri, si 

a face adunâri, cele ce suntu oprite. Deci- de se va află 

cine-va, câ în ascunsu petrece in idololatri'a aceasta, fia 

anatem'a, câci au lasatu pe Domnulu nostru lisusu Christosu, 

si s'au apropialu pe idololatrie, 

  

In scrierile sântului Epifaniu se face amintire despre anu ieresu, 

ce se numia „ingeresci“; aseelii lui se mândrea, ca aru duce o viatia 

ingereasca, si dicea, ca lumea s'au facutu de ingeri. Şi fiindea acestu 

ieresu multu timpu s'au sustienutu in Frigia, si în Pisidia, st mitro- 

poli'a loru era Laodicea; de aceea Sinodulu acesta din Laodice'a prin 

canonulu seu presentu opresce acestoru sectiri a nu se mai rugă 

de ingeri câ de Dumnedieu, sî a se lasă de falsele loru inchipu- 

iri, sî a se “supune invetiaturei celei rationali a bisericei orto- 

doese, ear pe neascultatori i supune anatemei, | 

Can. 36. Nu se cuvine celoru sântili, ori clericiloru, 

„sa fia vrajitori, ori descântatori, ori matematici, ori aslro- 

„logi, st a face cele ce' se dicu „filacterii“ care suntu lega-
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“Auri ale insasi suileleloru; ear cei ce se pâria, amu po- 
Tuncilu a se aruncă din biserica. 

Pentru toti preotii, sî pentru toti ceia-lalti, cei ce au vre-unu 
servitiu sacerdotalu, voiesce canonulu acesta, câ sa nu fia vra-: 
Jitori, descântatori, matematici, adeca cei ce dicu, ca tâte trupu- 
rile ceresci le au in stapânirea loru, apoi astronomi, cari divinea- 
dia dnpa stele; deci sî cei ce suntu vrajitori, sî cei ce le ducu 
la altii srajitoriele, se arunca din biserica, 

Vedi Can. 61. VI. — 

Can. 37. Nu se cade a primi dela iudei ori dela ie- 
relici trimiterile serbatoresci, nici a serbă laolalta cu ei, 

Canonulu acesta opresce, că -crestinii sa nu primeasca dela 
iudei sî dela ieretici bucatele de cârnuri ori de aluaturi, care a- 
cesti'a la. serbatorile loru le facu, si din ele trimitu si amiciloru 

loru crestini, pentru ca de le voru primi crestinii, atunci arata, o 

evlavie câtra serbatori'e straine, ear de alta parte documenteadia 
lacomie de mancare, câ sî cum naru putea asteptă serbatorile 
sale crestinesci, 

Vedi Can. 70 apostol, 

Can. 38.Nu se cuvine crestiniloru a luă dela evrei 

„azime, seau sa parlicipe din pagânatâuile loru. 

Vedi Can. 10 apostol. 

Can. 39. Nu se cuvine a face cu pagâni serbatbre, 

st a se face partasi de impielatea loru. 

Vei: Can. 10 si TI. apostol. — Can 60 din Cartag. 

Can. 40. Nu se cade, ca Eppii chiamati la Sinodu sa 

delaime, ci sa mearga, st sa invelie, seau sa se invelie spre 
indreptarea bisericei si a celora-lalti. Ear de aru defaimă, 

unulu că aceșta, pe sine se acusa, fora numai de nu s'aru
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presentă pentru vre-unu timpu intempestivu, seau pentru 

starea bolnavici6sa. 

    

Eppii eparchiali suntu datori a dă ascultare Mitropolitului, 

cându de câtra acesta se chiama la Sinodu anualu, si a nu 

ropsti asupra lui, ci de lipsa, este, acolo a se folosi de prilegiu dupa 

imprejurârile loru, adeca cei Jiterati a invetiă, ear cei mai putienu lite- 

rati, a se inveti, si absentarea unui'a st a altuia dintre Eppi se pote 

rectifică prin timpulu neoporiunu pentru calatorie, seau prin. sta- 

rea, bolnavicidsa, 

Vedi Can. 34. apostol. — 1. 5. — Antioc. 20. 

Can. 41. Nu se cade, că preotulu seau clericulu sa 

calatoreasca fora cârti canonice. 

  

edi Can. 12 apostol. 

-Can. 42. Nu se cade, că preotulu seaa clericulu sa: 

porneasca la drumu fora concesiunea Eppului. 

  

  

Vedi Can. 12. apostol. — 1, 8. Antioch. 

Can. 43. Nu se cuvine servitoriloru, a parasi usile 

câtu de pulienu timpu, si a petrece în rugaciuni. 
  

  

In canonulu 22 alu acestui Sinodu s'au opritu servitoriloru 

a parasi usile, cându servitiulu dumnedieescu se tiene, pentru ca ei 

erau indatorati a aduce la biserica in timpu hotaritu pe catechu- 

meni, si pe cei ce se pocaiă; si deaca se deprindeau servitorii cu 

altu ce-va, nu sevârsiă dupa cuviintia, servitiulu loru; de aceea li 

se demânda, a nu parasi usile, 

Can. 44. Nu se cuvine femeiloru a intra in Altariu. 

  

Vedi Can. 69 VI. 

| Can. 45. Nu se cade a primit la botediu pe nime 

dupa dâue Septemâni a Patrudiecimei. | 

  

Dice Balsamonu, ca botezulu este tinipulu sepulturei st alu 

.
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invierii Domnului, de aceea s'au statuitu, că în Sâmbata mare să 

se faca hotediurile, câci este o jumetate intre sepultur'a Domnului 
si între inviarea lui. Aceia, carii s'au botezatu în Sâmbat'a mare, 

se cade ai curati in tota Patrudiecimea prin postu st prin me- 

ditatiuni divine; cei ce aru veni dupa a dâwa Septemâna spre ca- 

techisare sf botezare la pasci, aceia nu se potu lasă la botezu câ 

unii, carii n'au postitu îdta Patrudiecimea; ci dupa pasci, cându 

din destulu s'au eatechisitu, se potu botez. 

Can. 46. Se cuvine celoru ce au a fi luminati, cre- 

dinti'a a o invetiă, si in Joi'a septemâneia cincea a o spune 

Eppului, ari presbiteriloru. 
Li 

    

Fiinduca canonulu acesta este compusu dupa celu 78 alu Si- 
nodului VI ecumenicu; pentru aceea vedi comentariulu lui acolo, 

„Can. 47. Se cuvine, că cei ce in b6la au primitu 
luminare, — botezu— si apoi s'au insanatosiatu, sa invelie 
credinti'a, st sa cundsca, ca s'au socotilu de vrednici de 
darulu lui Dumnedieu. 

“Vedi Canonulu 12 din Neocesari'a, 

Can, 49. Se cuvine pe cei ce se lumineaza — se 
hoteaza — a se unge cu chrisma cereasca, si a fi parlasi ai 

imparatiei lui Dumnedieu, 

  

Canonulu acest'a prescrie, 'ca dupa botezare urmeaza unge= 
vea, cu, sântulu miru, 

Can, 49. Nu se cade a produce in Patrudiecime paine, 
decâtu numai Sâmbata si Duminec'a. 

Presorie canonulu acest'a, ca în decursulu Patrudiecimei, adeca 
a postului mare are a se face liturgia desavârsita numai in dilele 
de Sâmbata sî Duminec'a, eara in cele-lalte dile liturgi'a inainte 
sântita, 

Vedi Can. 69 apostol, — VI 52, 
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Can. 50. Nu se-cuvine a deslegă pe Joea cea in 

septamân'a din urma a Patrudiecimei, si prin aceea a ne- 

cinsti tota Patrudiecimea, ci se cade a ajună t6ta Patru-. 

diecimea cu mâncare uscata. . 

Canonulu acesta fiindu compusu din canonulu 29 alu Sino- 

dului VI. ecumenicu, vedi acolo comentariulu. 

Can. 51. Nu se cade a sevârst in Patrudiecime ser- 

patorile nasceriloru mantiriloru, ci pomenirile loru a le 

face Sâmbetele si Duminecile. | 

Aci subt „nascenile martiriloru“ se intielegu dilele acelea, 

in care ei sau sevarsttu din viati'a aceasta. Deci canonulu rân- 

duiesce, ca, aceste dile sa se serbeasca, incâtu ele cadu in Patru- 

diecime, totu-deun'a Sâmbata sî Duminec'a, cându adeca se face 

liturgia desevârsita, 

Can, 52. Nu se cade : a celebră in Patrudiecime 

nunti, seau dile de nascere. | 

Vedi Can. 69. apostol, 

"Can. 53. Nu se cade crestiniloru, că mergându la 

nunti, sa cânte in organe, ori sa jouce, ci modestu sa 

cinedie, ori şa prândiasca, precum se cuvine crestiniloru, 

Vedi Can. 24. VI. | 

Can. 54. Nu se cade celoru sântiti, ori elericiloru, 

că la nunti si la ospeliuri sa priveasca nisce spectacule, 

ci mai înainte de a intră musicanlii, sa se scdle si sa se 

duca de acolo. 

„ Vedi Can. 24 VI. 
Can. 55. Nu se cade celoru sântiti ori clericiloru, 

că sa faca colecte, si sa sevârsiasca ospetie, dar nici mi- 

reniloru,
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Canonulu acesta opresce tuturoru reulu acelu obiceiu, în 
urm'a cârui se faceau colecte de bani spre a tien6 ospetiuri. 

Vedi Can. 42 apostol. 

Can. 56. Nu se cade, câ presbiterii mai inainte de 

intrarea Eppului sa intre si sa sinda in altariu, ci dupa 

Eppulu sa intre, afora de nu-cum-va este impedecatu de 

slabiciune, ori de s'aru fi dusu Eppulu. 

Vedi Can. 18. 1. 

Can. 57. Nu se câde a asiediă Episcopi in sate st 
orasie mici, ci numai Circuitori. Insa cei acum mai ina= 

inte asiediali nimic'a sa nu faca fora consensulu Eppu- 

lui din celate. Asemenea sî presbiterii nimica sa nu 
faca fora consensulu Eppului. 

Canonulu acesta nu voiesce, că resiedintie de Eppi sa se 
faca in sate si in orasie mici, ci in ceţâti, spunendu, ca pentru 
sate sî orasie mici ajungu Circuitorii, pe carii Zonara si Balsa- 
monu ii numesce „Voiajeri“ calatori, câci incungiura si umbla 
prin eparchie cercetându parochiele, sî invetiandu poporulu ere- 
dinciosu. | 

Vedi Can. 39 apostol. 

Can. 58. Nu se cade, că în case sa-se faca proa- 

ducere de Eppi, seau de presbiteri. | 

  

De-st este dreptu, ca Dumnedieu in totu loculu se pâte 
prâmari, si cerestinuln i pote aduce oblatiuni si sacrificii, fiindca 
insa, cu deosebire bisericele suntu consântite st destinate pentru sacri. 

ficiuri ; pentrn aceea canonulu presentu nu iarta, câ Eppulu seau 

altu presbiteru sa liturgiseasca in vre-o casa privata, 

Vedi Can. 31. VI. 

Can. 59. Nu se cade, că in biserica sa se ceteasca
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psalmi privali, nici cârti necanonisite, ci numai cele cano- 

nisite ale testamentului nou si vechiu. 
  

Atora de cei 150 psalmi ai prorocului Davidu, cari suntu 
ganonisite pentru cetire in biserica, se mai afla Gre-carii, ce se 

dicu a lui Solomonu, sî a altoru; pe acesti psalmi i numesce 

canonulu acest'a de privati, seau osebiti, st necanonisiti, si i o- 

presce cetirea loru in biserici, pentru ca psalmii acesti'a privati 
nu se enumera intre câriile espuse in 85-lea canonu apostolescu. 

Can. 60. Cârtile, care se cade a le ceti, suntu din 

testamentulu vechiu: Î. Facerea lumei; 2. Esîrea din 

Egipetu ; 3. Leviticonu; 4. Numeriie; 5. u doua lege; 

6. lisusu Navi; 7. Judecatorii si Rutu, 8. Estiru; 9. a 

Imparatiloru Î, II; 10. a Imparatiloru III, IV; 1î. Pa- 

ralipomen'a J], ÎI; 12. Esdra I, 11; 13. Cartea Psalmi- 

loru ; Î4. Pildele lui Solomonu; 15, Eclesiastulu; 16. 

Cântarea Canlâriloru; 17. lovu; 18. cei 12 proroci; 

19. Isai'a; 20. Ieremia, Varuchu, plângerile si epistolele 

21. lezechiilu ; 22. Daniilu. 

Din testamentulu nou: Evangelii patru: a lui Mateiu 

a lui Marcu, a lui Luc'a, a lui loanu, Faptele apostoliloru, 

Siapte Epistolii, adeca a lui Iacobu un'a, a lui peiru douc, 

a lui loanu trei, a lui lud'a unsa, a lui Pavelu patru-spre- 

diece, câtra Romani un'a, câtra Corinteni doue,. câtra 

Galateni un'a, câtra Efeseni un'a, câtra Filipiseni un'a, câtra 

Coloseni un'a, câlra 'Tesalonicheni due, câtra Evrei un'a, 

âtra Timoteiu doue, câtra Titu -un'a, câtra Filimonu un'a.



Candnele Sinodului localu din Sardice'a cu nu- 
merulu 20 (). 

Can, î. Nu atâta reulu obiceiu, pe câtu coruptel'a 

„pernilidsa a lucruriloru se cuvine a se desradacină din 

insesi temeliele, că nici unui'a-din Eppi sa nu-i fia iertatu 

a se mulă din o celate la alta, câci pretextulu causei 

aceslei'a este aratatu, pentru care unele că aceste se facu, 

ca nu se va putea află nici unulu din Eppi vreodinidra, 

carele dela mai mare cetate s'aru fi sililu a se mută la 

alta mai mica cetate, de unde au ajunsu, ca unii că ace- 

stia s'au aprinsu cu unu infocatu chipu alu lacomiei de 

averi, si au servilu mai muliu trufiei, că sa se para, ca 

mai mare stapânire au dobânditu. Deci aceasta tuturoru 

place, că asifeliu de improbitate mai aspru sa se pedep- 

seasca, câci socotimu, ca unii că acestia nici cu mireni sa 

n'aiba - voie a se cuminecă, | 

  

() Cându an stapânitu Constantiu, fiiulu Marelui Constantinu, au fostu 
conchiamatu Sinodulu din Sardice'a, câci Imparatulu Constantiu multu se nevoiă 
a resturnă hotaririle Sinodului I ecumenicu din Nice'a , care s'au adusu acolo in 

disfavorea arieniloru, câtra carii si Imparatulu multu tyagea. Cându fratele seu 

Constansu, carele la Apusu au st panitu, au intielesu dela Pap'a, au amenintiatu 

tratelui seu Constantiu, cu in contra lu: cu resbelu va porni, deaca biserieei or- 

todocse nu-i va dă pace, si nu se va stradui pentru, sustienerea in valre a ca- 

nânsloru Conciliului I ecumenicu din Nice'a. Astfeliu la Sinodulu din Sardice'a 

zau adunatu 341 Archierei, sî au adusu 20 Canâne în intielesulu Sinodului 
niceanu, 

a
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Ne convingemu din acestu canonu, ca unii Eppi fora pri-' 
vire la sustatatorele canâne, care oprescu Eppiloru stramutare 
dintro eparchie in alta, se stramutau dela un'a in ceea-lalta; 
eparchie din lacomie; pentru aceea din nou se opresce acestu 

abusu, sî câ un'a improbitate aspru se demanda spre pedepsire. 
Vedi Can. 14 apost. — I. 15. — IV. 5. — Antioch. 16. — 

Sardic. 2. Cartag. 51, 

Can. 2. Eara deaca s'aru află cine-va asiă de in-. 

sanu, si indrasnetiu, incâtu sa se para a aduce Gre-care 

escusaliune dela aceia, dicându, ca lui dela poporu i s'au 

adusa scrisori; invederatu este, ca pulieni Gre-carii s'au 

polulu strică cu plata si cu pretiu, carii apoi au miscatu 

turburare in biserica, ca pe. acela vreau sa'lu aiba de 

Eppu; deci t6te acestea insielaciuni, si mestesiugiri le so- 

cotimu a fi vrednice de pedeapsa, incâtu nici unulu de 

acesiu feliu nici în fine sa nu se invredniceasca de cu- 

minecatura laica. 
  

Canonula acesta, este continuarea canonului precedentu, st 
„pedepsesce pe acelu Eppu, carele in eparchie straina atitia popo- 
vulu, că pe dânsulu sa-lu ceara de Eppulu loru. 

Vedi Can. 14 apostol. — 1. 15. — IV. 5. — Antioch. 16, 
21, — Cartag. 51. — Sardie. 1. 

Can. 3. Si aceasta .este necesariu de a se adauge, 
că nimenea din Eppi sa nu treaca dela eparchia sea la 
alta, unde suntu Eppi, fora numai de s'aru chiamă vre= 
unulu de fratii cei ce se afla in trânsa pentru a na se 
parea, ca noi inchidemu usile dragostei.  Asisiderea de 
lipsa este ndue a ne ingrigi si pentru aceea, că, deaca 
vre-unulu din Eppi alu unei provintie aru avea coniroversie 
in. contr'a. fratelui seu si coepiscopulu, sa nu chieme de
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judecatori pe Eppi din alla provintia.  Eara deaca vre= 

unulu din Eppi saru condemnă in vre-o causa, si aru 

socoti, ca causa lui nu este rea, ci buna, si de aceea 

earasi sa se reinnoiasca judecata. De se pare dragostei 

vostre, sa onoramu memori'a Apostolului Petru, si despre 

cele ce s'au judecatu, sa se scrie lui.luliu Eppului Ro- 

mei, că prin Eppi vecini din provintie, de aru fi nece- 

sariu, sa se reinnoiasca judecata, si elu sa dee pe cer- 

- cetatori; eara de nu Saru polea dovedi, ca caus'a este 

astfeliu, ca nu se mai pote luă in a dou'a pertractare, 

atunci cele odata judecale sa nu se imai desfaca, ci cele 

ce suntu probale, sa remâna. 

Canonulu acesta prescrie, ca unu Eppu strainu numai la: 
provocarea fratiasca a vre-unui Coeppu pâte sa mearga in epar- 

chia confratelui seu. Mai departe prescrie canonulu presentu si 

modalitatea, cum are a se judecă controversi'a vre-unui Eppu. 

Vedi Can. 35 apostol. — IL. 2. — UL. 3. — VI. 20. — 
Antioch. 13. 22. — Sardic. 11.12. Ă 

Can. 4. Deaca vre-unu Eppu prin Eppii din veci- 

natate s'aru depune, si aru dice, ca lui i s'aru compete 

inca odaia a respunde, atunci altulu sa nu se puna in 

loculu, lui, pona cându Eppulu Romei caus'a nu o va cer- 

cetă, si nu o va decide. 

“Canonulu presentu prescrie, câ, deaca unu Eppu s'au con- 

demnatu prin Sinodulu eppescu, sî apeleaza, loculu lui sa nu se 

deplineasea, pona cându' judetiulu apelatorialu nu va hotari fi- 
nalminte caus'a. | 

Vedi I=Il. 16. — Cartag. 9%. 

„+ Can. 5. Deaca vre=unu Eppu s s'aru incusă, si Eppii 

acelei mitropolii s” aru adună, -si Iaru depune diu gradulu 

ESI 

x
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lui, si câ si cum aru voi sa apeleze, aru luâ refugiu la 
fericitulu Eppu alu Romei, carele voiesce sa-lu asculte pe 
acela, si a reinnoi cercetarea causei lui, si Eppiloru a- 
celoru voiesce sa scrie, carii suntu vecinii provinciei, că 
ei tote sa le cerceteze cu deamaruntulu, si acuratu, si sa 
aduca sentintia din persvasiunea veritâtii despre obiectu, 
Eara care aru dori, că lucrulu lui din nou sa se cerce- 
ieze, sî sa se prejudece prin Eppulu Romei, acesta tri- 
meate din partea sea presbiteri, carii apoi cu Eppii laolalta 
voru judecă, avându auctoritatea celui ce iau esmisu pe ei, 
si aceasta este dea se observă. ara deaca Eppii voru 
allă, ca cogniliunea obiectului ajunge pentru aducerea 
unei senlintie, sa faca, ceea ce voru află de consultu 
a face, 

7 

  

Din acestu canonu saru vede, câ sî cum unu Eppu con- 
demnatu aru putea apelă de due ori inta”o causa ; insa nu este 
asiă, câci numai odata se pâte apelă dela unu foru inferioru la 
altulu mai mare, st deaca vre-un'a parte se gasesce vatamata cu 
sentintia apelatoriului, atunci pote cere, câ causa lui. sa se 
astearna la forulu supremu de revisiune, ori de casitiune. — Zo- 
nara mai observeaza la acestu canonu, ca dih acele eparchii se 
potu apelă la Eppulu Romei, care cadu in patriarchatulu lui, 
dar nu din cele-lalte, câre se tienu de cele-lalte patriarchate. 

Can: 6. De saru intamplă intro eparchie — mi- 
tropolie — in care se alla Eppi mai multi sa remâna | 
unu Eppu, si acel'a pentru Gre-care lenevire n'aru voi a 
se infalisiă, si a luă parte la constituirea Eppiloru, eara 
multimele fiindu adunate s'aru rugă, că sa se faca asie- 
diarea Eppului, celui ce se cere de dânsii; trebue intâiu 
Eppulu. acel'a, care au mai remasu, sa se insciintieze prin
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scrisorile Esarchului eparchiei, adeca a Eppului _milropo= 

“iei, cumea se r6ga multimele a se dă loru pastoriu.  So- 

cotimu a fi bine, a se asteplă si acesta, că sa [ia de fatia. 

“Bara de nu va veni, fiindu poflilu prin scrisori, nici aru 

rescrie inapoi indestulare trebue sa se faca vointiei 

multimei. 'Trebuie însa sa se chieme si Eppii eparchiei 

-— mitropoliei — învecinale spre asiediarea Eppului mi- 

Aropoliei. Dara sa nu fia ierialu a pune Eppu in vre-unu 

satu, seau in cetale mica, unde sî unu singuru presbiteru 

ajunge, câci nu este de lipsa acolo a pune Eppu, că sa 

“na se miesioredie numele si auctoritatea Eppului, ci Eppii 

eparchiei, precum inainte amu dîsu, în acele celâti suntu 

datori a asiediă Eppi, în care sî mai inainte Sau aflatu, 

ca sau fostu facutu Eppi; de s'aru află vre-o cetate, ca 

asiă s'au inmultitu cu numerulu poporului, încâtu se ju- 

decă a fi vrednica de unu Episcopatu, sa capele unu 

“Episcopu. 

  

Canonulu acesta tracteaza despre acea posibilitate, cându 

toti Eppii dintro mitropolie aru muri, si numai unu Eppu cu 

Mitropolitulu aru reman6 in viatia; st dice; ca atunci Mitropoli- 

tulu sa chieme prin serisore pe acelu unicu Eppu spre consul- 

tare asupra deplinirei scauneloru eppesci veduvite, sî deaca n'aru 

„dă ascultare, atunci sa se chieme alti Eppi din mitropolia inve- 

cinata, si cu ei sa tiena Sinodu, că poporulu sa nu remâna fora 

„ “axchipastori. Mai departe dice canonulu, ca Eppu intr'unu satu, 

geau orasiu micu sa nu se asiedie, ci numai in locurile acelea, 

unde din vechime au fostu scaune eppesci, si numai la acea in- 

“tamplare sa se creeze vre-unu. scaunu nou eppescu, unde cetatea 

sau inmultitu in decurgerea timpiloru asiă tăre' cu poporu, în- 

„câtu acela singuru ajunge pentru o eparchie. | 

Can. 7. Inoportunitatea ndstra, si multa staruintia, si
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nedreptele rugaminli ne-au faculu pe noi, că: sa n'avemu 

atâVa gratia si libertate de a invetiă, câtu suntemu da- 

tori a avea, ca multi din Eppi, si mai alesu africanii, nu 

lipsescu sa meârga la armie, carii precum amu aflatu dela 

iubitulu fratele si Coeppulu nostru: Gratu, sfaturile cele 

mântuitore nu le primescu, ci le defaima asid, incâtu unu 

omu aduce la armie cele mai multe si osebite rugaminti, 

sî care nu potu folosi bisericeloru, si nu precum aru trebui 

sa se faca, si cum aru fi cu cuviintia, nu aducu saraci- 

loru si mireniloru, ori veduveloru ajutoriu si sprijâna, ci 

“unora procura dignitâti civili, si functiuni. Deci aceasta 

perversitate ne causeaza ndue paguba nu fora ofendiculu, 

si osândire, ca mai de cuviintia a fi amu socolitu, că 

Eppulu sa-i dee aceluia ajutoriulu seu, carele de câtra 

cine-va aru silnici, seau pe vre-un'a din veduve aru ne- 

dreplati, seau earasi vre-unu orfanu s'aru lipsi de cele 

ce i se cuvinu, de cum-va si numele acestea aru avea 

rugaminte dreapta; deci nici unui Eppu nu i se cuvine 

“sa mearga la armie, afora numai acelor'a, pe carii evlavio= 

'sulu nostru Împaratu Varu chiamă cu scrisorile sale ; dara 

fiindca de multe ori se intampla, ca unii avându trebu- 

“intia de misericordie nazuescu la biserica, câci pentru 

„crimele loru s'au osânditu la prins6re ori la deportatiune 

in vre-o insula, seau subi ori-care pedeapsa au devenitu, 
aceslor'a nu li se pote denegă ajutoriulu, ci fora ama- 

-nare st dubietate sa li se esopereze iertarea. | | 

Fiindca unii dintre Eppi, sî cu deosebire cei din Afric'a 
indrasnea a merge la Imparatu pona si la armie, cându. se „află 

18
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acolo, îti GA sa ajute veduve si saraci, ci câ rudeniiloru si ami- 

ciloru loru sa procure functiuni si dignitâti ; de unde apoi cadea 

ei in disgratia pentru astfeliu de purtare a loru; de aceea cano- 

nulu presentu opresce Eppiloru a merge la Imparatu cu alte fe- 
liuri de rigâri, afora de cele referitâre la treburi bisericesci, 

seau filantropice. 
Vedi Can. 11. Antioch. — Sardie. 9, 20. Cartag. 117. 

Can. 8. Fiindca s'au aflatu de bine a se hotari, ca 

de 6re-ce pentru a nu cad subl osândire vre-unu Eppu, 

de s'aru duce la armie, deaca unii aru avea acestu feliu 

de cereri, de care mai susu amu aminlilu, aceea sa se 

trimilia prin diaconulu seu, câci fati'a servitoriului nu este 

pismuila, si cele ce i sau demandatu, mai curându le 

pole aduce la sevârsire. 

Canonulu acest'a stă in legatura cu celu precedente, sî pre- 
scrie, ca Eppulu ori-ce rugare aru avea câtra Imparatu, cându 

acesta se afla la armia sea, sa nu mearga in persâna acolo, ci 

prin diaconulu seu sa o astearna, câci persân'a diaconului nu se 

face asiă curându invidiosa, si pote sa sevarsiasca cele deman- 

date lui dâra si mai în graba, decâtu insusi Eppulu. 

Vedi Antioch. 11. — Sardie. 7, 9, 20, — Cartag. 117. 

Can. 9. Deaca Eppii 6re-cârei provintie aru iri- 

mite cereri câlra fratele si coneppulu seu, care este in 

cetatea cea mai mare, adeca in mitropolie, elu sa le tri- 

mitia acele cereri prin diaconulu seu, dându-i si episto- 

lie recomendatdre, scriindu adeca si câlra fratii si coeppii 

nostrii, carii aru fi petrecându in timpulu acel'a in locu- 

rile si cetâţile, unde Imparatoriulu sevârsiesce obieclele 

Statului.  Eara de aru avea Eppulu amici in curtea Pa- 

latului, si aru voi pentru ce-va, ce aru fi cuviosu sî dreptu 

sa-i roge, sa nu se opreasca a se rugă prin diaconulu 

seu, st acelora a recomandă, că ajutoriulu loru celu bunu
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sa nui den6ga. Ear carii se ducu la Rom'a, precum mai 
susu s'au disu, trebue sa predee iubitului nostru frate si Co- 
eppu cererile, care le au, că elu mai nainte sa le esa- 
minedie, că nu cum-va vre-o cerere sa fie indreznetia, 
si asi intrebuinlindu auctoritatea si grija sea, ii.va trimite 
pe ei la armie. 
În O oa i CI 

Canonulu, acest'a cu privire la comentarele Can6neloru pre- 
cedente n'are lipsa a se comentă, câci din cele mai nainte es- 
puse din destulu se intielege. 

Vedi Antioch 11.—Cartag. 17, — Sardic. 7, 8, 20. 

Can. 10. Cu tâla grij'a si sarguinti”a are sa se esaminedie, 
ca deaca vre-unu bogalu, ori scolasticu din foru s“aru gasi 
vrednicu a se face Eppu sa nu se constilua mainainte, 

_pona nu va trece prin servitiulu Cetitoriului, ipodiaconu- 
lui, diaconului si alu. presbiterului, câ in fiecare gradu, 
deaca se va socoli de vrednicu, sa se pola sui progresivu 
la inallimea episcopiei, sî va avea gradulu fiesce cârei'a 
trepte prin lungime nu de pulinu timpu, prin care si cre- 
dinti'a lui, st probitatea moravuriloru lui si constanti'a, si 
modereliunea lui sa se pta cunâsce, si elu, dupa ce s'au 
existimatu  vreduicu de preotie, sa -si dobândeasca ono- 
vulu celu mai mare, câci nu se cuvine, sî sciinti'a si bun'a 
conversatiune nu sufere, că cine-va cu cutezare si graba 
sa se inallia acolo, că Eppu, ori presbiteru ori di aconu sa 
se conslilua cu usiorilate, câci asiă pe dreptu N eofilu s'aru 
consideră, de-st Apostolulu Pavelu invatietoriulu neamuri- 
loru se vede, ca cu deosebire au oprilu grabnicele hiro= 
ionii, câci probatiunea prin unu timpu mai indelungatu va 

18*
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putea descoperi si conversatiunea si moravuvile fiesceca- 

rui'a. 

  

Canonulu acesta tracteaza despre aceea, câ nime fia bo- 

gatu, fia învetiatu sa nu se inaintedie la dignitate de Eppu, pona 

m'au petrecutu unu indelungatu timpu în fiecare gradu sacerdo: 

talu, de a cunosce credinti'a lui, probitatea, moravuriloru, cori- 

stant?a sî moderatiunea lui, câci altcum sa socotesce de neofitu, 

st se vatama invetiatura, Apostolului Pavelu, câtra Timoteiu 1. 

"Capu 5, v. 22. „mânile în graba pe nimenea sa nu puni.“ 

„Vedi Can. 80 apostol. — I. 2. — L-IL. 17. | 

Can. 41. Cândv Eppulu din alta cetate vine la alta ce- 

iate ori dela alta eparchie la alta eparchie cu fudulie, de 

a se ostentă cu laudele sale, si cu santieni'a religiunei, si 

aru voi a petrece mai multu limpu, si Eppulu cetâtii aceia 

mWaru fi iscusitu a invatiă, sa nu defaime pe acela si sa 

nu concioneze mai adese-ori, vrându prin aceea sa in- 

joseasea persân'a Eppului de acolo, ca acesiu pretexiu 

provâca turburari si prin viclenia aceasta cauta a rapi 

scatinulu celu strainu, si siesi a'lu insusi, ne indoinduse a 

parasi biseric'a cea data lui, si a se mută la alta. Deci tre- 

bue pentru aceast'a sa se hotareasca timpu, fiindca a nu 

primi pe Eppu, s'au socotitu a fi inhumanu si incivilu. Sa 

ne aducemu aminte, ca in -trecutulu timpu parintii nostrii 

au judecatu, ca deaca vre-unu mireanu petrecându in ce- 

tate trei dile de Dumineca, si in trei Septemâni nu s'aru 

adună impreuna, sa se departeze dela impariasire; deci 

deaca pentru mireni aceasta s'au legiuitu, nu se cade, nici 

se cuvine, dar nici este de folosu, că Eppulu, carele n'are 

yre-o mare nevoie, seau vre-o treaba mai grea, sa ab-
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senteze mai lungu timpu dela Biserica sea, si sa negliga 

poporulu celu incredintiatu lui, 

Canonulu acesta presupune mai multe abnormitâti din par- 

tea Eppiloru, câci de si au esistatu mai multe can6ne, care o- 

prescu Eppiloru a se absentă mai lungu timpu din eparchie, to- 

tusi Sau gasitu unii dintre ei, carii n'au observatu acele canone; 

s asi parintii Sinodului din Sardice'a improspeteaza acele cans- 

ne de mai inainte, dîcandu, ca Eppulu nici subt pretextu de a 

. învetiă sa nu mearga în straina Eparchie, nici sa turbure popo- 

rulu câ pe elu sa-lu ceara sie'si de Eppu, câci precum 'mirea- 

nulu se opresce dela cuminecatura, deaca in trei Dumineci nau 

fostu în biserica, asiă si Eppulu, deaca trei septamâni petrece 

afora de eparchi'a sea, sa se opreasca dela cuminecatura. 

Vedi Can. 35, 58, apost, — III.8.— VI. 19, 20, 80. — [IE 

16,— Cartag. 19, 82, 83, 131, 132, 133.— Gangr. 5, 20, 21. — 

Antioch. 13, 22. 

Can. 12. Fiindca unii din fratii si Coeppii prin ce- 

țâtile, in care s'au constituitu Eppi, suntu de aceea pare- 

re, ca ei puliene averi posedu, ear in altele locuri mari 

averi au Eppii, de unde ei potu dă si seraciloru aju- 

t6re, penru aceea judecâmu noi, că sa li se iarte, cându 

aru merge la mostele loru, de a face strangerea roduri- 

loru, sa pâla pelrece acolo trei dile de Dumineca, adeca 

trei septemâni , si in biseric'a cea de apropiere , la care 

presbiterulu aduna poporu, sa nu se socoteasca că stre- 

inu de cuminecatura si sa liturgiseasca, sî mai adeseori 

sa na petreaca in acea cetate, unde siade Eppulu; in 

chipulu acesta nici lucrurile lui nu voru patimi nici unu 

detrimentu, si va delatură dela sine crimea fuduliei si 

a aroganltiei. 

  

> Vedi Can, 58, apostol. — VI. 19, 80. —L-Il. 16. — Gangr. 
5, 20 21.— Cartag, 19, 82, 83,
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Can. 13. Place, că deaca vre-unu diaconu, ori pres= 

bitera, seu si vre-unulu din clerici Saru escomunică st 

aru scapă câtra altu Eppu, carele "lu cundsce, si scie, ca 

de câtra Eppulu seu este escomunicatu, nu trebue, sa: faca 

ocara fratelui seu Eppu, si sa dee unui escomunicalu im- 

parlasîre, ear de aru cutediă un'a că aceasta sa faca, sa 

scia, ca adunându-se Eppii, se va face pe sine vinovatu. 

    

În acestu canonu se opresce, că nici unulu dintre Eppi sa 

nu primeasca pe escomunicatulu diaconu, ori presbiteru ori altu 

clericu sub patrociniulu seu, sî la cuminecatura, câci se face vi- 
novatu inaintea celui mai de aprâpe Sinodu archierescu. 

“Vedi Can. 12, 32, 33 apostol. — IV. 13. — Antioch. 6. — 

$. Sofia 1. 

Can. 14. Deaca vre-unu Eppu aru fi iute dela fire, 

ceea ce de elu trebue sa fia departe, si s'aru aprinde de 

graba in contra vre-vunui presbiteru ori diaconu, si aru 

-wrea a-lu lepadă din biserica ; este de a se ingriji, că 

unulu câ acesta sa nu se condeamne cu grabire, nici sa se 

lipseasca de impariasire, ci celu ce se scâte, sa poia nazui 

la Eppulu mitropoliei alu aceiasi provincie; eara de: nu 

este celu alu mitropoliei, la celu mai de aprâpe sa alerge, 

si sa se râge, că causa lui acuraiu sa o esamineze, ca 

nu se. cade a denegă ascultarea celoru ce se râpa. Si 

Eppulu acel'a, “carele pe dreptu seau pe nedreptu lau 

lepadalu pe elu, “este datoriu sa lia cu rebdare, că cer- 

cetarea causei sa se faca, sî că sentintia lui seau sa 

se inlareasca seau sa se coreaga. Mai inainte insa de ce 

Saru esamină t6te cu acuratelia, si slrictetia, pona a- 

tanti acela, carele este lipsitu de cum.necatura, nu tre-
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bue sa indrezieasca a-si dă cuminecatura, si deaca vre- 

carii clerici s'aru adună laolalta, si aru vedea mandri'a 

sî aroganti'a lui, fiindca nu este lucru cuviinciosu a suferi 

ocara, sî prihanire nedrepta, trebue sa'lu intorca pe a- 

cesta cu cuvinte mai aspre si grele, că celui ce po- 

runcesce cele cuviinci6se, - sa-i slujasea si sa-lu asculte, 

câci precum Eppulu are, sa dee slujitoriloru sei sincera 

dragoste, si aplecare, cu acelu chipu si slujitorii da- 

tori suntu a fi supusi Eppului, si a-i dă servitiulu nevi- 

clenitu si ascultare. 

Se pâte intamplă, ca unu Eppu din iutial'a firei, au osan- 
ditu pe vre-unu preotu ori diaconu, sî lau escomunicatu, cano- 

nulu presentu da unui că acestui dreptu a recurge la Mitropoli: 

tulu, sî in absentia acestui la celu mai aprope Eppu, carele 

treab'a subversante o va cercetă, st sentintia dintâiu o va in- 

târi ori o va modifică. Eppulu, dela care sau facutu apelatia, 
trebue sa fia cu rabdare, eara invinuitulu asisiderea, datoriu este 

a asteptă resultatulu apelatiei sale, imca si alti clerici, carii aru 

conveni cu invinuitulu, au indatorire a vorbi acestui, că sa fia 

cu ascultare câtra Eppulu seu. 

Vedi Can. 12, 13, 28, 32 apostol. — [. 5, — S$. Sofia. — 
Antioch. 4, 6. — Cartag. 11, 37. 11, 14, 141. 

Can. 15. Deaca vre-unu Eppu aru voi din alta pa- 

rochie pe vre-unu strainu minisiru sa constilua in 6re- 

care gradu fora consensulu Eppului propriu, se considera 

asifeliu de asiediare de neleginila, si fora lârie.  Eara 

deaca 6re-carii din noi aru ierlă a se face aceasta, trebue 
unii că acestia de câtra fratii si Coeppii sa se almo- 

neze sî sa se corigeze. 

  

Cancnulu presentu nu iarta Eppului a primi din straina
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eparchie pe. vre-unu cleficu fora concediulu Eppului respectivu,. 
st arlu inaintă, câci astfeliu de lucrare are sa remâna fora târie; 
ear cându unii Eppi aru suferi cu tacere astfeliu de iregularitate, 
atunci ceia-lalti au totu dreptulu, pe aceia a-i admonă, si a-i re- 
duce la observarea canonului presentu. 

Vedi Can. 15. apostol. — IL. 15, 16. — IV. 5, 10, 20, 23. 
— VI. 17, 18. — VII. 10, 15. — Antioch. 3. — Cartag. 63, 9%. 

Can. 16. Fiindca de multe ori la mitropolia din 

'Tesalonicu din alte provincii se ducu presbiterii si diaconii, 

sî multiamindu-se a petrece acolo putienu timpu, mai mullu 

se zabovescu, si totu timpulu ilu petrecu acolo fora scopu, 

pona se silescu a se reintorce la bisericele loru dupa unu 

indelungatu timpu.  S'au hotarita, ca decretele, care pen- 

tru Eppi “s'au constituitu, sa serveze st pentru asifeliu de 

persone. 

Canonulu acesta prescrie aceeasi pedeapsa, ceea ce este 

hotaritu pentru Eppii, carii absenteaza din scaunăle loru, si pen- 

txu presbiterii sî diaconii aceia, carii se ducu la mitropolia Te- 
salonicului, sî acolo petrecu mai indelungatu timpu fora vre-o 
ocupatiune, 

Vedi Can 15 apost. — 1. 15, 16. — IV. 5, 10, 20, 23. — 
VI. 11, 18. — VII, 10, 17. — Antioch, 3, 

Can. 17. Si aceasta ne-au placutu n6ue, că deaca 

vre-unu Eppu suferindu sila, pe nedreptu s'aru scâte ori 

pentru sciintia, ori pentru marturisirea bisericei soborni-: 

cesci, ori pentru apararea . adeverului, și fugindu de pe- 

riculu, nevinovatu, dar uriciosu, aru veni in alla cetate, sa 

nu se opreasca a petrece acolo atâta, pona ce staru in- 

târce, seau pona aru putea află scapare de injuri, ce i 

s'au facutu; câci aspru lucru este si prea greu, că acel'a, 

"carele au suferitu “goana nedreapta, sa nu se primeasca -
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de noi. -Unulu câ acesta trebue sa se primeasca de noi 

cu multa benignitale si umanitate. 

Deaca vre-unu Eppu aru cadea pe nedreptu in ur'a cleru- 

lui st poporului seu, dice canonulu, acela sa se primeasca de- 
câtra ceia-lalti Eppi cu multa bunatate sî umanitate, 

Vedi Can. 15, 16, — IV. 5, 10, 20. 

Can. 18. Fiindca suntemu datori sa fimu pacinici si reb- 

datori, si cu indestulata misericordie câtra toti aceia, carii: 

odata s'au promovatu la clerulu sacerdotalu de câtra fratii 

nostrii, si n'aru vrea sa se intârca la acele biserici, unde 

suntu pusi, de aicea inainte sa nu se primeasca, tar lui 

Euthichianu de aici numele de Eppu nu-i lasâmu, nici pe 

Museu nu'lu socotimu de Eppu. Ear cându aru cere cumine- - 

catura mireneasca, aceea nu trebue sa li se opreasca. 

Museu sî Euthichianu s? altii inca că Eppi au hirotonitu pe 

unii clerici, carii nu se tien6 de eparchiele loru; in privinti'a a- 
cestoru clerici dice canonulu presentu, ca trebue sa li se arete 

iertare, si Archiereii sa fia câtra ei cu rebdare; din contra lui 

Museu sf Eutichianu s'au hotaritu, câ ei sa nu mai pârte nici nu- 

mele de Eppu, ci cându voru voi, sa se pâta cuminecă că si 

mirenii,- 

Can. 19. Amu hotarilu aceste spre folosu, si cu con- 

secuintia, si. conforinu dignilatii nostre sacerdotali, st că 

cele ce lui Dumnedieu si 6meniloru le au placutu, fara nu- 

mai deaca si fric'a va urmă dupa aceste decrete. Câci scimu 

si noi, ca adeseori peniru impudentia a unor'a, au devenitu 

in ura numele celu divinu si venerându alu preotiei. Deci 

deaca cine-va aru indrazni a face altu-cevă afora de cele 

socotite de toli, sârguinduse -a placea mai multu mân- 

driei si arogantiei, decâtu lui Damnedieu, —sa scia, ca nu-
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“mai decâtu s'au facutu vinovalu de darea respunsului 

pentru crima, si de pierderea dignitâtii si a onorului episco- 

pescu. | 

Din acestu canonu se vede ingrijirea cea mare, ce parintii 
sinodului acestui'a au avutu pentru acurata indeplinire a Cans- 
mneloru aci aduse; de aceea rânduiescu, ca toti acei Eppi, carii 

nu se voru tienea de aceste canbne, ca criminalisti sa se traga 

la respundere, sî sa se lipseasca inca sî de numele de Eppu. 
Vedi II. 7. 

Can. 20. Apoi si aceea va [i de totu cunoscut, si 

comprobatu, deaca fiecare dintre noi, carii siedemu pe 

lânga câi st canalu, vedindu pe vre-unu Eppu, laru in-: 

treb”a despre caus'a trecerii sale, si unde merge; si de “lu 

vă află, ca merge la armie, sa-lu provâce ai spune condi- 

tiunile cele mai susu aratate, si de va merge chiamatu, 

nici o impedecare in calatorie sa nu i se faca; eara de 

va merge pentru fav6rea ostentatiunei, precum s'au disu 

mai susu Dragostei vâstre; ori pentru cererile unora aru 

calatori la armie, nici scris6rile lui sa nu le subscria, nici 

sa nu se cuminece cu densulu. 

Vedi Antioch. 11.— Sardie. 7, 3, 9.



Cansnsle Sinodului localu din Constantinopoia 
cu numerulu 2 (). 

Can. 1. Hotarimu, câ sa nu ia iertatu de doi Eppi 

a se hirotoni Eppu dupa canonulu Sinodului din Nice'a. 

Fiinduca Canonuln 4-lea alu Sinodului IL. ecumenicu din 

Nice'a au hotaritu, câ negresitu trei Eppi sa se adune, si sa hi- 

rotoneasca pe Eppu; pentru aceea sî Sinodulu acesta prescrie, 

ca pentru hirotonia unui Eppu se ceru trei archierei, dintre carii 

unulu are sa fia Mitropolitulu respectivu, câci fora elu nu se pote 
face nime Eppu. 

Vedi Can. 1. apostol. 

Can. 2. Hotarimu, ca nu trebue de acum inainte nici 

de trei nici de doi'sa se esaminedie st sa se judece Eppulu 

invinovatilu, ci cu judecata a mai multoru Eppi, si de este 

posibilu, a tuturoru Eppiloru din mitropolie, precum st 

candnele apostolesci o prescriu aceasta, că cu judecata 

aceloru mai mulli sa se areie osândirea celui vredaicu - 

de degradare, de fatia fiindu si celu ce se judeca. 

(.) Sinodulu acesta localu din Constantinopole s'au tienutu nu multu dupa 

incheierea Sinodului II ecumenicu, care s'au celebratu inca in Constantinopole. 

Acestu Sinodu localu au fostu la anulu 394 in dilele Imparatiei lui Arcadiu si 

Onoriu, ear de fatia au fostu tiei patriarchi, Nectariu alu Constantinopolei, Teo- 

fila alu Alesandriei, si Flavianu alu Antiochiei si alti siaptesprediece Eppi, si 

siedintiele sau tienutu în fruntispiciulu bisericei, unde era. asiediatu: Colinvidr'a : 

pentru cei botezândi. Substratulu acestui Sinodu au fosta Eppii Agapiu si Vagadiu, 

carii cerea, ca amândoi sa îia Epţi la Vostrisu, Si de st Vagadiu murise sub 

decurgerea acestui Sinodu, totusi obisctulu s'au tractulu, si s'aa adusu aceste dâue 

canâue, precum urmeasa.
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Findea s'au espusu in descrierea acestui Sinodu,. ca pe Ep- 
pulu. Vagadiu numai doi Eppi lau judecatu si lau osânditu, pen- 
tru aceea acestu Cunonu desaprobeaza aceea procedura, si in- 
dreapta spre viitoriu a urmă dupa. can6nele sustatatâre, in alu 

câroru  intielesu au a esamină sî a prejudeca vina unui Eppu 

toti Eppii din Mitropolie, fiindu de fatia, sî celu invinovatitu. 

Vedi 14 apost. 

  

Caninele Sinodului localu din Cartagena cu 

numerulu MI (5. 

Can. 1. Asii se tienu la noi esemplarele Statuiteloru, 

care Parintii nostrii dela Sinodulu din Nice'a leau adusu, 

alu carora tipu pastrându se voru observă de intarite si 

acele, care voru urmă, si care prin noi s'au constituitu. 

  

Dupa ce sau cetitu Simbolulu credintiei compusu prin Si- 
nodulu Î. ecum. din Nice'a, si prin Sinodulu II ecum. din Con- 

stantinopole, precum sî canonulu 20-lea alu Sinodului IL. ecum. st 

dupa ce asupra acestora s'au consultatu Parintii din destulu, si 

  

() Localniculu sinodu din Cartagen'a s'au adunatu la a, 418 în dilele Da- 

paratiloru Onoriu dela 'Apusu, st ale lui "Teodosiu micu dela Resaritu. Presiedin- 

tele au fostu Aureliu Epulu Caxrtagenei, carele se numea de catra Parinti si Papa, 

De fatia au fostu si Locotiitorii lui Zozimu Papa dela Rom'a, Fauistinu Eppulu 

Nichenului, si Filipu sî Aselu presbitsrii, si alti Archierei pona la 217. s'au tie- 

mutu acestu Sinodu asupra lui Pelagin, Celestiu si Donatu, si Apiariu, si au du- 

xatu siase ani intregi. Corifeiulu acestoru ieretici au fostu Eppulu Pelagiu, carele 

mai nainţe de Sinodu au. si unatemisitu cele 12 capete ale învatieturiloru sale ie- 

retice, dar apoi în Africa au rejnceputu a le lati acele, si atunci s'au osânditu 

„eu toţi partisanii şei si icresulu. lui, sîclu, si cei impreuna cu elu de un'a + pa 

xere.
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au disu unanimu, ca acele le primescu, si le imbratisiadia, atunci 
sau sculatu presiedintele Sinodului Aureliu Eppu, sî au dîsu: ca 

esemplarele acelora, cari la Sinodulu din Nicea sau constituitu 
de câtra Parinti, si aci aduse de parinti din Afric'a asiă suntu, 
precum aci sau cetitu acele, st dupa ele.trebue sa se urmedie 

si sa se faca, câ st spre viitoriu sa se observe, — au urmatu ca- 

nonulu acesta care este urmarea consultâiiloru st a convingeri- 
loru unanime ale Parintiloru din acestu Sinodu. | 

Can. 2. Dupa ce Dumnedieu au binevoilu, că cre- 
dinli'a bişericeasca cu asemenea marturisire de câtra noi 

sa se predee, si intru aceasta inclita adunare inainte de l6te 

sa se marturiseasca; apoi rânduiala bisericeasca trebue” 

sa se pastreze cu invoirea fie-cârui, si cu cea a tuturoru, 

dara spre intarirea mintiei fratiloru si coeppiloru nostrii 

celoru de curându hirotoniti, se cuvine a adaoge acelea, 
“care dela Parinti intarite le-amu primitu, că unimea Trei.- 
mei, adeca a Tatalui, si a Fiiului, si a sântului Duchu sa 
se recundsca a nu avea nici o deosebire, si in mintile 
n6sitre sânta sa o tienemu; st precum ne-amu invatiatu, 

asiă si pe poporele lui Dumnedieu le vomu invelis. 
  

Parintii sinodali au aflatu de bine a se enuntiă prin acestu 
canonu, că ei sa innoiasea marturisirea Simvolului niceanu, ca ci 
vreau  sa-lu pazeasca sântu st nestramutatu, st asiă a invetiă si 
poporulu credinciosu; câ Eppii cei nou-asiediati sa se indeletni- 
ceasca in cunâscerea dogmeloru, in unimea Sântei Treimi, sî 
in tocm'a asiă sa o tiena. 

Can. 3. Au placutu, câ aceste trei trepte, care cu 
Gre-care legatura a castitatei suntu implelicite, — dicu - 

adeca Eppii, presbiterii si diaconii, precum se cade cuvio- 
siloru Eppi, preoiiloru sî diaconiloru st ministriloru de 
cele sânte, sa fia intru t6te infrânati, că sa dobandeasca,
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ce curatu ceru dela Dumnedieu, că sa tienemu si noi ceea 

ce prin Apostoli ni s'au predatu, si din vechime s'au 

paslratu. 

Canonulu acesta prescrie celoru insurati Archierei, preoti, 
si diaconi infrânarea de impreunare cu femeile loru, cându au 

sa sevâisiascu. vre-unu servitiu bisericescu. 

Vedi VI. 30. — Can. 5 apostol. 

Can. 4. Place sântului Sinodu, câ Eppulu, si pres- 

biterulu, sî diaconulu si toti, câti se alingu de cele sânte, 

sa fia pazilori ai infranârii, si de femei şa se departeze. 

_ Canonulu acesta este cuprinsulu sinopticu alu canonului 
precedentu, sî de aceea n'are trebuintie de nici unu comentariu. 

Can. 5. PofVa avariliei, despre care nime nu se 

indoiesce, ca esle maica a luturoru releloru, cu cale este, 

a 0 sugrumă, că nimenea sa nu abuseze cu cele straine, 

si ca nici sa treaca cine-va peste hotarele Parintiloru, nici 

sa fia ierlalu vre-unui clericu a luă camela pentru vre- 

unu lucru, si cele de curându aduse (la Sinodu) îintune- 

cate fiindu, si cu tolulu ascunse se voru cercelă de noi 

si se.:voru hotari; eara despre cele ce dumnedieeasc'a 

Scriptura prea aratalu au legiuilu, despre aceea nu ni se 

cade ndue a hotari, ci mai alesu a urmă acelora; prin 

urmare ceea ce este de osânditu in mireni, aceea cu multu 

nai multu este de osânditu in clerici. 

Canonulu acesta desaproba avariti'a că maica a tuturoră 
veleloru, sî opresce preotiloru a luă cameta dela ori-ce lucru. Se 
vede inca din acestu canonu, ca multe impregiurâri ale avaritiei 
sau adusu la cunoscinti'a acestui Sinodu, pentru care se dice, ca 
ge voru esamină, sî apoi se voru decide; ear cele ce. dumnedie-
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easca Scriptura ne dice, acele n'avemu dreptu a le esamină, ci 
numai a le ascultă st implini, 

Vedi Can. 44 apost. — L. 11. — VI. 10. — Cartag. 20. — 
Laodie. 4. — Vasil. 14. 

Can. 6. Facerea Chrismei (sântului miru) si con- 
sânlirea feteloru sa nu se faca de câtra presbileri ; dar nici 
se cuvine presbiterului a impacă pe cine-va la lilurgie 
publica. Aceasta tuturoru place. 

  

Dupa invetiatur'a dogmatica misteriulu Chrismei are doi 
ministrii, unulu este intocmitoriu, ear cePa-laltu este administra 
toriu; Archiereulu eparchialu este ministrulu intocmitoriu alu mi- 
steriului Chrismei, câci lui i se cade dreptulu a pregati Chrism'a 
din feliurite aromate, si adeca fierberea ei se face in Miercurea 
cea mare, ear sevarsirea sî sântirea ei prin Eppu se face- Joia 
mare; Eppulu impartiesce sântulu miru dupa trebuinti'a singurate- 
celoru biserici parochiali, st preotii o administreaza numai decâtu 
dupa botezu. Si asi4 facerea Chrismei o opresce acestu canonu 
presbiteriloru, precum sî consântirea feteloru, pe care le aduceau 
parintii, si le afierosea lui Dumnedieu, sî atunci se cetea, asupra-le 
rugaciune ; canonulu acest'a cându opresce presbiteriloru sevar- 
sîrea rugaciunei asupra feteloru, cele ce se afierosescu lui Dum- 
nedieu, atunci intielege, ca dreptulu acesta se cuvine eschi- 
siva Archiereiloru. In fine se opresce presbiteriloru si a im- 
pacă pe cine-va la liturgie publica, pentru ca nu este de regula 

. fie-care presbiteru sî duhuvnicu sî numai duhovnicului i este ier- 
tatu a legă ori a deslegă, dar nu st presbiterului, cârui nu i sau 
cetitu rugaciunea de duhovnicu, st nu este dohovnicu. 

Vedi Can. 39 apostol. — Cartag. 7, 60, 51. — 1. 3, 19, 

Can. 7. Deaca cine-va fiindu in periculu aru cere, 
a se impacă cu sântele altare, nefiindu fatia Eppulu, atunci 
presbiieralu este datoriu, a intrebă pe Eppulu, carele apoi 
da voie presbiterului , de a impacă pe celu in periculu 
cu sânta cuminecatura. - Ei
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Fiindca canonulu precedentu au spusu numai absolutu, ca 

„presbiterului na i se cuvine a impacă pe cine-va la, liturgie pu- 

blica ; pentru aceea canonulu presentu aduce o intamplare, cându 

preotulu, carele nu este duhovnicu, pote impacâ pe pacatosulu 

-cu s. cuminecatura, deaca acesta este in pericululu mortii, adeca 

va cere dela Eppulu seu concedie spre acestu unicu scopu. 

Vedi Can. 39. Cartag. 6, 50. 

Can. 8. Carii suntu cu numele „infamiei“ patati, nu 

se potu primi că acusatori în contra parintiloru si Epi- 

“scopiloru. a 

  

- Oanonulu 6-lea alu Sinodului II ecumenicu legiuiesce, ca 

“toti fora, nici o deosebire nu se potu admite sa pâreasca pe Eppu 

seau pe. altu clericu, ci numai aceia se potu admite, in contra 

câroru nu se pâte face nici o esceptiune, deci cetesce acolo co- 

mentariulu, | 

Vedi Can. 14 apostol. — VI. 6. — IV. 21. Cartag. 27, 
137, 138, 139. 

Can. 9. Deaca cei ce dupa meritulu crimeloru loru 

Sau lepadatu din biserica, vre-unu Eppu ori presbiteru 

i-aru. primi la imparlasire, elu inca se face vinovalu de 

aceeasi crima, de care se face 'partasiu acel'a, care fuge 

de sentintia canonica a Eppului seu. a 

căi Gan, 11, 12, 13. apost. — Antioch. 2, 5. — S, Sofi1. 
o Can, 10; Deaca cum-va vre-unu presbiteru de Ep- 

pulu seu fiindu osânditu, cu ore-care trufie sî mândrie 

ingamfându-se aru socoti, ca elu este datoriu a aduce deo- 

sebitu lui Dumnedieu cele sânte, ori a zidi altu altariu 

aru socoti in conta credinliei si constitutiunei bisericesci, 

unulu câ acesta anatem'a sa fia. 

Veai Can. 31 apostol. VI. 18: —-VI. 31, 34. — I=Il. 13, 
14, 15. — Antioch, 5. — Cartag. 11, (2.- aa, 
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Can. 11. Deaca vre-unu presbiteru s'aru condem= 
nă pentru purtarea lui, trebue acela sa se vesteasca si 

Eppiloru invecinali, că audiendu-se lucrulu, prin ei sa se 

impace cu Eppulu seu; eara de n'aru face această, ci 

'— ceea ce sa nu fia — cu mândrie ingamlându-se s'aru 

desparti dela impartasîrea: de propriulu. seu Eppu, si inca 
cu 6re-carii desbinare facându, aru aduce lui Dumnedieu 
cele sânte, unulu că acesta anatem'a sa se socolească, 
sî loculu seu sa-lu piarda; aceea insa bine considerân- 
du-se, că nu cum-va in contr'a Eppului sa aiba dreapta pâra. 

__ Acestu canonu este în legatura cu celu precedentu, si lee 
Biuiesce anatem'a asupr'a preotului, carele sau osânditu de câtra 
Eppulu seu peniru nisce crime, dar au remasu in neascultare, st 
de câtra Eppulu lui s'au desbinatu ; totusi canonulu acesta in 
„trebuintiaza precautiunea cea mai mare pentru o dreapta jude» 
„cata, câci prescrie, câ la tâta intamplarea sa se caute, câ nu 
cum-ya invinuitulu sa aiba vre-o pâra dreapta asupra Eppului, 

, căci numai astfelin de stricţa, esaminare a impregiurâriloru pote 
aduce la lumina, ca sentintia osânditâre corespunde seău ba? 
obiectului cestionatu ? i 

Vedi Can. 31, 32. —1. 5. —1V. 18. — VI, 31, 34. — 111, 
„13, 14, 15. — Antioch. 5, 6. — Gangra 6. — Cartag. 62, 

“Can; 12. Deâca vre-unu Eppu, ceea ce sa-nu îia, 
aru cade 'in vre-o. crirha, si aru fi cu nepulintia,. că mai 
multi Eppi sa se adune, aturici că sa nu remâna în crima, 

-sa se asculte de doisprediece Eppi, ear presbiterulu de 
.siase Eppi cu. alu seu propriu, -sţ diaconulu de trei Eppi." 

  

- Eppulu criminalistu dupa eanonulu acest'a are sk fia jude- 
catu de [2. Eppi, insa dupa convinctiunea nâstra are sa se judece 
de Sinodulu archierescu dela concerninta mitropolie fora privite 

"la numerulu Archiereiloru, câci nu suntu 12 Eppi în fiecare mi- 
19
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tropolie. ară aceea, ceea ce dice canonulu, ca, presbiterulu de 

6, ear diaconulu de 3 Eppi, sa se judece, este de a sci, ca aceast'a 

se pote intielege in casuri. estraordinari. 

Vedi Can. 14. — apostol. — IL.:6. —IV.9. — Antioch, 4. 

— Cartag. 15, 18, 105, 118 | 

Can. 13. Nu este ierlatu a hirotoni pe Eppu, fora 

numai prin multi Eppi ; ear de va fi de lipsa se pote alege 

si de trei in ce feliu de locu aru fi la demandarea Mi- 

iropolitului; si deaca vre-unu Eppu aru face ce-va in contra 

marturisirei sale proprie, seau în contra subscrierii sale, 

aceTa insusi s'au lipsilu de onorulu seu. 
ÎN a 

Aci subt „hirotoni“ se intielege „alegere“ dar nu „sântire“. 

Cumea despre alegerea unui Eppu nou legiuiesce acestu canonu, 

câ prin multi sa se faca, se vede din totu cuprinsulu acestui ca- 

nonu. Vedi comentariulu I la canonulu 1. apostolescu. Apoi mai dice 

“Balsamonu in tâleulu seu la acestu canonu: ca loculu nu face pe 

“Eppulu, ci alegerea si voturile Archiereiloru sî prin aceasta vo- 

iesce Balsamonu sa arete, ca canonulu pr6 dreptu dice: ca ale- 

"gerea, se pâte face ori în ce locu, unde aru voi Mitropolitulu. 

| Veăi L. 4, 1. — VII. 3. — Antioch. 19. — Can. 1. alu Sin. 

"Constant. tienutu in Baptisteriulu bisericei foea 283. 

_- Can, 14. Asisiderea au placutu, că ori-carele din 

Eppi, ori din presbiteri, ori diaconi, seau din clerici, in 

contra cârui vre-o controversia criminale ori civile s'au 

yidicatu, deaca va refusă forulu hisericescu, si aru vrea 

sa 'se curelie dinaintea judecatoriloru publici, chiaru de 

Zaru aduce sentintia in favorulu lui, totusi sa piarda l0- 

-culu seu; aceasta în cele criminali; ear in cele civili, va 

„pierde aceea, pentru care au nazuitu, de va voi a-si tien6 

“loculu seu. | | | 

Canonulu_ acesta prescrie clerului in deobsce, că controver-
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sa sea sa o astearna judecatoriei bisericesci, fia accea criminale, 

fia de cea, civile, se intielege de sine, deaca controversi'a este de 

natura bisericeasca, st adeca deaca preotulu se incusa pentru vre-o 

fapta imorale, in urm'a cârei trebue sa se depuna din preotie, 

atunci au facutu preotulu fapta bisericeasca criminale, ear fapta, 

civile bisericeasca au facutu, cându au causatu vre-unei fetie bi- 

sericesci paguba de bani. Deci canonulu dice, deaca preotulu in- 

vinovatitu pentru fapta criminale bisericeasca la judecatoria po- 

litica va nazui spre a se curati, atunci de va si iesi judecata in favo- 

rulu lui, totusi loculu seu ilu pierde; ear de va nazui la jude- 

cata politica în caus'a bisericeasca civile, atunci sa piarda aceea, 

ce au câstigatu la judecata, de va voi sa-si retiena loculu seu. 

Vedi 1. 6. — IV 9, — Antioch, 12. — Cartag. 115. 

Can. 15. Si aceasta au placutu, că deaca dela ori- 

carii judecatori bisericesci s'aru face apelatie la alti judeca- 

tori bisericesci, avându mai mare potestate, aceasta nimic'a 

sa nu-i vateme pe aceia a câror'a sentinlia se desleaga, 

deaca nu se pote document, ca ei au judecatu din vrâj- 

masie, ori din Gre-care patima, ori ca aru fi fostu mituiti. 

  

Apelatia se iarta dela judecatori inferiori la cei superiori. 

Judecatorii, dela cari se face apelatie, nu trebue se ice pârtiloru 

apelante in nume de reu, câci eu nazuitu la forulu mai inaltu, 

deaca suntu ei convinsi, ca sentintia loru este pe canâne basata, 

si adusa obiectivu fora nici o patima. Vine de insemnatu, ca in 

eausele personali preotiesci potu fi judecatori numai preoti, dar 

mu si mireni. Vedi Balsamonu in comentariulu acestui Canonu. 

Can. 46.  Eara dupa consensulu pârtiloru, judecato- 

ii voru fi alesi, de-sî mai putieni aru fi, decâtu cei 

jânduiti, sa nu fia iertatu a apelă. 

  

Apelati'a, n'are locu, cându pârtile litigante dupa avuta coin- 

tielegere si invoire si-au alesu siesi judecatori alesi, deaca aru â 

fostu si mai micu numerulu acestoru judecatori decâtu siase la 
presbiteri, sî trei la diaconi. 

Vedi Can. 74 apostol. IL. 6.— IV. 9, 
19%
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Can. 17. Fiii preotiloru nici sa faca, nici sa pri- 

veasca comedii lumesci ; aceasVa totu-deaun'a s'au opritu 

si: tuturoru cresliniloru, că de acelea sa se reliena, si 

acolo sa nu mearga, unde suntu sudalme si. injuraturi. 

Canonulu acesta opresce fiiloru preotiloru, frecuentarea co- 
medieloru, care erau la pagâni în mare onoru. 

Vedi Can. 42, 43 apostol. — VI. 24, 51, 62, 66. — Lao- 
dic. 13, 54. 

Can. 18, Au placutu, că Eppii, si presbiterii st 
diaconii sa nu fia arendatori, ori procuratori, nici sa caute 

traiulu seu a'lu sustien€ din vre-una lucru. urâtu.sî ne- 

insemnatu, câci suntu datori a observă, ceea ce Scrip- 
tura contiene: „Nimenea ostasiu fiindu lui Dumnedieu,. 

nu se incurca in lucruri. lumesci. 

  

Se opresce Eppiloru, presbiteriloru sî diaconiloru prin a- 
cestu canonu, că sa nu se faca arendatori. de mosii, nici procu- 
ratori, nici sa se deprinda pentru traiulu vietii loru cu lucruri 
dejositâre, si dehonestatăre, precum, a tiene cârcima, ori prevalie, 
sî altele asemene. , 

Vedi Can. 6, 81, 83, — 1V.3, 1. — VI. 9. — I=I. 11. 
— II. Timot. Capu 2, v. 4. 

Can. 19. Au placutu, că cetitorii devenindu la eta-. 

tea puberiâtii, sa se sileasca seau a se casatori, seau a 
marturisi infrânare. 

„ Canonulu prescrie, că cetitorii ajungându la etate de 14 ani, 
sa se sileasca, câ seau sa se insore, seau sa apromita, ca voru 
pazi fecioria. Zonar'a, dice, ca acestu Canonu numai în Afric'a 

” se pazea, si aiurea nu, | 

  

Can. 20. Asemene au placutu, ca deaca clericulu va - 
imprumută cui-șa bani, sa primeasca banii sei. inderelu;
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dar de va imprumuta lucruri, atâta sa primeasca inapoi, 

câtu au datu, 

Acestu canonu dupa cuprinsulu altoru mai multoru canâne 
opresce clerului a lu dobândi adeca camete, si demânda, ca câti 

bani au datu cui-va imprumutu, atâta sa sî primeasca indereta, . 

s deaca vre-unu lucru, s. e. hrana au datu imprumutu, atunci 
inea din lucrulu acel'ă atâtu sa primeasca; inderetu, câtu au im- 
prumutatu, 

Vedi Can. 44. — 1. 11. VI. 10. Laodic. 4. — Cartag. 5.— 
Vasil. 14. 

Can. 21. Au placutu, că sa nu se hirotoneasca Dia- 

conii mai nainte de douadieci si cinci de ani. 

Analogu este acestu canonu zu celu 14-lea alu sinodului 
VI. ecumenicu; vedi comentariulu acolo. 

“Can. 22. Au placutu, că celitorii sa nu se inchine 

poporului. | 

Acestu canonu opresce cetitoriloru a se inchină poporului, 

cându au finitu vre-o cetire, pentruca numai Archiereiloru sî pres- 

biteriloru suniu datori a face mchinaciuni dupa cetirea Aposto- 
lului, ori a Parimeiloru. 

| Vedi VI. 33.— VIL. 14. 

Can. 23. Au placutu, ca Mauritania Sitifensa; pre- 

cum au cerutu, sa aiba pe propriulu seu Milropolitu de 

câtra Mitropolitulu tienutului Numidiei, dela carele din Si- 

nodu au fostu desparlitu. Cu consensulu tuturoru Mitro- 

polililoru din Africa si cu alu tuturoru Eppiloru s'au ier= 

tatu pentru preamare indepartare, - | 

Parintii Sinodului acestuia luandu in consideratiune pusa- 
tiunea topografica a Mauritaniei fatia cu scaunulu ei Mitropoli- 
fanu, ce eră în Numidia, st aflându, 'ca este intre locurile ace-
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stea mare indepartare, st ca Eppii din Mauritani'a cu. multe 

greotâti se lupta, cându vinu la Sinodulu eppescu la Numidi'a, 

au aflatu de bine cu voturi unanime, ca în Mauritania Sititensa sa 

se creeze mitropolia iudependinte de câtra cea a Numidiei pen- 

tru inlesnirea administratiunei. 

Can. 94. Au placutu, că candu IEppu ori clericu se hi- 

rotonesce, mai intaiu de câtra cei ce'lu hirotonescu, sa se ad- 

moneze, că sa liena' stransu cele ce s'au decretatu prin 

Sindde, că nu cum-va nefacândn acele, sa se Gaiasca. 

    

Canonulu acesta prescrie, că care se hirotonesce de Eppu 

“ori de presbiteru, trebue mainainte de hirotonie sa, le spuna cele 

hotarite de Sinâdele ecumenice st localnice atâtu pentru drepta 

credintia, câtu si pentru dreapta vietiuire, si pentru bisericesc'a 

buna randuiala st statornicie. Canonulu acesta se observedia si 

astadi la hirotoni:a noului Eppu, dar nu si la birotonia now 

lui presbiteru. Este insa de doritu, ca Eppii sa estinda cuprin- 

sulu ac-stui canonu si asupra presbiteriloru. | 

Vedi VII. 2. | 
Can. 25. Au placutu, că trupuriloru celoru morti Eu- 

haristia sa nu li se dee, ca s'au scrisu: Luati, mancati; 

eara trupurile moriiloru nici potu sa iee, nici sa mânce; 

st ca nesciintia presbiteriloru sa nu faca botezarea celoru 

morii. | | Da 

Canonulu acesta preafiresce nu iarta a cuminecă seau a 

boteză pe cei morti, pentru ca unii câ acestia nu mai sciu de sine, 

st au incetatu tâte functiunile loru spirituali si fisice, pentruca 

este sciutu, ca unde resuflarea omului au incetatu, acolo au in- 

cetatu si viati'a si au urmatu amortirea simtiriloru, si apoi mortea. 

Vedi VI. 83.—Mateiu Capu 26. v. 26. | 

Can. 96. Dreptu aceea s'au intaritu în sinodulu ace- 

sa, ca dupu candnele Sinodului din Nice!a sa se liena in 

fiecare anu pentru 'causele bisericesci, care adeseori se.
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învechiezu spre pagub'a poporului, Sinodu, la care toli 

cei ce tienu scaunele cele dintâiu ale eparchieloru sa tri- 

mita din a loru Sin6de pe doi, seau pe câti voru alege, 

Eppi locotiitori, ca in adunarea sa poa fi auctoritatea 

deplina. 

  

Si canonulu acest'a, că st altele, prescrie tienerea Sinddeloru 
anuali prelânga Mitropolii, si motiveaza ans'a canonului cu aceea, 

ca lucrurile de controvers'a bisericeasca sa nu se invechieze spre 

paguba poporului credintiosu. 
„_ Vedi Can. 31 apostol.— IL. 5. — IV. 19 — VI. 8. — VII, 

6. — Antioch. 20. Cartag. 81, 84, 85, 104. 

Can. 27. Deaca care-va din Eppi se pâresce la cei 

ce suntu mai mari in liar'a lui, incusatoriulu sa dovedeasca 

lucrulu, si de împarlasire sa nu se opreasca celu incusatu: 

fora numai deaca spre darea de respunsu va fi chiematu 

prin scrisori la judeliulu celoru alesi spre a'lu judecă, nu. 

S'aru infatisiă la diu'a hotarita, adeca in terminu de o: luna 

dela diu'a primirei citatiunei. -“Eara de aru arată cine-va cause 

adeverale si temeinice, care iau fostu lui impedecatâre, si 

pentru care n'au potutu elu sa se infatisieze spre respun= 

derea celoru ce s'au adusu in midilocu in contr'a lui, sa 

aiba voie a se presenlă in decurgerea unei altei lune, inse: 
in lun'a a d6wa nu se va impartasi, pona nu se va curali 
de imputatiuni. Eara deaca Sinodului universalu anualu nu 

se va preseniă, ca celu putienu caus'a lui acolo sa se de- 

termine, elu se va judecă câ cum insusi elu aru fi adusu 
in contr'a sea sentintia condemratre, si pre timpulu acel'a 
nu se va impartasi, nici in biserica sea, nici în pa- 
rochie. Ear acusatoriulu lui, deaca nici cându nu s'au:
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absentalu in acele dile, cându obiectulu se îractă, dela cu- 

minecatura sa nu se lipseasca nici de com; ear de aru: 

fi lipsitu cându-va, si saru fi subdusu, atunci Eppulu iin- 

cusalu se lasa la cuminecatura, ear elu se lipsesce, asiă, 

incâtu sa nu i se iee facultatea incusârii, deaca aru pulea 

dovedi la terminu, ca nu ne vrându, ci ca nau polutu sa 

se presenteze. Si aceasta sa fia sciutu, ca cându obiec-, 

tulu se tracteadia in Sinodulu Eppiloru, si persân'a acusalo- 

iului se infameadia, atunci nu se lasa la incusa, afora 

deaca despre ireab'a sea propria, dar nici decum despre 

ireab'a bisericeasca va sa alegedie,. 

  

Acesta canonu prescrie, cum trebue sa fia incusa, carea se 

da in 'contra vre-unui Eppu, si cum trebue sa se pertractedie, 

si adeca incus'a trebue sa fia documentata, si predata Mitropoli- 

tului, ca Eppulu incusatu sa nu se eschida din, cuminecatura de 

catra ceialalti Eppi, ca Mitropolitulu are sa conchieme Sinodu 

episcopescu, sî acolo a soroci pe incusatulu, lasândui terminu de 

ua luna spre infatisiare, si altele, precum lamuritu se vede din 

contextulu canonului, |. 

Vedi Can... 14 apostol. — IL. 6. — IV, 9, 21. — Antioch. 

14, 15. 

Can. 28. Deaca se voru incusă Presbiteri ori diaconi, 

si mai nainte se va implini numerulu legiuitu alu alesiloru 

Eppi din locurile vecine, pe carii iau cerutu invrajbilii, a- 

deca. la: numele de preshiteru siase, si de diaconu irei, 

din preuna cu aceştia. Eppulu  celoru. invrajbiti va cercetă 

_causele loru, pazinduse aceeasi forma ă dileloru, a lermi-: 

niloru, a cercetarilora sî a personelorit, înlre incusatori si 

incusati, Ear causele celoralalti clerici si singuru Eppulu. 

locului le pâte cerceiă, şi decide,



Sinodului locâlu' din" Cartagen'a. 297 

    

Dupa canonulu acesta presbiterii ori diaconii de se voru 
acusă de cine-va, potu alege straini Eppi din pântile invecinate 
de ei, cu cari sî Eppulu loru va esamină si decide. caus'a sub- 
versante ; presbiterii siase, diaconii trei Eppi i'si alegu. Eara, 
causele celor'a-lalti clirici pote esamină si prejudecâ, si insusi 
Eppulu locului. 

Vedi IV. 9. — Antioch. 4 — Cartag. 12, 16. , 
Can 29. Asisiderea au placutu, că fiii clericiloru cu: 

pagâni, ori cu ieretici sa nu se impreune cu casatorie. 

  

Vedi mai pre largu la canonulu 14 alu Sinodului IV. cou- 
menicu ; si la 72-lea alu Sinodului VI. ecumenicu, precum si la 
10-lea sî 31 Canonu din Sardice'a. 

Can. 30. Eppii si clericii sa nu confera nimic'a cre= 
sliniloru, carii nu suntu ortodocsi; si de aru si fi rudenii; 
niimic'a sa nu le confera loru prin dotatiune din bunurile: 
loru, precum mai sustii s'au disu, Eppii ori clericii. 

  

leretici suntu aceia carii despre lucrurile crestiniloru reu, 
si gresîtu cugeta, ear necredinciosi suntu aceia, carii nu credu 
in intruparea cuvântului lui Dumnedieu. Deci dice canonulu pre- 
sentu, ca Eppii st clericii sa nu lase unora câ acestor'a, de aru 
fi si ruditi cu ei, nimic'a din averile loru, nici sa- i faca de mosite- 
nitorii loru dupa mârte, 

Vedi Can. 40. apostol. — Cartag. 89, 102. 

Can. 31. Eppii preste marea sa nu se duca, fora 
numai cu hotarire a scaunului celui dintâiu alu Episco- 
pului propriu din fie-care regiune, adeca, de va luă mai 
alesu dela celu mai intâiu acea harlhie, ceea ce se dice 
dimisoria formulata, seau recomandaliune. 

  

  

  

Prin acestu canonu nu se iarta Eppiloru Africei sa calato- 
Feasca dincolo de marea, adeca în Itali'a, afora cându voru avea
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dela Mitropolitulu loru scrisârea cea numita „dimisoriat sî reco- 

manda, pe ei câtra aceia, câtra carii mergea. 

Vedi Can. 12, 33. apostol. — IV. 11, 13. — VI. 11. — 

Antioch. 6, 7, 8, 11. — Laodic. 41, 42. — Sardic. 7, 8. — Car= 

iag- 91. 116. 

Can, 32. Asisiderea au placutu, ca afora de Serip- 

turile canonicesci nimic'a sa nu se ceteasca în biserica cu 

nume de dumnedieesci Scripturi. Si suntu Scripturile 

canonicesci acestea : Facerea, Estrea, Liviliceasca, Numere, 

A d6u'a lege, Lisusu alu lui Navi, Judecatorii, a Impara=— 

tiloru patru, Paralipomenonu doue cârli, a lui lovu, Psal- 

tirea, a lui Solomonu patru cârli, a prorociloru douespre- 

diece cârli, Isai'a, leremi'a, lezechiilu, Daniilu, Tovie, lu- 

ditu, Estiru, Esdr'a d6ue cârti; ale noului testamentu: 

Evangelii patru, a fapteloru Apostoliloru un'a carte, Epis- 

tolii ale lui Pavelu patrusprediece, a lui Petru Apostolu 

doue, a lui loanu Apostolu trei, a Iui lacobu Apostolu 

un'a, a lui lud'a Apostolu un'a, Apocalipsisu a lui loanu 

un'a carte. 

Vedi Can. 85. apostol. — Laodic. 60. 

Can. 33. Ca ipodiaconii, cei ce se atingu de sân- 

iitele Misterii, si diaconii si presbiterii, dar si Eppii dupa 

insesi terminii sa se intrâneze de câtra sotiele loru, că sa 

fia, că cum maru avea. Ceea ce de nu “voru face, din 

oficialu bisericescu se voru sedte; eara ceia-lalti clerici 

sa nu se sileasca la aceasta, fora numai la etatea ina- 

intata ; însa suntu datori a pazi obiceiulu fiesce-cârei'a 

biserici. 

  

Vedi Can. 5. apostol, — VI. 12, 13, 15, 30, 48. — Sântie-
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mia functiunei, ceea ce va sa o faca preotulu, i dice, ca cu în- 
stitutiunea liberale a bisericei sale, în urm'a cârei'a elu este ca- 
satoritu, sa nu abuseze, ci cu cuviintia pregatitu sa faca servi- 
tiulu seu sublimu. 

Can. 34. Au placatu, că nimenea sa nu vânda lu= 
cru bisericescu, care de m'aru avea venituri, si o mare ne- 

cesilate aru sili, aceea sa se arete Mitropolitului, si im- 
preuna cu hotaritulu numeru alu Eppiloru sa se delibe- 
redie, ca ce este de facuiu; eara deaca asiă mare nece- 

sitate aru apesă pe Biserica, incâtu sa nu se pota consultă 

mai inainte de vândiare, atunci Eppulu concernentu sa 

chieme spre marturie pe cei invecinăti, ingrijindu-se a 

arală Sinodului te incomoditâtile urgente, care au intim- 
pinatu biseric'a seca; care de nu o va face, atunci se va 
arată vinovalu inaintea lui Dumnedieu si a Sinodului, st 

sirainu de onorulu seu. 

  

Dupa canonulu acesta, nu se pbte instrainâ dela vre-o epar- 
chie nici unu lucru, nici o realitate; cându insa vre-o proprie- 
tate a Eppiei n'aru aduce nici unu folosu, si Eppulu aru gâsi de 
bine, a-lu vinde, atunci Eppulu este datoriu a arată Mitropolitu- 
lui lucrulu cu tâte impregiurârile, carele apoi va institui cercetare, 
si-lu va decide in Sinodu ; ear de nu s'aru putea observă procedur'a 
aceasta din vre-o causa momentâsa, pote Eppulu chiamă pe câti: 
va Eppi vecini, de a le arată starea lucrului, fiindu datoriu Si- 
nodului celui mai de aprope a relationă despre cele intamplate, 
care de n'aru face, vinovatu va fi inaintea lui Dumnedieu si a 
Sinodului, si se va consideră câ strainu de onorulu lui. . 
. Vedi Can. 31 apostol. — VII, 12. — Angir. 15. — An- 
tioch. 24. “ 

"Can. 35. Asemenea s'au intaritu, că, deaca cându-va 
Yre-unu presbiteru ori diaconu s'aru constată in vre-o crima
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mai grava, care pe elu aru trebui sa-lu lipseasca de oficiulu 

sacru, — sa nu se puna mânile asupra lui, că preste cei 

ce se pocaescu, ori că preste nisce credinciosi mireni ; 

pici sa se dee lui voie, că de alu doilea botezându-se, 

sa se inainteze câtra treapta clerului. 

Erâ obiceiu, că cei ce se pocaiă, Archiereii punea mânile pre 

eapulu loru, seau si preotii cu concesiunea Archiereiloru si ăsiâ 

rugându-se pentru ei ii osebea st-i randuiă la locurile loru cuve- 

mite. Deci aceasta punere de mâni dice canonulu sa nu se faca, 

asupra presbiterului seau diaconului, care au cadiutu în crima 

nai grava bisericeasca. 

Vedi Can. 25, 41, 68 apostol. — VI. 21. —— Cartag. 51. — 

Vasil. 3, 32, 44, 51. | 

Can. 36. Au placutu, că presbiterii, si diaconii, si 

ceia-lalti clerici inferiori în causele, ce le au, de s'aru 

plânge asupr'a judecatorieloru Eppiloru sei, atunci vecinii 

Eppi sa-i asculte, st cu consensulu Eppiloru loru proprii 

'controversiele cele dintre dânsii le voru compune Eppii 

cei de dânsii chiemali. Pentru aceea deaca si dela acesli'a 

voru voi a apelă, sa nu apeledie la judetiele cele de preste 

mare, ci la Mitropolitula Eparchieloru loru, precum si pen- 

tru Eppi s'au hotarit aceasta de multe ori.  Eara cei 

ce voru apelă la judetiele cele de preste mare, aceia 

mu se voru primi. la cuminecatura de nime in Afric'a. 

Canonulu pretentu dice, ca deaca preotii, diaconii, si ceia- 

Jalti clerici inferiori 'aru fi multiamiti în controversa loru cu 

sentinti'a Eppului loru, atunci cu voia Eppului propriu potu con- 

curge la Eppi vecini, si nefiindu multiamiti nici cu sentinți'a a- 

cestor'a, potu apelă la Mitropolitulu loru, dar nu la judetiele de 

preste mare, adeca la Rom'a. Balsamonu forte bine observeadit
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la canonulu acest'ă, unde se dice: ca unu presbiteru ori diaconu; 
ori altu clericu inferioru, deaca se afla apasatu prin sentinti'a, 
Eppului, pâte asterne caus'a sea unoru Eppi vecini cu consensulu 
Eppului seu spre decidere, -fora insă Eppulu respectivu sa iee 
parte la judecata acestora Eppi vecini, pentru ca carele au adusu 
odata sentintia in vre-o causa, acela inceata sa fia judecatoriu în 
aceeasi causa, : 

Vedi IL. 6. — 1V. 9. — 

Can. 37. Au placutu intregului Sinodu, că carele 
pentra lenevirea sea se va lipsi de cuminecatura, ori 
Eppu, ori altu clericu, deaca pe limpulu escomunicatiunei, 
mai inainte de aru fi fostu asculiatu, s'aru imbulzi la cu- 
minecatura, elu se judeca, câ si cum aru fi adusa insusi 
asupra sea sentinti'a de condemnatiune. | 

  

Ori-care Eppu, ori altu clericu, carele pentru lenevire in 
oficiulu seu se segregeadia, de-st aru dice, ca este pe nedreptu 
pedepsitu, are sa remâna sub epitimie, pona cându de câtra mai 
mâri judecatori se va cercet si decide causa lui, sî nevrându a 
asteptă, ci imbuldiendu-se s'aru cuminecă, se considera, câ unulu, 
carele in contra, sea au adusu sentinti'a de condemnare, __Vedi Can. 12, 13, 82, apostol, — 1. 5, — Antioch. 6, — 
Sardie, 14. 

Can. 38. Au placutu, că acusalulu, si acusatoriulu, 
in loculu, unde este acusatulu, de s'aru teme de vre=0 
sila a unei multimi indrasnelie, “si pote alege siesi loculu 
celu proximu, unde nu va fi cu greu .a aduce marturii, 
si se va incheiă lucrulu,. . 

  

Pentru ca sau intamplatu, ca unii au fostu puternici în lo- 
curile loru, unde vrajba s'au escatu, au. decretatu Parinţii acestuj 
Sinodu, ca deaca fia acusatoriulu fia acugatulu în locurile loru, unde lo, 
cuescu, are prepusu, ca deaca acolo controversi'a loru Saru esamină st 
decide, lesne se voru face unele turburâri din partea partisani-
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loru unei seau ceiealaltei pârti, — se pote alege unu altu locu: 

în vecinatate, unde fora dificultâti se potu esamină marturii, si 

obiectulu decide. 

Vedi Can. 15. apostol. — 1. 2. — Cartag. 140. 

Can, 39. Au placutu, ca ori-carii clerici si diaconi, 

de nu s'aru supune Eppiloru loru, carii vrându pentru 

unele cause urgente ale bisericeloru loru a-i ridică pe 

ei la mai mari onori in biserica loru, aceia, sa nu mini- 

streze nici in treapta aceea, din care p'au vrutu sa iasa. 
ANR 

Canonulu acesta prescrie preotiloru indeobsce o obedientie 

fiiasca fatia cu promotiunile, de care Eppulu ii afla de vrednici pe 

cei distinsi în clerulu eparchialu, sî voiesce, că ori-cine sa pri- 

measca promotiunea, ce i se ofere, câci altcum facându cade si 

din treapta sea de mai nainte. Se intielege, ca astfeliu de pro- 

motiăne se presupune, care are basa canonica, st urmeadia din ne: 

cesitatea binelui comunu : bisericescu ; apoi, precum dice Balsa- 

monu Eppiloru li s'au datu potestate a promovă pe preotii loru 

la graduri mai mari, dar nu a-i deprime la mai mici graduri. 

Inca mai dice Balsamonu, câ bine sa se observedie, ca oficiele 

eclesiastice nu suntu de potestate a Eppiloru, precum vreau sa dica 

unii, ei de autoritate st dignitate a Can6neloru. Officia, eclesiastica 

non sunt potestatis eppalis, sed canonum dignitatis et auctoritatis. 

Vedi Vasil. 89. — VI. 35. 

“Can. 40. Au placutu, că Eppii, presbiterii, diaco- 

nii, seau si ori-cari clerici, carii n'au avutu nimic'a, cându 

Sau promovatu, st apoi pre timpulu Eppatului, ori clericatului 

- Joru si-au cumparatu pre numele loru liarini si bunuri si ace- 

le le tienu, sa se invinovaliasca că si cum bunurile domnesci 

Je-aru fi râpitu, de nu cum-va admonati acelea le-au re- 

slituitu bisericei.  Ear deaca aru fi venitu in posesiuneă 

loru vre=unu bunu din liberelitatea cui-va, seau din suc- 

cesiunea dupa vre-unu .cognalu, cu aceea „pote sa dis-
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puna cum va. voi. Eara dupa ce au propusu, aru vrea 
aceea sa o relreaga, nu suntu vrednici de onorulu bise= 
ricescu, si sa se judece că unii improbi. 

  

Canonulu acesta prescrie, ca facându:se cine-va că omu 
saracu fia Eppu, fia presbiteru, sî pe timpulu oficiului seu si-au 
facutu averea insemnata, aceea sa o dee eparchiei sî respective 
parochiei ; ear cele ce si-au castigatu in urm'a vre-unei dotatiuni, 
seau hereditati, asupr'a acelor'a pâte defige, cum va vrea. Noi 
aflâmu cu dreptu. a adauge parerea nâstra individuale la acestu 
canonu, sî adeca mare deosebire este astadi intre unu Eppu si 
presbiteru, seau sî ori-care clericu, pentru ca Eppulu de astadi se 
tiene de tagm'a monachale, câ atare nu pote avea nimic'a alu 
seu, si ori-ce agonisesce, aceea, este proprietatea inalienavera a 

- eparchiei, precum mai mulie canâne documentedia ; asiă dara, 
Eppulu nu pâte avea nimic'a alu seu; dar altcum se afla treaba 
cu presbiterulu, sî cu ori-care clericu, câci elu este insuratu, elu 
se remunereaza pentru servitiurile, care le presteaza, poporului, 
si asiă elu nu se pâte stringe a d4 bisericei parochiale tota ago- 
niseal'a sea, ci o parte numai, câ sa se arete multiumitoriu câtra 

„biseric'a. aceea, unde elu si-au facutu starea sea, st au lasatu 
„copiiloru sei o heresire frumâsa. Dar nici decum nu suntemu de 
acea parere, că preotulu totu sa se foloseasca de veniturile sto- 

„lazi, sî de lipsele bisericei sale sa nu pârte grija. 
Vedi Can. 40 apostol. — Antioch. 24. — IV. 29 — VI. 35. 

Can. 41. Au placutu, că presbiterii sa nu vânda 
fora scirea Eppiloru loru nici unu lucru alu bisericei, in 

„carea s'au consânlitu, precum si Eppiloru nu li este ier- 
latu a vinde locuri ale bisericei fora scirea Sinodului si 
a presbiteriului lui ; deci nefiindu nici 0 necesilate, 
mici Eppului sa nu-i fia iertatu a abusă cu lucrulu, care 
'este din titlulu bisericescei matricule. | 

  

  

Canonulu legiuiesce, că, nici presbiterii fora, scirea Eppiloru
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loru, nici Pppii fora seirea Sinodului Eppiloru e archiali st a presbi- 
3 p 

teriloru loru sa nu vânda nici unu lucru bisericescu. 

Vedi Can. 38, 41. apost. — IV. 26. — VII. 11. 12. 

Can. 49. Eppii si clericii pe fiii sei sa nu-i lase 

a se 'face de sine statatori — maioreni —. sui iuris — 

prin emancipatiune, afora deaca voru fi siguri despre mo- 

ravurile si etatea loru, pentru ca de aicea pecatele loru 

numai loru se imputa. 

    

Canonulu acesta da indeobsce parintiloru acelu consiliu 

“salutariu, că pe fiii loru sa nu-i dechiare inainte de timpu de 

'sine statatori, de maioreni, — sui iuris — pona nu se convingu, 

“ca fiii loru suntu maturi st apti a se chivernisi. 

_Can.. 43. Eppii, presbiterii, si diaconii sa nu se hi- 

“rotoneasca, pona cându pe toti casnicii sei nu-i voru 

face ortodocsi. 

- Preotulu este datoriu a invetiă în linea dintâiu pe casnicii 

“sei, este asiă dara lucru firescu, cându canonulu prescrie, ca 

:mime de Eppu si de presbiteru pona atunci sa nu se hirotonea- 

:sca, pona, cândn pe toti casnicii sei nu iau adusu la ortodoesie, 

„.: Vedi Can. 82. apostol. 

Can. 44. Intru cele sânte nimic'a, mai multu sa nu 

"duca decâtu 'Trupulu - si sângele Domnului, precum si 

insusi Domnulu au predatu, adeca pâne si vinu ameste- 

'catu cu apa; eara pârg'a — primiție — de miere, seau 

“lapte .din obiceiu șa . se aduca” intro di. anumita spre 

“misteriulu prunciloru, si de-si ele se aducu in altariu, 

"totusi sa aiba deosebita binecuvântare, că sa se deose- 

“Deasca de misteriulu Corpului si a Sângelui Domnului. 

Dara nimica mai multu dintre primitiele sa nu se aduca, 

decâtu din struguri si din-grâu.. --- "2
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Canonulu acesta demanda, că numai pâne sî vinu amestes 
catu cu apa sa se aduca la sântele taine. Dara fiindca s'au obi- 
cinuitu a se aduce Ia altariu intr'o di anumita, lapte si miere că 
o pârga, pentru că pruncii sa fia sanatosi, carii. cu acestea s6 
hranescu, pentru aceea se rânduiesce, câ aceste sa se binecu+ 
vânte de câtra preotu deosebitu, ear nu cu. acea binecuvântare, 
cu care pânea si vinulu se preface in trupulu sî sângele Man 
tuitoriului. 

Vedi Can. 3, 4. apostol. — VI. 28, 32, 57, 9%. 

Can. 45. Clericii, si cei ce se infrâneaza, sa nu 
între la veduve seau la fecidre, decâtu cu permisiunea st 
consensulu Eppului propriu, seau a presbiteriloru, St 
aceasta inca singuri sa nu o faca, ci cu conclericii, seau 
cu aceia, cu carii Eppulu seau presbilerii insusi au in- 
trare la acestu feliu de femei, seau unde suntu clerici, 

seau oare-care crestini cu renumele bunul 

Pentru de a scapă preotii din prepusuri, voiesce canonula 
acesta, că nimene dintre preoti sa nu intre lu femei veduva si 
feciore decâtu cu permisiunea Eppului seau â presbiteriloru, seaa 
sa-si iee cu sine din fetiele acele, cu care sî Eppulu si presbi» 
terii se ducu la astfeliu de persâne. 

Vedi 1. 3. — VII. 18, 22, — Anghir, 19. — Vasil. 89, 

Can. 46. Eppulu scaunului celui dintâiu sa nu se 
dica Ecsarchu alu ereiloru, seau Principe alu Iereiloru, 
seau ce-va intracestu chipu, ci numai Eppu alu şcaunu= 
lui celui dintâiu, 

Aci canonulu pentru delaturarea mandriei archieresci opresca 
Mitropolitiloru, a nu se chiamă Ecsarchu alu preotiloru, nici Pria- 
cipe alu Iereiloru, ci simplu Mitropolitu slu cutârui seaunu, Prin 
urmare gresiescu, eatii tituleadia pe : vre-unu - Mitropolitu, 

20
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Eminentia, si gresiesce- sî Mitropolitulu, carele primesce aceasta 

titulatură straina in biseric'a nostra. | 

Can. 47.. Clericii pentru. a mancă, seau a hea sa 

nu între în câreima, fora numai de voru fi impinsi la 

dceusta de necesilatea sirainalâlii. 

  

Vedi Can. 42, 43, 54 apostol. — VI. 9, 50. — VII. 22. 

Can. 48. Sântele Altariului sâ nu se sevarsiasca 

decâlu de oameni ajunali, osebindu-se o di,singura dintr'unu 

anu, intru carea cina domneasca se sevârsiesce ; eara 

deaca Ore-carii pe la limpulu de seara s'aru' sevârsi, şeau 

din Eppi, seuu din ceia-lalii, de s'aru lace punerea ina- 

inte, cu singure rugaciunile sa le sevârsiasca, deaca cei 

ce facu aceasta, se voru află prânditi. 

Partea dintâilea a canonului acestui'a cuprinde in sine acea 

indreptare, ca in Joia mare Iereii dupa ce voru mâncă, precum 

aceasta canonulu 29 alu Sinodului VI. ecumenicu prescrie, sa faca 
rugaciunea, de sâr'a. Partea a doua a canonului tracteadia despre Îi- . 

turgi'a, ceea ce se obicinuiă a se face la ingropaciunea mortiloru ; 

deci dîce canonulu, cându aru muri Eppu ori crestinu in de seara, 

“si preotii, cei ce au sa faca liturgie nu se voru află ajunati, ci 

prânditi, atunci sa nu faca liturgie, ci cu preserisele rugaciuni si 

cantâri sa se sevârsiasca cele ale ingropaciunei. 

Vei 69. apostol. — Laodic. 49, 50, 51, 52. — VI. 29, 89. 

Can. 49. Eppii ori clericii sa nu se ospeleze in 

biserica, decâta numai din necesitatea hospilicloru -ca- 

latorii s'aru abate acolo.. Si poporulu, incâtu de elu se 

liene, sa se opreasca de asileliu de ospeliuri. 

  

_Vedi VI. 14, 16, 88. — Laodie. 51. — Gangria a, | 

„Can. 50. Celuru ce se pocaescu, cu judecata Eppi- 
,
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loru sa li se prefiga timpulu pocaintiei; presbiterulu sa- 
nu impace fora de scirea Eppului pe celu ce se poca- 
iesce, afora. numai deaca silesce necesitatea in absenti'a 
Eppului; eara deaca va fi crim'a celui ce se pocaiesce, 
publica, si cunoscuta, carea t6ta biseric'a o clatesce, atunci 
inaintea „Narlicei“ — tindei bisericei — se va pune 
mân'a pe acesta. 

  

Fiindea Eppii suntu urmatorii Apostoliloru, st au mositenitu 
dela acestia puterea legârii sî a deslegârii, pentru aceea ei se 
considera în eparchiele loru că duchovnici, carii asiadia, pe- 
deia-lalti că locutiitori ; prin urmare preotulu, carele nu este hi- 
rotesitu de duchovnicu, nu pâte dietă celui ce se pocaiesce, nici: 
o epitimie fora scirea Eppului, afora deaca Eppulu este absentu, 
sî vre-o impregiurare grava ilu silesce, | 

Vedi Can.. 39 apostol. — Cartag. 6. 7. 

Can. 5i. Sântitele Fecidre, cându se despartu de 
parinti, de câtra carii se pazea acasa, sa se recomande fe- 
meiloru mai venerabili prin providenti”a Eppului, seau fiindu 
elu absentu,. a presbiterului ; seau ele impreuna ” locu- 
indu, unele .pe altele sa pazeasca, că nu cum-va retacin=: 

„du-se, se vateme existimaliunea Bisericei. 

Vedi L. 3, 19. — IV. 16. — Cartag. 6, 135, | 
”. Can.. 52. Bolnavii, carii pentru sine nu potu respun- 

de, atunci sa se boteze, cându cu voi'a loru despre sine 
voru dă marturie cu insusi a loru periculu,: 
—— 

  

Canonulu: acesta in due intielesuri se comenteudia, 1, că, 
cându catechumenii din causa vre-unei bâle pierdu graiulu loru, 
sî nu suntu inca botezati, atunci sa se boteze, deaca voru arată: nisce. semne pentru botezu; 2, că cându catechumenulu se bol- 

- 20%
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navesce si nn pâte' grai, sî doresce botezulu, atunci sa se bo- 

teze, sî respunsurile dela botediu sa le faca primitorii, Adeca nasii. 

Can. 53. Scenitiloru, sî Mimiloru, si celora-lalte 

pers6ne de acesiu feliu, seau: Apostatiloru, carii se poca- 

escu, st se intorcu câlra Dumnedieu, sa nu ]i se denege 

harulu sî impacaciunea. 

  

Vedi Can. 52. apostol. — Cartage 12, 

„Can, 54. Sa fia iertatu a ceti patimile Muceniciloru, 

cându se sevarsiescu dilele loru aniversali. 

  

Fiindea sinodulu acesta localu din Cartagen'a au rânduitu 

prin canonulu 32 alu seu, ce cârti trebue sa se ceteasca in 

biserica, intre care nu se gasesce cartea patimiloru Muceniciloru ; 

pentru aceea aci se prescrie, ca patimile Muceniciloru sa se ce- 

teasca in biserica în dilele aniversali ale amintirei loru. 

Can. 55. Au placutu, că sa intrebâmu pe fratii si 

Coeppii nostrii Siriciu si Simplicianu pentru singuri prun- 

cii, carii s'au botezatu prin Donatisci, nu cum-va aceea, 

ceea ce ei cu voi'a loru n'au facutu, pecatulu parinliloru sa-i 

impedece pe ei, că sa nu se pâia inaintă la ministeriulu 

sântului altariu, cându se voru intârce la biserica lui 

Dumnedieu cu proposilulu salutariu. 

  

_ WVedi Cartag. 66, 15, 16, 71, 18, 99, 100, 101, 102, 103, 
110, 128, 129. 

Can. 56. Despre credintia Tractatului celui in Ni-. 

cea amu auditu, ca Sântele sa nu se faca dupa prândiu,. 

ci că de cei ajunati, precum este de cuviintie, sa se se- 

vârsiasca. 

  

Aci sub tractatu ss iiitielege protocolulu Sinodului ecume-
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nicu I din Nice'a, st dicu Parintii Cartageni, ca au auditu de 
acolo, cumea s'au hotaritu, că liturgia sa nu se sevârsiasca dupa, 

prândiu, ci totu-deun'a, inainte de prândiu, st inca preotii fiindu 

ajunându. 

Vedi VI. 29. — Cartag. 48. 

Can. 57. Sa nu se faca rebotezâri, nici rehirotonii, 

nici stramulâri ale Eppiloru, si ca cei ce blândei admo- 

niliuni a Sântieniei Vostre n'au voilu a se supune, sia 

se corege, ce nu se pole concede, numai decâtu sa se o- 

preasca prin auctoritatea stapânirei civili; si pazindu-se 

forma constilutiunei sa nu se judece de Sinodu. 

Caracterulu botezului si alu hirotoniei este indelebilu, st de 

aceea nu se pâte repeti, precum sî canonulu acesta opresce re- 
botezâri, rehirotonii sî stramutâri ale Eppiloru din un'a în alta 

eparchie.  Blanda administratiune, de care aci se face amintire, 

se refere la Cresconiu Eppu din Veceni, care au parasitu cu vol- 
picie Eparchia sea, si au trecutu la alta, sî Mitropolitulu din 
Cartagen'a lau admoniatu a se intârce la Veceni, dar elu nu iau 

datu ascultare; deci canonulu voiesce, ca prin stapânirea civile 

sa se opreasca de dignitatea eppale, sî cele-lalte. 

Vedi Can. 14, 47, 68. apostol. — 1. 2, 9. — Antioch. 5. 

Can. 58. Form'a cea vechie se va observă, deaca 

nu mai putieni de lrei Eppi voru fi la hirotonia Eppului. 

Aci. se demanda observarea canonului vechiu, st adeta Can, 
1. apostol. — Can. 4-lea. [. — in urm'a câroru pentru hiroto- 
nia noului Eppu se ceru trei Eppi ordinatori. 

Vedi si VII. 3. — Antioch. 19. — Cartag. 13. 

Can. 59. Cându ne vomu adună spre alegerea vre- 

unui Eppu, si se va nasce vre-o coniradicere, dupa ce 

acele de noi s'au pertractatu, aru fi unu incepulu indras- 

neliu, cându numai trei s'aru află spre depunerea aceluia,
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“care aru fi de a se hirotoni, ci numerului acum alinsu Sa 

se adaoge inca unulu, seau doi, sî la poporulu acel'a, 

unde este de a se hiroioni, sa se esaminedie mai dinlâiu 

personele acele, cari contradicu, dupa aceea apoi si 

cele ce suntu propuse sa se adaoge, si cându inaintea 

poporului se va arală curalu si nevinovalu, sa se hiroto- 

neasca. 

Canonulu acestia dice: ca deaca trei Eppi se voru infatisiă 
pentru hirotoni'a, noului Eppu, sî unii din afora aru ridică nisce 

incuse asupr'a lui, atunci sa se sistedie hirotonia, sî unulu seau 

alti doi Eppi sa se insotiasca cu cei trei sî sa esamineze incu- 

sele, sî deaca alesulu se va rectifică inaintea poporului, atunci sa 
se hirotoneasca. 

Vedi Can. 61 apost. — VI. 2. 

Can 60. In toti anii sa ne adunâmu laolalta, s? cându 

la unu locu vomu îi adunati, atunci se va promulgă diu'a 

sânteloru Pasci prin locotiitorii, cari se voru allă in Sinodu. 

Canonulu acesta randuiesce, câ in toti anii Eppii sa se 

adune în Sinodu, si pre lânga altele sa defiga si diwa Pasciloru, 
sî sa o publice aceasta prin locotiitorii, carii se afla la Sinodu ; 
de unde se vede sî aceea, ca Sinodulu din Cartagen'a au intie- 

lesu pentru Sin6dele anuali timpulu inaintea Pasciloru, că. adeca 

Sinodulu timpulu sa'lu prefiga, si salu publice timpuriu, de a se 
“putea tien6 pretutindenea Pascile in un'a, st aceeasi di. 

Vedi Can. 31. apostol. — 1.5. — IV. 19. — VI.8. — 
VII. 6. 

Can. 61. Datori suntemu a visită fie-care eparchie 

pe timpulu Sinodului. 

- Acei . poftesce canonulu, câ pe timpulu Sinodului anualu 
„eppeseu sa se pertracteze lucrurile, care din fie-care epârchie s'au 

asternutu Sinodului eppescu, si ca dupa impregiurâri sa mearga
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locotiitorii din partea Sinodului în siriguratecele eparchii, spre 
esaminarea sî complanarea controversieloru, sî despre acele a ra- 

poită Sinodului: spre mai departe urmare. 

Vedi Can. 31 apostol. — 1. 5. —IV.19,. —VL8. — 
VIL. 6. — Antioch. 20, 

__ Can.'62. În multe Sindde s'au constituitu cu con= 

sensulu sacerdotalu, că poporele, care prin parochii de 

Eppi se tienu, si care nici cându n'au avotu propriulu 

loru Eppu, sa nu capete altcum Eppu fora cu consen- 

sulu Eppului loru de mai inainte, fiindea unii stapâniti de 

tiranie, fugu dela impartâsîrea fratiloru, sî cându se osân- 

descu, inca cu 6re-care vechie tiranie i'si insusiescu siesi 

stapanire peste dânsele.  Mulii siî dintre presbiteri in- 

gâmfati sî nepricepuli iși ridică cerbicele in contra Eppi- 

loru, intaritându gloatele cu ospeliuri si cu sfaturi mali- 

tiâse, că cu necuvenita bunavointia sa'si puna siesi pe ei 

de Eppi. Deci datori suntemu a ne nevoi in totu chi- 

polu pentru aceștia, si nu numai a nu. suferi acestu feliu 

de ocârmuire, ci nici bisericele cele râpite a nu le lasă 

la ci, st publicu. din ele sa se scâla si sa se , isgoneasca 

din lrânsele prin Antistiele loru. 
E 

Canonulu presentu demanda, ca care popsre n'au avutu din 
vechime Eppu, acele numai cu conseusulu Eppului loru de mai 

inainte potu capetă unu Eppu deosebitu pentru ele, Insa la ase- 
menea prilegiuri sa nu se faca turburâri, st atitiâri, câci cei ce 
se voru află facându unele câ, acestea, se voru pedepsi aspru. 

Vedi Can. 2, 31, 34. apostol.-— Sardic. 6. 

Can. 63. Nici unu Eppu. sa nu-si - insusiasea siesi 

clericu strainu fora sentinti'a celui de mai inainte Eppu 

alu lui ș ear de nu, sa nu se mai imparlâsiasca cu cei 

slraiai, | |
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Canonulu acest'a opresce Eppului a primi pe vre-unu stra- 
inu clericu in eparchia sea fora dimisionalele Eppului lui de 
mai inainte ; ear de nu, sa nu se impartasiasca mai multu cu cei 
straini, sî aceasta are d6ue întieleauri, 1, câ sa nu iee mai multu 

pe elericulu altui'a, sî salu sileasca a se intârce la eparchi'a sea, 

2, ori câ sa nu se primeasca la impartastre de ceia-lalti Eppi. 
Vedi Can. 15 apostol. — 1. 15, 16. — IV. 5, 10,93. —VI, 

17, 18. — VII. 15. — Antioch. 3. — Sardie, 15, 16, 19. 

Can. 64. Totu-deaun'a au fostu volnici'a aceasta 

la scaunulu: acesta (miiropolitana din Carlagen'a), ca, de 

unde voii, si pentru ori-care nume cerea, sa hirotonea= 

sca Eppu dupa pofta fie-cârei'a Biserici. Dar fiindca 

hun'a voinlia modereaza potestalea; pentru aceea de se 

va află cine-va (Eppu) avându unu singuru presbiteru si 

ăcesta iscusilu s'aru află pentru Episcopie, este datoriu a dă 

și pre acestu*unulu spre hirotonie; insa se va face sila si 

“celui (Eppu) ce are mai multi a dă pe unulu dintre dân- 

sii aceluia spre hirotonie, 

  

Fiindea Mitropolitii din Cartagen'a dela inceputu aveau da- 
tina a luă din ori-care eparchie sufragana preoti, pe carii iau ce- 
rutu eparchiele veduvite, fora privire la aceea, ca se pâte, ori nu 
se pâte acela lus din eparchi'a sea fora mare dauna ? Din acestu 
motivu Parintii dela Sinodulu din Cartagen'a au adusu canonulu 
64-lea, prin care indeobsce oprescu Eppiloru a primi pe clerici 
straini in eparchiele loru fora de consensulu Eppiloru respectivi, 
ear: în acestu eanonu se esprime directu in contra unui dreptu 
imaginari, în urma cârui saru fi cuvenitu Mitropolitului loru a 
luă preoti dupa placu din eparchii, si a-i face de Eppi ; deci s'au 
regulatu treab'a cestionata asiă, câ Mitropolitulu la asemenea ca- 
suri sa se consulteze cu Eppi, sî unde se gasesce vre-unu indi- 

„_vidu harnicu de Eppu, de acolo sa se iee, ear loculu lui vacantu 
sa se deplineasca in casu de lipsa cu individu din alta eparchie, 

Vedi Can. 15, 16. apostol,
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Can. 65. Fiecaruia Eppu i s'au pastralu ceeace i se 

cade, ca din intregimea Eparchieloru nimic'a sa nu se 

iee. spre a casligă osebitu Eppu, fora numai dupa consen- 

sulu celui ce are polestate, Eara de va ierlă elu, ca una 
parle sa capete pe alu seu nou Eppu, acela, carele se va 
face Eppu, la alte parli sa nusi estinda mâna, câci un'a 
Gin ivupulu celoru multe luânduse, numai aceasta s'au in-: 
vrednicitu a primi onorulu, ce compele unui Episcopatu. 

Pavtile unui Eppatu nu se potn luă din totalitatea loru dupa 
placulu unui, sâu altui, sî a se, formă altu Eppatu, ci deaca este 
lipsa neincungiuravera, trebue sa se arete Mitropolitului aceea, si 
treab'a are a se tractă la Sinodulu anualu eppescu. Deaca se vă 
află de necesariu infiintiarea unei eparchii ndue, atunci trebue 
ga se designeze si hotarele eparchiei celei vechi, sî celei nsue, 
ca Eppulu nou venindu in eparchie sa nu pretinda mai multe 
locuri, precâtu i sau datu prin Sinodu, | 

Vedi Sardie. 6.—Cartag. 62, 109. 

Can. 66. Că cei mici de Donalisti botezati, carii inca 
mau pulutu cunâsce pericululu ratacirei loru, dupa ce la 

    

"etatea matura voru veni, si voru cundsce adeverulu, si voru 
uri improbitatea aceloru pentru biseric'a universale a lui 
Dumnedieu, careu este eslinsa prin t6la lumea, — sa se 
primeasca dupa obiceiulu vechiu prin impunerea mâniloru, 
si sa se primeasca sîin clericatu si nici sub cuvântu de rata= 
cire sa nu se impedece ei in aceast'a, cându marturisescu a se 

tinea de biserica cea adevarata, si vinu la credintia, prin 
carea ei credu in Christosu, st primescu misteriele Sântei 

Treimi, care ice ca santu adeverate si sânte si divine, si 
în aceste este !6ta speranti'a sufletului. Si de si au pre= 
mersu cum-"a indrasneala iereticiloru, carea- au fostu
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cu cutezare sub chipulu adeverului sa propune cele con- 

trarie, acestea fiindu simple, precum invatia Apostolulu di- 

cându: „unu Dumnedieu, o credintia, unu botediu, si ceea 

ce trebue sa se dee odata, nu este iertalu a luă mailâr- 

diu, dupa ce s'au anatemisatu numele ratacirii, sa se pri- 

measca in un'a aceea hiserica prin punerea mâniloru, ca- 

rea, precum s'au spusu, este porumbiti'a, si insasi. Maica 

a cresliniloru, in carea tâte misteriele se primescu spre 

mântuirea eterna si vivilica, insa acelor'a, carii remânu în 

ieresu, ii aducu mare pedeapsa a osândirei, câci ceea ce 

le aru fi fostu loru ca o lumina în fapta a urmă viati'a cea 

eterna, aceea li se face loru spre ratacirea loru mai mare in- 

tunerecu si de mai mare condemnatiune; care unii au vrutu 

sa o evileze, sî de aceea recunoseându adeverulu biseri- 

cei sobornicesci, au crediutu tâte sântele misterii, sileau 

primitu. Acestora, cându voru adeveri viatia buna, fara 

indoiala si de siguru [i se va da cuminecatura, si cu 

deosebire, in atâva necesitate de lucruri nime nu va fi, ca- 

rele aceasta n'aru concede. Eara clericii de aceasta dogma 

cei ce voru dori a se intârce câtra noi cu muliime, si 

cu onorulu ei, carii insa din dragostea onorului suntu a= 

plecati câtra cele trecatâre, si mai pulinu se ingrijescu 

pentru mântuire, aceste ale prejudecă, le vomu lasă fra- 

tiloru, carii suntu mai inteligenti, sî nci bucurosu vomu 

intâri cele ce ei voru află de justu, numai cu cei ce. sunta 

botezati in pruncie, câ dâca loru le va placea a con- 

simii cu sentinii'a n6stra despre hirotoni'a ioru, noi vomu 

fi multiamili. |
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Canonului acesta ordineaza, câ acei copii, carii sau botezatu 
de Donatisti, cându voru ajunge la varsta matura, si dogmele 
credintiei ortodocse le voru marturisi, au de a, se privi de -orto- 
doesi, si se potu inaintă sî in cleru, pentruca s'au botezatu dupa 
traditiunea vechie, carea, Biserica o recunâsce de dreapta; Eara 
deaca unii donatisti aru voi sa, vina in sinulu bisericei ortodocse 
cu multime de .poporu si de preoti, atunci treab'a sa se dee Si: 
nodului spre dejudecare. 

Vedi Can. 46, 47, 68 apost.— I, 8.—11. 7. — VI. 95. 

Can. 67. Se cade a cere dela prea credinciosii Împa- 
rati, că remasiliele idoliloru cele de prin t6ta Aftic'a sa de- 

mânde, a inceta cu totulu, fiindca in multe locuri pe lânga 

marea, si pe lânga multe mosii inca totu sporesce nedrep- 

talea ralacirei, deci sa se porunceasca, ca si acestea sa 

se piardia, si capistile loru cele de prin liarini st prin a- 

scunse locuri, fora de vre-o infrumsatiare aflânduse, cu 
totu chipulu sa se porunceasca, ca sa se strice. 

  

  

Fiindea in Afric'a se aflau unii pagâni, carii pe ascunsu si 
in locurile neumblate isi ridicau capisti, si in trânsele faceau ido- 
liloru loru servitiuri: pentru aceea Parintii Sinodului Cartagenu 
„au asternutu Împaratiloru Onoriu si Teodosiu celui micu rugarea, 
ca Capistile idoliloru din partea Statului sa nu se sufera, ci sa 
se nimiceasca. Vedi Can. 92 Cartag. 

“Can. 68. Inca trebue a cere, ca sa se indure a sta- 

tui, ca deaca unii aru voi sa duca vre-o causa in bicerica 

dupa dreptulu apostolescu, ce se cuvine bisericeloru, sî de- 
cisiunea preotiloru n'aru placea unei parti, sa-nu' fia i ier- 

tatu a chiamă de marturu pe acelu clericu, carele mai nainte 
insusi au esaminatu obiectulu, seau au fostu de fatia la e- . 
saminarea lui, si nime sa nu chiame la judecala vre-o per- 
Sona eclesiastica, ca acolo sa lesiifice;
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Aci Parintii Cartageni se râga de Imparati de a dispune,ca 
preotii, carii au vre-o controversie de natura bisericeasca, si unii 

„ne multiuminânse cu. hotarivea stapânirei bisericesci, aru alergă 
la judetiele mirenesci, unii câ acestia sa se indrepte la judetiele 
loru bisericesci, nici sa chieme judecatoria mireneasca inaintea 

sea pe acelu preotu, carele subversanta controversie o au esami- 
natu, ca sa depuna vre-o marturie, 

Vedi Can. 75 apostol.— I. 2. 

Can. 69. Inca si aceea trebue sa ceremu dela Im- 

paralii nostrii crestini, ca, fiindca cu vatamarea porunciloru 

divine se facu in mai multe locuri ospetiuri transplanlate 

dela ratacirea pagâneasca incâtu si crestinii pe ascunsu iau 

parte lu acele — sa se indure aporunci, ca acesle os- 

pelie sa se opreasca atâtu prin cetâti, câtu si prin mosii, 

si pentru aceea, ca in insesi serbatorile nasceriloru Mu- 

ceniciloru prin unele celâti intru insesi sântitele locuri se 

„incumelă a face asifeliu de pecate, in care dile, — ru- 

sine este si a dice— se sevârsiescu jocuri execrande 

in tiarini si strade, incâtu asupr'a cinstei maiceloru de 

case, si a altoru nenumerateloru muieri evlavi6se, care vi- 

nea acolo la sânt'a di se faceau ocâri inversiunatore, incâtu 

mai sa fuga si de apropiere a insasi sântei credintie. 

  

Prin canonulu acesta se râga Sinodulu din Cartagen'a de Im- 
perati, că sa opresca ospetiurile cele transplantate dela pagâni la 
crestini, ca acele sa nu se pita tien€ nici in cetâti, nici pe la mo- 
sîi ; asemenea sa, le opreasca st jocurile obicinuite la acele ospe- 
tie pagânesci, care multu vatama simtiulu celu evlaviosu mai cu 
seama a maiceloru. 

„Vedi 42, 43, 54 apostol.— VI. 9, 50, 62.— VII. 22. — Laod. 
24, dă, 55. — Cartag. 4.
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Can. '70. Preste acestea trebue sa ceremu st aceea, ca 
priveliscele jocuriloru teatrale sa se opreasca Duminec'a si in 
celelalte dile luminate ale credinliei crestiniloru, mai alesu, 
câci in optimea Sânteloru Pasci mai multu poporu se a-" 
duna la loculu alergârii cailoru, decâtu la biseric'a ; trebue 
sa se mule dilele prefipte ale acestoru jocuri, cându s'aru 
intâmplă in dilele de serbatâre ale crestiniloru, si nime din 
crestini sa nu se sileasca a merge la acele. 

Vedi Can. 24, 51, 62, 66. VI. — VII. 22.—Laudie. 55, 54, 
— Cartag. 17. 

Can. 71. Si aceea trebue sa o ceremu, ca se porun- 
ceasca, ca clericulu de ori ce Onoru, conslalatu pentru 
vre-o crime s'au osândilu de câtra Eppi, sa nu se pola 

deslegă de pedeapsa nici prin biserica, unde au servitu, 
nici prin altu omu, si sa demânde, ca unulu că acesta sa. 

sa nu se pola rescumperâ cu bani, nici a se desvinovati 
prin etatea, ori prin natura. 

Vedi Can. 28 apostol. 

„Can, 72. Inca trebue a cere, ca deaca cineva din ori 
ce feliu de teatralisti aru voi sa vina câtra credintia cre= 
slineasca, si a remân€ curatu de intinaciunile cele de mai- 
nainte, sa nu fia ierlatu nimerui a sili si a indemnă pe 
unulu că acesta la acele feliuri de esercitii teatrali. 

  

Vedi Can. 52 apostol.—Cartag. 53. 

Can. 73. Pentru cei ce liberi se lasa de a lati cu- 
vântula lui Dumnedieu în biserica, deaca conpresbiterii 
nostrii se voru vadi facându aceasta în ltali'a, atunci sa se 
scia, ca si noi vomu urmari ordinea aceasta a loru, dându



318 _. Caponele 

"voie celoru irimisi, că sa 'pola sevarsi 16țe cele ce suntu 

vrednice de credintia, si de mântuirea sufleteloru, si noi 

tote acele le vomu primi cu lauda inaintea Domnului. 

Parintii Cartageni dicu în canonulu acestia, ca bucurosu 
voru observă reciprocitatea bisericeasca cu partile Italiei, adeca, 
deaca, vre-unu preotu din partile Cartagene aru merge la 'Itali'a, 

sî acolo se va recunâșce de preotu canonicu, si i se va da voie , 

de a predică, atunci si preotului venitu din Italia i se va da a- 
tatu voie de a predică in bisericele Cârtagene, câtu st se va xecu- 
n6sce si de preotu canonicu. 

Vedi Can. 82, apostol.—IV. 4.—VI. 85.— Gangra 3. 

Can. 74. Ecuitiu, carele pentru demerite mai de- 

multu s'au osanditu prin sentinli'a eppale, socotimu, a nu 

se 'lasă, ca: treab'a lui din nou sa se tracledie de catra: 

vre-0 solie; ba inca deaca pe elu in acele parti laru a- 

îlă de nevinovatu, atunci, fratele nostru (soliulu, loctiito=: 

viulu) sa se ingrijeasca. de slarea bisericeasca, precum se 

cuvine, si unde aru fi cu putintia, sa lucreze in contra 

lui. ” 

Ecuitiu “Eppu s'au lipsitu de eparchi'a lui pentru mai multe 
demerite ale; lui in urma sentintiei, ceea ce Eppii adunati in Sinodu: 

au adusu in contra lui; Canonulu dice, ca deaca aru merge la. 

Roma, si acolo cum-va saru află nevinovatu, soliulu Cartagenu 
in interesulu. dreptatii si a bisericei sa dee la Rona desluciri ne- 
cesarii,. câ sa: se scia, ca este nevrednieu de dignitatea eppale. 

Can. 73. Apoi dupa ce, amu tractatu sî amu consi=: 

deratu .tote,. câte. inainteadia. utilitatea Bisericei cu in- 

spiraliunea Sânlului, Duchu,. amu aliatu de bine, ca cu 

aminiilii oameni (donatisti) sa pasimu incelu si cu blân-:; 

delie, deaca si dela impartaşirea cu trupulu - Domnului. se,
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vor Jesbină cu gându neliniscitu, ca câtu di pariene, sa 
[ia cunoscutu tuturoru celoru ce sau incurcatu cu impar= 
lasire si cu familiaritate in 10te provinciele Alicei, si s'au 
legulu cu vo miserabile ratacire, fOrle, precum dice Apo- 
stoluiu : ndua ui se cuvine a adună in blândetie, pe cei ce 
cugeta cele osebite, si le va da loru Dumnedieu pocainlia 
spre cunoscerea veritatii si că sa sbore din mrejile Dia- 
bolului spre scaparea loru de a face voia lui. 

  

Dupa ce Parintii acestui Sinodu au scrisu Papei dela Rom'a, 
si Mitropolitului dela Medioianu dupa canonulu 66, si luandu res- 
punsu dela Roma, ca cu blândetie 'sa tracteze pe donatisti, acum 
prin acestu canonu sau si hotaritu Parintii Cartageni, ca: cu aju- 
toriulu Duhului Sântu sa se 'pârte blându cu donatisti, inca, si cu 
aceia, carii sau desbinatu dela cuminecatura, si :acestora, pâte fi 
Dumnedieu le va dâ pocaintie spre cunâscerea adeverului, si câ 
sa scape din cursele diabolului, de care prinzinduse facu voi'a lui, 

Can. 76. Deci au placutu, ca din Sinodulu nostru 
sa se dee lu Idle magistratele Africei scrisori, dela care 
ni S'au parutu a [i cu cale, ca sa ajule biserica soborni- 
ceasca maica cea obsceasca, câci auctoritatea Eppiloru -se 
defaima prin cetâti, adeca, ca cu polestatea, auctoritatea, 
nevointi'a loru sî cu credintia creslineasca sa investigedie 
cele ce in. t6le locurile s'au facutu, in care Macsimianistii 
au secueslralu bisericele;, afura de aceste -sa faca, ca cei 
ce dela ei. au scadiutu, sa-i inscria iu actele publice, că 
sa aiba cunosciali'a firma si stabila toti la timpulu de ne- 
voie. 

  

Prin acestu canonu se hotaresce a rugă magistraturile A- 
Îricei, că sa ajute biseric'a Maica obsceasca u crestiniluru ; că sa
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porunceasca prin cetâti, a respectă dignitatea eppeasca, si sa sus 

tiena, cele ce Eppii din dregatorie facu, ear pe Macsimianistii, 

carii mai inainte au fostu donatisti, si carii defaima dignitatea 

eppale, si cu putere detienu bisericele Eppiloru, sa-i opreasca de 

asemenea volnicii, si sa-i petreaca în actele publice spre a se fo- 

lost din trânsele in contra loru la ceasuri ocurente, 

Can. 77. Apoi au placutu, că sa tramitemu scriitori 

câtra fratii si Coeppii nostrii, si cu deosebire câtra scaunulu 

apostolescu, in care siade emintitulu venerabilulu frate si 

Coeppulu nostru Anastasiu, fiindca scie, ca Africa are 

mare necesitate, ca pentru pacea si folosulu bisericei, si 

pentru insusi donalistii, carii fiindu cându-va clerici, dupa 

ce li s'aru indreptă consiliulu, aru voi sa se intârca la bi- 

sericeasc'a impreunare, aceia sa se primeasca in cinstea 

loru dupa judecata st. consiliulu fiesce-cârui Eppu orto- 

docsu, care in acelu locu guberneaza biseric'a, deaca a- 

ceasta se socotesce, ca pacea bisericei o inainteaza ; pre- 

cum st in timpii treculi, precum se scie, asiă ce-va s'au 

facutu, care o marturisescu esemplele multoru si mai ale 

tuturoru. bisericiloru din Afric'a, in care au fostu odraslitu 

aceasta gresiala, nu că Sinodulu, carele s'au faculu peniru 

treab'a aceasta in pârtile de dincolo de marea, sa se di- 

s6lve, ci câ aceea sa remâna la ei, carii vreau asifeliu sa 

treaca la biserica ortodocsa, că nici o scurlime în. rein- 

torcerea loru sa nu se faca. Apoi prin aceștia in totu 

- modulu se va face, si se va ajulă biseric'a universale, câci 

este dobanda invederata, pentru inimile fratiioru in acele 

locuri, unde ei locuiescu, sa nu-i impedece pe ei, ce 

S'au. hoiaritu in Sinodulu transmarinu in contra cinstei loru;
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„credintiei ortodocse, sî ca in Itali'a nu vreau Eppii 

"contrarie, sî altele. : 
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dupa ce. se scie, ca nime nu este eschisu din imparlasirea 
mântuirei; va sa dica: ca cei ce au fostu hirotoniti din 
partea donatistiloru, si apoi au vrutu să se intorca' la cre- 
dintia ortodocsa, unii că acestia nu se primescu in intie- 
lesulu Sinodulai transmarinu, ci se primescu, precum fo- 
losulu unilâtii bisericesci aduce cu sine. 

Pentru donatisti canonulu acest'a dice: ca trebue sa, se scria 
Eppiloru din Italia, st cu deosebire lui Anastasiu Pap'a dela 
Rom'a, sî sa se desluceasca loru starea, cea adeverata a Bisericei 
din Afric'a, că sa intieleaga, ca, cându Eppii ortodocsi primescu 
de preoti canonici, carii s'au sântitu la donatisti, nu facu alt'a, 

si inainteaza, folosulu 

sa scia de 
aceste necesitâti locali ale Africei, st de aceea suntu de parere 

Can. 78. Mai departe au placulu, ca aceste” asiă 
hotarindu-se sa se irimeata din midilocula nostru” soli 
“spre a predică pacea si harmoni'a, fora care mântuirea 
crestiniloru nu pâte subsisiă, sî acestia sa mearga la do- 
natisti, si la Eppi, apoi si la mireni ; prin acesti soli tutu- 
roru sa li se faca de scire, ca ei nu potu aduce in con- 
ira ortodocsiei, ce aru fi justu, st ratiunei consentimu, 
«câci este cunoscutu tuturora din actele publice spre a in- 
târi dovedirea, care siei au facutu pentru Macsimianisti schis- 
maticii loru, unde li s'au aratatu loru prin proni'a divina, 
deaca vreau sa o priceapa aceast'a, ca ei -asiă de injusta 

au parasitu ortodocsi'a, precum ei striga acum, ca Maesi- 
mianistii pe nedreptu iau parasitu pe ei. “Bar pe aceia, 

pe carii ei (donatistii) dupa. propria loru volnicie iau 
osânditu, si apoi iau reprimit. in cinstea. cea preavuta, si 

21
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iau hotezatu pe acestia, spre a arată, in ce chipu ne- 

ghiobu facu ei ortodoesiei vatamare, carea este revarsala 

in tota lumea, si acestea le facu în favorulu lui Donatu, 

sî că sa nu dica, ca prin impartasire cu aceia, pe carii iau 

primitu pentru necesitatea pâcii, ear cu noi se prigonescu, 

adeca cu hiseric'a universale, ceea ce este Jatita pona la 

marginile lumei, prin spureat'a loru impartasire nu iau 

potutu invinovati, pe carii mai. inainte iau incusalu. 

PI 

” , 

Canonulu acesta legiuesce, ca la donatisti să se trimeata 

anume unii soli spre a-i capacită despre ratacirea loru, si spre a-i 

lumină, că să imbratisiedie legea ortodocsa, carii n'au nici unu 

cuvântu a invinovati pre ortodoesi, carii totdeaun'a au fostu câtra 

ei cu crutiare fratiasca. | | 

Can. 79. Inca au placutu, că nici unui Eppu sa nu-i 

fia iertatu sa paraseasca scaunulu seu principalu, si la 

alta biserica, ceea. ce se afla in. acea provincie, sa se 

mute, seau despre lucrulu seu propriu mai mullu sa se 

ingrijeasca, decâtu se cuvine, si prin aceea grija si soli- 

citudinea pentru scaunulu seu sa o neglige. 

———Vzăi Can. B4 apostol, — IV. 25. — VL.19, —I=I1.16.— 

Sardic. 11. . ” | | | 

Can. 80. Au placutu pentra prunci, că de câte ori 

nu se voru gasi adeverati marluri, carii sa dica fora in- 

doiala, ca aceia -suntu botezati, st nici ei pentru vârsta 

nu voru putea respunde spre indestulare despre miste- 

xiulu celu datu loru, fora de vre-o ofensiune ei se polu 

boteză; nici vreodata ii va lipsi aceasta dubietate pe ei 

de astfeliu de curatienie a sântieniei. | 

Vedi Can. 47. apostol. — VI. 84.



Sinodului localu din Cartagen'a. ' 323 

„Can. 81. St aceasta asisiderea au placulu, că diu'a: 
cinsliteloru Paschi sa se arete tuturoru prin subscrierea: 
celoru formate; eara diu'a Sinodului sa se pazeasca aceeasi, 
care s'au hotaritu la Sinodulu din Hiponi'a, adeca, cea mai 
nainte de diece a Calendeloru lui Septemvriu, câci de lipsa. 
este a scrie Mitropolililoru din tote provintiele, ca cându. 
la ei se aduna Sinodulu, dela diu'a aceea sa inceala, 

Canonulu presentu prescrie, că diu'a sânteloru Paschi sa se 
publice tuturoru, dupa cum o va rândui Sinodulu; eara diw'ă 
acestui Sinodu sa fia in 21-lea Augustu, câci "calende se dicu 
dilele cele diece dela începutulu fie-câri'a luni. : 

Vedi Can. 1. 31. apostol, 

Can. 82. Asemenea s'au hoiarâtu, ca nici unui midi- 
locitoriu sa nu-i fia iertatu a tin6 scaunulu, cârui'a s'au 
datu midiiocitoriu pentru ori ce feliu de staruintie a mire- 
niloru, seau pentru imparecheri, ci sa se sârguiasca, că pona 
intrunu anu sa se ingrijasca de Eppu pentru acesti'a; 
eara de n'aru avea purtare de grija pentru aceasta, dupa 
implinirea anului sa se aleaga altu midilocitoriu. 

Canonulu acest'a nu iarta, că unu midilocitoriu, adeca Ad. 
ministratoru alu vre-unei eparchii veduvite sa se 'pâta inaintă de 
Eppu in acea eparchie, de aru si pofti mirenii, că să fia Eppu, 
ci se indatoresce, câ in decurgerea de unu anu sa staruiasca, pen- 
tru alegerea de Eppv, sî deaca aceasta o aru neglege, atunci elu - 
să nu mai fia administratoru, ci altulu sa se puna, 

Vedi Can. 58. apostol. — IV, 25. — VI. 19. — I=11, 16: 
— Sardie. 11. 

__ Can. 83. Impreuna amu. judecatu, câ.sa se ceara 
dela Imperati defensori pentru saraci, carii facu Eppiloru 
multe greutâli si bisericeloru superare. Defensorii sa se 

2% . 
i
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aleaga , carii în cointielegere cu Eppii sa aiba grija pentru 

saraci falia cu liraniile bogatiloru. | 

. Prin acestu canonu se râga Sinodulu de Iinparati, că să 

denumeasca Defensori, carii pe seraci sa-i apere la judecatorii 

în contra nedreptâtiloru celoru bogati, si în privintia aceasta 

Defensorii sa se intieleaga cu Eppii, carii singuri n'ajungu spre 

apararea saraciloru, avându sî- alte multe nevoi spre a apară. 

interesele bisericiloru. 

Vedi Can. 27. apostol. — I=Il. 9. — Antioch. 5. 

Can. 84. Au placutu, ca de câte ori aru trebui sa 

se adune Eppii, carii nu se impiedeca nici de etate, nici de 

neputinlie, nici de vre-o mai grea nevoie, 'sa se infalisie- 

die dupa cuviiniia, si Mitropolitiloru din fiecare provin- 

lie sa se taca aratare despre toti Eppii, de aru fi numai 

due, ori si trei adunâri, si din. fie-care numeru de o po- 

viva ori câti s'aru alege, trebue sa se presentedie acu- 

ratu la diwa Sinodului. Ear de n'aru pulea sa se presen- 

tedie, câci multe nevoi, precum este de crediutu, se potu 

nasce, denu'si voru da de scire caus'a impiedecârii loru Mi- 

iropolitului xespectivu, atunci unii că acestia trebue sa se 

indestuledie cu impartasire a insasi bisericei loru. 

Tcăi Gan. 31. apostol. — 1. 5. — IV. 19. — VI. 8. — VEL. 

6. — Antioch. 20. 
o 

Can. 85. Petru Oresconiu s'au socolitu de câtra toli, 

că de aci inainte sa se significe Mitropolitului din Numi- 

di'a, că sa scia, ca elu este datoriu a indemnă pre disulu 

Cresconiu prin scrisorile sale, că sa nu deneaga infati-. 

siarea sea inaintea celui mai deaprâpe Sinodu universalu 

alu Africei, si ca.de nu va veni, sa scia, ca în contra 

lui se va aduce sentintia. a
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Vedi Can. 37. apostol. — 1. 5. — IV. 19. — VI. 8. 
Can. 86. Au placutu, fiindca destitutiunea Curatoriloru 

Bisericei din Hiponiu nu se pote amână mai multu, si 

fiindca bisericele de acolo șe tienu de cei ce nu vreau 

impartasire ilegale cu Aecitiu, dupa ce s'au trimisu din 

acestu Sinodu Eppii: Reginu, Alipiu, Augustinu, Maternu, 

Teasiu, Evodiu, Plachianu, Urbanu, Valeriu, Amviviu, 

Fortunatu, Quod-vult-Deo; Honoratu, lanuariu, Aptu, 

Onoratu, Ampeliu, Viclorianu, Evangelu si Rogatianu, si 

S'au adunatu, si au coresu cele ce cu perlinatia osânditdre 

a aceluiasi Aecitiu au socotitu a asteptă fug'a lui, si ca 

cu votulu tuturoru sa li se aleaga Eppu; ear de n'aru 

voi ei sa gândeasca la pace, alunci că ei sa nu faca ale- 

gerei prin Mitropolitu vre-o impedecare, sa li se sâniiasca 

Eppu in folosulu bisericei, carea asiă multu timpu au fostu 

lipsita de Eppu. | 

Vedi Can. 58 apostol. — IV. 25. — VI. 19. — I=11.16.— 
„Sardie. 11. 

Can. 87. Sau hotaritu, ca de câte-ori clericii acusali, 
„Si prin marturie adusa in contr'a loru pentru 6re-care crime 
seau pentru ocara bisericei, seau pentru reverenti'a, cu 
care numele loru se crutia, seau pentru mândr'a trufie a 
iereticiloru si a pagâniloru, deaca, precum se cuvine, voru 
vrea a apară caus'a loru, si a 'se îngriji pentru documen- 
iarea nevinovaliei loru, aceast'a sa o faca intr'unu anu alu 
escomunicaliunei, ear deaca intrunu anu nu saru ingriji . 
“pentru dea se purgă, mai multu sa nu se asculte nici o 
“vocea -loru, |
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Vedi Can. 14. — II. 6. — 1V. 9. Se 

Can. 88. Asemenea au placulu, ca deaca cine-va din 

Straina monastire aru primi pre vre-unulu, si aru voi pre 

acea seau sa'lu inaintedie in cleru, seau sa'lu faca Igu- 

menu în acea manastire, Eppulu, carele aru face una că 

aceast'a, sa fia separatu dela impartasirea allor'a, si sa fia 

mulliumitu numai cu impartasirea poporului seu, ear acela 

sa nu remâna nici -clericu, nici Igumenu. 

  

Vedi IV. 4. — VII. 19, 20. — 1-11. 2, 3, 4 

Can. 89. Asisiderea s'âu hotariiu, ca deaca vre-unu 

Eppu pe ierelici, ori elini, fia ei coiisancueni, fia nu con- 

“sancueni, de mositenilori i-aru pune cu preferentia, inca si 

dupa morle sa i se dica anatema, si numele lui nici cum 

sa nu se pomeneasca de Lereii lui Dumnedieu, nici sa se 

„pâta elu desvinovati , de va muri fora diata, fiindca Eppu 

facându-se, trebue sa faca dispusaliune dreapta de Jucru- 

rile sale potrivitu marturisirei sale. 

  

  

Canonulu acesta prescrie, ca unu Eppu nu pâte testă ni- 

„micu consâncuineloru seau sî nu consâncuineloru, carii suntu ie- 

retici şi pagâni; si care aru face in contra, acel'a sa fia anatem'a, 

si sa nu se pomeneasca intre morti de preoti, si ca deaca more 

'fora, diata, nu se pâte desvinovati, câci datorinti'a, lui este a tien6 

lucrurile sale in rândulu bunu si justu, precum la hirotonie au 

„juratu lui Dumnedieu în fati'a bisericei. | 

Vedi Can, 40. apostol, — IV. 2. — VI. 35. — Antioch. 24. 

Can. 90. Au placutu, ca pentru cei eliberati prin 

biserica sa se faca cerere la Imperatulu. 
  

Fiindca servii nu arare-ori câuta în biserici scutinti'a loru 

dinaintea persecutiuneloru tiranesci ale stapâniloru loru, si Ep
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pulu vââîndu nevinovati'a unora din servi, ii elibera, sî nu iarta, 

Stapâniloru a-i sili pe eliberati, ca sa serveasca loru mai multu, 
deci canonulu spune, ca Eppii pentru ast-feliu de servi eliberati 
sa roge pre Imperatulu, a-i sustiens in libertate. 

Vedi Can. 82, apostol. — IV. 4. — VI. 85. 

Can. 91. Asisiderea au placutu, că tâte altarele de 

prin tiarini, si vii, ca cum spre amintirea Martiriloru facute, 
intru care nici unu trupu, ori ramasitie de Martiri nu se 
afla depuse, sa se restârna din partea Eppiloru locali, deaca 

este cu pulintia. Ear de nu se iarta aceasta pentru tu- 

multele populari, glâtele sa se ailmonedie, ca in acele lo- 
curi sa nu tina adunâri, si aceia, carii cugeta dreptu sa-nu 

se lege de aceste locuri cu nici o superstiliune st cu totulu 

pici pomenire de Martiri sa nu sevârsiasca, de nu cum-va 

ori vre-unu lrupu, ori Gre-care ramasitie de Martiri voru 

fi acolo, ori se dice din vechime a [i fostu acolo originea 
Jocuintiei, sean mosiei seau si a patimirei a vre-unni Mar- 

tiru ; câci t6te altarele, care prin visuri, si prin relatiuni ale 

Gmeniloru desierii ori unde se radica, trebue in totu mo- 

dulu sa se reprobe. 

Canonulu acest'a reprâba infiintiarea caseloru de ruga pre 
la tiarini si vii, care unii în urma vre-unui visu le zidea fora: 
ramasitiele Martiriloru, sî demânda Eppiloru locali, acele ale in- 
chide de nu se va turbură poporulu de rându. 

Vedi VII. 9. 

Can. 92. Au placutu a cere dela Imparatii straluciti, 
ca ramasitiele idololatriei nu numai cele cioplite, ci si 
cele ce suntu in ori ce felin de locuri seau in paduri seau 
in copaci, cu totu modulu sa se nimiceasca. 

Vedi Can. 67. Cartag. 
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Can. 93. De toti Eppii sau disu, ca deaca aru placea 

“a dictă epistole in sinodu,sa binevoiasca a dictă si a sub- 

scrie in numele tuturoră venerabilulu Eppu, celu ce pre- 

siade in acestu tronu, câle i voru placea lui. 
  

Cuprinsulu acestui canonu merge întracolo, ca tot-deaun'a, 

cându aru fi necese a scrie Imparatului ori altei Stapâniri, tot- 

deun'a Mitropolitulu sa scria si sa subscrie in numele Sinodului 

acea harthie asiă, precum au fostu urmarea desbaterii obiec- 
tului in Sinodu. 

Can. 94. Fiindca trupulu preasântei biserici este 

unulu, si Capulu tuturoru madulâriloru este unulu, s'au 

intâmplatu, voindu Dumnedieu, si intarindu neputinti'a no- 

sira, câ sa venimu noi câtra biserica aceasta indemnati 

de dragoste si de ratie; pentru aceea rogu pe dragostea 

vostra, fiindca asiă este de a se crede, ca adunarea v6- 

stra la noi nici de prisosu, nici prea dulce este la toti, 

câ sa se arete invoirea ndstra a tuturoru, ca asemene ju- 

decâmu cu judecâtile hotâririloru celoru de de multu, ori 

cu acelorii adeverite la Sinodulu celu in Ipponia, ori cu 

aceloru mai din urma asiediate la mai marele Sinodu din 

Cartagen'a, dar asemene si acum cu cele ce ni sau ce- 

titu n6ue, ca atuncea se va arală harmonia mai stralu- 

cita de câ lumina in judecâtile fratiei vâstre, deaca 

cele de noi in Sinddele cele mai sus legalminte judecate 

nu numai intiu invoirea vostra la aceste de presenlu lu- 

crate le primiti ci deaca negresitu inca si cu iscaliturile 

vâstre le veti intari. 

Prin acesta canonu Aureliu Pap'a dela Carhidonu adeca 

dela Cartagen'a râga pre toti Eppii adunati la Sinodu, că nu 

numai prin cuvântu sa se invoiasca la cele hotarite de Sinodulu
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adunatu în Ipponia, si la cele din Sinodulu celu mare tienutu 
la Cartagen'a, ci sî cu iscaliturile loru sa le intareasca acele, si. 

prin aceasta a loru lucrare s'au aratatu ei, ca suntu unu trupu 

intregitu din multe madulâri subt unu Capu Christosu. Aureliu 
au fostu silitu a provocă pre frati la o harmonia, câci unii au, 

tienutu Sinoedulu acest'a de prisosu, ear altii uriciosu, fora sa fia 

intielesu motivulu celu adeveratu alu conchiemârii sinodului aces- 

tui, st adeca, sa se consulteze cu totii pentru midilâcele spre impede- 

carea latimei unoru ieresuri, care totu mai multu se latiă, pre- 

cum amu espusu noi la introducerea acestui Sinodu; vediendu 

insa fratii Coepi din curgerea pertractâriloru sinodali, ca convo- 

carea acestui Sinodu din destulu se justifica, au datu preabucu- 

rosu invoirea si subserierea loru la tote, câte Mitropolitulu loru 
zelosu le-au fostu loru propusu. 

Can. 95. Nici unulu din frati sa nu cutedie vre- 

odata a se pune inaintea acelor'a, carii mai inainte de elu 

s'au hirotonilu de Eppi, st fie-care dintre noi sa cundsca 

rândulu celu decretatu lui dela Dumnedieu, care cei pos- 
teriori datori suntu a le dă celoru dintâiu, si sa nu cu- 

tedie cei tineri sa faca nimic'a fora judecata celoru mai 

batrâni ; eara cari indrasnescu a despretiui pe ei, carii 

suntu inaintea loru, si a face ce-va cu indrasneala fora 

ei, se cade a se pedepsi de câira totu sinodulu dupa 

cuviintia. 

  

Canonulu acesta, prescrie în interesulu bunei orânduieli în 
lucrurile bisericesci, ca Eppii cei mai tineri cu bhirotonie sa dee 
celoru mai batrâni cu hirotonie intaietate la ori ce intâlnire, si ca 

nimicu sa nu faca fora judecat'a celoru mai batrâni frati ai loru, 

Can. 96. Pentru Quod-vult-deo, si pentru Centu- 

rialu; de Ore-ce adversariulu lui au cerutu, ci sa se in- 

troduca in Sinodulu nostru, intrebându-se, de voiesce a 
se esamină cu dânsulu inaintea Eppiloru, mai intâiu se a-
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„promita, eara in ceea-lalia di au respunsu, ca aceasta lui 

nu-i place, si s'au dusu; au placutu tuturotu Eppiloru, 

că nimenea sa nu se imparlasiasca cu acelu Quod-vult-deo, 

pona ce nu. se va [ini caus'a lui, câci a luă dela elu epar- 

chie mai inainte de finitulu caușei sale, aceasta nici unui 

christianu nu-i pâte fi dreptu. 
. Ă 1 

Din acestu canonu ne invatiâmu, ca dela Eppulu incusatu 
nu se pâte luă eparchie inainte de final'a prejudecare si decidere 

a causei, si este Eppu, de aru fi st segregatu, donec fuerit solu- 
tum adversus cum judicium,. Episcopus est, nec ex episcopatu 

detruditur, dice Balsamonu si Zonar'a. 

„Can. 97. Apoi au placulu, ca cei ce se se voru hi- 

rotoni de aci incolo în eparchiele Africei, sa iee Gramma- 

a dela cei ce iau hirotonilu pe ei cu mâna loru sub- 

scrisa, cuprindiendu aceea pe consululu si diua, ca nici 

o controversie sa nu se nasca peniru cei priori si pentru 

cei posteriori hirotonici. 
  

Sî canonulu acesta s'au udusu in interesuln bunei orândueli 

intre 'Eppi, si adeca se rânduiesce, ca nou sântitulu Eppu sa 

ceara harthie dela cei ce lau hirotonitu despre sântirea lui in 
Eppu cu insemnarea Consulului st a dilei, câ sa se scia, care locu 

i compete lui intre fratii sei. Indiestrarea noului Eppu cu Gra- 

mata mitropolitana este si astadi in praes'a lerarchiei nâstre, si 
pârta Simbolulu, prin care noului Eppu se predă puterea episco- 
pale in eparchia, ceea ce este lui incredintiata. 

Can. 98. Asemenea au placulu, ca ori-carele au ce-: 

titu în biserica vre-odata, acela sa nu se deliena pentru 

clericatulu altei biserici. 

  

Canonulu acesta legiuiesce, ca carele au cetitu odata numai 

in biseric'a, din loculu nascerii sâle, acela sa nu se pâta primi
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de diaconu ori preotu in alta biserica straina. Unii dicu, geaca 

cetitoriulu mai indelungatu timpu au servitu la o biserita, in alta 

mu se pote inaintă în cleru. Noi afiâmu in acestu canonu mai 

multe pârti impracticabili. 

Can. 99. Apromisiunea tuturoru aceasta o âu pro- 

pusu, că fie-câte dintre noi datoriu este a se intâlni in ce- 

iatea sea cu cei de frunte ai Donatistiloru, ori. cu altu 

vecinu alu seu a se insoti, ca asemenea cu unii că ace- . 

stia in fie-care cetate st locu sa se intalneasca cu boieri 

si cu cei de frunte. 
  

Terarchi'a din Afric'a in totu modulu se nevoii a induplecă 

pre Donastisti câtra ortodocsie, de aceea rânduiesce si: Sinodulu 

prin acestu canonu, câ Eppii sa caute totu prilegiulu a, se intâlni 

cu donatisti, sî cu sinceritate si cu blândetie sa le puna inainte 

vatacirea loru, lucrându necurmatu sî ei singuri, st in societate cu 

alti Eppi vecini spre acestu scopu. 

Can. 100. 'Trebue a cere, ca soborniceasc'a biserica, 

carea pe ei iau nasculu in evlaviosulu pântece alu lui 

Christosu, si cu intarirea credintiei iau hranitu, inca cu 

“providinti'a loru sa se intareasca; câ nu cum-va nisce 

Gmeni indrasneti si temerari sa capete stapânirea in bi- 

sericele loru prin terorisarea bunului poporu, dupa ce nu 

iau polulu seduce pe ei prin persvasiunile loru viclene. 

Câci cunosculu este, si prin legi a dese ori sau promul- 

gatu, ca ce leliu de lucruri vrednice de osândire face 

multimea aceloru, cari se aduna separatu, si care si prin 

porunci imparatesci sau condemnatu. Deci în contra 

turburâriloru acelora putemu cupală ajutoriulu: divinu, nu 

neobicinuitu, nici strainu de sântete scripturi, cându scimu, 

“ca Apostolulu Pavelu, precum se gasesce in faptele. Apo-
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stoliloru, conspiratiunea Gmeniloru escesivi, st factiosi o au 

Diruitu cu ajutoriu militaru; (Fapt. Apost. Capu 21. v. 

33, — Capu 23. v. 24, 25.) deci noi aceasva ceremu, 

ca rândueleloru universali a bisericeloru sa li se dee spri- 

jinire” în fiesce-care cetate, si in deosebilele locuri, si in 

invecinatele mosii. 

Se vede din acestu canonu, ca bisericile ortodoxe din Africa aveau 

sa sufere multe din partea donatistiloru; de aceea Parintii sinodali 

recurgu la stapânirea politica, sî ceru scutintia loru in contr'a 

vurburâriloru,. ce le facu ereticii in lucruri bisericesci. 

Can. 101. Si aceasVa trebue sa o ceremu, că să 

“se observe legea adisa de Teodosiu de fericita amintire 

Parinte alu loru despre diece litre de auru asupr'a ie- 

reliciloru celoru ce hirotonescu si a celora, carii se hiroto- 

nescu, 'si asupr'a aceloru stapâni, la carii s'aru află adu- 

marea loru; apoi: asiă sa porunceosca a se intari legea 

ăceea, că sa uiba puterea asupra aceloru, pentru ale ca- 

rotu curse aceia, carii s'au ingrijitu pentru bun'a stare a 

bisericeloru ortodocse, s'au depusu in urm'a marturiei, ca 

celu putienu de fric'a aceasta sa inceteze de a face desbinâri, 

si reutatea iereticeasca toti aceia, carii amâna si se intârzia 

a se curali si a se indreptă cu privire la osând'a cea 

vecinica. 

Prin canonulu acest'a cere sinodulu dela Impăratulu Onoriu, 

că sa, demânde, a, se pazi legea, carea sau adusu de marele 'Teo- 

'dosiu tatalu lui, adeca, a se pedepsi cu diece litre de auru atâtu 
cei ce voru hirotoni ieretici, câtu si cei ce se voru hirotoni de 

ieretici, precum si acei'a, carii i voru primi pre ei a liturgisi la 
„mosiele loru, sî ca, legea aceast'a sa se pazeasca si de câtra dona-
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tisti, ca, de nu se voru indreptă de fric'a osândirei veenice, celu 
putienu de fric'a pagubei de bani sa inceteze de a face turburâri 
si vrajmasii, pentru care Eppii ortodocsi s'au indemnatu a martu- 
fisi în contra loru. 

Can. 102. Inca si aceea trebue se ceremu, că prin 

pietatea loru legea cea de pana acum sa se inoiasca, care 

au ridicatu potestatea iereliciloru de a mositeni su a 

lasă cui-va ce-va fia din donatiurie, fia dupa testamentu, si 

in scurtu a dice, cele ale loru proprii a lasă cui-va, scu 

a primi ce-va dela altutu, carii eretici in nebun'a persva- 

Siune s'au orbitu, si vr6u să persiste în gresial'a donalis- 

tiloru ; ear acelor'a, carii vreau sa se coreaga prin cointiele- 

gerea harmoniei si a pâcii, sa se deschida simtiulu câtra 

legea, ceea ce s'au pusu, că sa capete ereditatea, deaca 

loru le va compete ce-va din donatiune ori din ereditale; 

eara carii dupa ce se voru chiamă la judecata, voru ma- 

nifestă, ca ei vreau sa treaca la biseric'a universale, dar 

mau treculu, câci pentru unii că acesti'a este de crediutu, 

ca nu de frica judecâtii ceresci, ci de nesatiulu câtra 

folosulu pamântescu au poftitu impacaciunea cu soborni- 

ceasc'a biserica, acestia sa nu fia ascultati. Eara pe 

lânga tâte acestea este de trebuintia ajutoriulu stapânirei 

civile in fie-care eparchie ; apoi ori-ce voru: află de folosu 
pentru binele bisericescu, aceea hotarimu, că sa o faca 

si sa o sevârsiasca dupa liber'a loru chipsuiala. 

  

Aci prin canonu se râga Sinodulu dela Imparatulu că sa 
reinoieasca acea, lege de mai nainte, in urm'a cârei'a iereticii nici 

putea, mositeni ce-va, nici putea testă loru cine-va ce-va; st de sub 
asprimea acestei legi sa fia eliberati aceia, carii se reintoreu câtra, 
ortodoesie, apoi donatiştii, carii se prefăcu, ca aru LĂ reintorsu la
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mau avutu nici cându pe Eppii sei proprii, deaca nu se 

va face decretare dela Sinodulu universalu alu fie-cârei 

mitropolii, si dela Mitropolit, si invoirea acelui'a, in a câ- 

ua diecesa se alla acea biserica, — nici decum sa 

nu aiba. | 
a 

Episcopii n6ue numai cu decretarea Sinodului eppescu, si 

a Mitropolitului, sî cu invoirea celoru interesati se potu constitui. 

'— Vedi Can. 6, din Sardice'a. a 

"Can, 1410. Au placutu, că poporele acelea, care dela 

donatisti se intorcu, si au avutu Eppi fora sentinti'a Sino- 

dului, — le-amu gasitu de vrednice de a avea Eppi fora 

cea mai mica controversie; ear care popâre au avuiu Eppi 

sî murindu acestia, mau vrutu sa mai aiba earasi Eppi, ci 

au vrutu a se dă altui Eppu, aceasta nu trebue a li se de- 

megă. Cu tâte acestea s'au luatu in consideratiune si aceea, 

că Eppii, carii mainainte de ce s'au adusu legea imparatea- 

sca despre impreunarea, au intorsu popdrele la biseric'a or- 

docsa, pe care le-au avutu mainainte, pe acele trebue sa le 

tiena st spre venitoriu. Eara dupa legea despre impreunare 

si preste aceea, irebue sa revindece . de câtra Eppii orto- 

docsi de mainainte tote bisericele, si eparchiele loru inca 

si atunci, cându unele din ele aru posede din timpii tre- 

cuti nisce dreptâti, care le-au usuatu fiindu ieretice ; si dâca 

unele biserici le-au usurpatu dupa iesirea legii imparatesci, 

st acele trebue sa le restilua. | 

  

Donatistiloru intorsi la, ortodoosie cu Eppulu loru, acesta le . 

remane loru de Eppu, care murindu, se afiliaza câtra Epulu ve- 

cinu, de voru voi sa aiba alu loru Eppu.
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Can. 111. Eppulu Maurentiu au disu: Judecatorii 
ceru pe preasântitulu batrânu Xantipu, pe preasântitulu 
Augustinu, Florentiu, Theasiu, Sampsichiu, Secundu st 
Posidiu, acestor'a sa le porunciti, sa-mi judece mie. San- 
tulu Sinodu au concesu pe judecatorii ceruti, ear pe ceia- 
lalti judecatori, carii au fostu necesari spre completarea 
numerului, au hotaritu, că batrânulu Xantipu sa-i aleaga 
dintre cei batrâni din Germani'a- ndua. 

    

Ne invetiamu din acestu canonu, ea Eppiloru incusati se da 
voie de asi alege dintre Coeppi pe judecatorii loru. Dupa ana- 
logie dara nu se pote denegă nici altoru preoti incusati, de a'si 
alege dintre fratii preoti pe judecatorii loru? de Gre- ce si asiă 
este iertatu a'si alege judecatori, 

Can. 112. Au mai placutu, că pentru disentiunea 
bisericei Romane sî Alesandrine la preasantitulu Papa Ino- 
cenliu sa se scria, ci amendiue Bisericele sa pazeasca 
intre sine pacea, carea Domnulu au poruncit?o. 
——__— 

Vedi Mateiu Capu 14, v. 27. — Marcu Capu 9. v. 50. 

Can. 113. Au placutu, că dupa disciplin'a evangelica, 
si apostolica nici cea paraşita de barbatu, nici celu para 
situ de muiere, sa nu se impreune cu altii, ci sa remâna: 

asiă, ori impacese; ceea ce aru neglige, sa se sileasca la 
pocaintia. În lucrulu acesta este de a se cere edare legii 
imperiali. . 

'Vedi Can. 48 apostol. — VI. 81. — Antira 20, — Vasiliu 
9, 25, 35, 17. — Mateiu Capu 19, v. 5, —.] Corint. Capu 7. 

Can. 114. Au placutu si aceasta, că rugaciunile, care 
suntu intarile in sinodu, ori prefatiele ori comendatiunile, 

ori punerile mânei sa se sevarsiasca de câtra toti, si altele 

22
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nici când sa nu se dica, ci numai acele, care sau adu- 

natu cândva de cei mai intielepti. 

Volniciei singuraticiloru preoti nu se pote lasă, ce feliu de 

rugaciuni au €i sa servarsiasca in stafora de biserici la servitiuri 

dumnedieesci. Ierarchi'a sau ingrijitu pentru acesta, precum ve- 

demu st din acestu canonu, din care ne invatiamu, ca suntu ruga- 

ciuni de preiatia, si se numnescu asiă, fiindca se sevârsiescu la 

inceputulu yre-unui servitiu dumnedieescu ; altele suntu comen- 

dationali, pentru ca se dicu dupa rugaciunile cele ce chiaru suntu 

rugaciuni ; si altele se dicu punerea mâniloru, fiindca pre lânga 

rugaciuni se punu mânile Archi-ori lereului rugatoriu peste ca- 

pulu celui ce i se cetesce rugaciune de iertare, sî de deslegare. 

Vedi I. 8. — | _ 

Can, 115. Au placutu, că ori-carele va cere dela 

Imparatu cognitiunea causei sale prin judetiurile publice 

și civile, sa se lipseasca de onorulu seu.  Ear deaca dela 

Imparatulu va cere judecatoria episcopale, nimica sa 

nu'lu impedece pe elu. 
PRI 

Preotiloru opresce acestu canonu, a cere dela Imparatu ju- 

detiuri civile spre prejudecarea causei sale bisericesci, sî rându- 

iesce depunerea unui asemenea preotu. De unde se vede, ca 

preotii în treburi hisericesci trebue sa se supuna stapânirei loru 

 Disericesci, si cu judecata loru sa se multiumeasca. 

Can. 116. Ori-carele clericu facându-se neimpar- 

iasitu în Afric'a, Saru trage spre impartasire in pârtile 

cele transmarine, acela se va pagubi de clericatulu seu. 

  

Da 
Vedi Can. 12, 13, sî 32 apostol. 

-- “Gan. 417. Au placutu, că veri-cine va voi sa ca- 

latoreasca la Comitatu — Imparatie — in harihi'a sea di- 

misoria, ceea ce se trimite Bisericei din Rom'a, sa faca 

aratalu acea, si apoi de acolo sa capele câtra Comilatu.
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Pentru aceea, deaca. celu ce au luatu dimisoria numai 
câlra Rom'a, trecându cu tacere necesilatea, peniru cârea 
avea a calatori la Comilalu, si acela aru vrea sa mearga la 
Comilatu deadreptulu, se va scâte dela impartasire.  Eara 
deaca acolo in Rom'a i s'aru ivi lui vre-o necesitate re- 
penlina de a merge la Comilatu, nevoia aceea sa o arete 
Eppului Romei, si va luă dela acesta şt alta harihia câtra 
Comitatu. Apoi dimisionalele dela Mitropolitu si alti Eppi 
voru cuprinde in sine si diu'a Paschei; si deaca n'aru 
fi cunoscuta diw'a Pasciloru in acelu anu, sa se puna 
diu'a Pasciloru din anulu trecutu, in ce chipu s'au 'obi-. 
cinuitu a se scrie de Consulatu in acele hârthii, care 
suntu lucruri publice. 

  

Vedi Can. 12. apostol. — Antioch. 11. — Sardie. 1, 9. 
“Can. 118. Au placutu, că unu Eppu sa nu'si ju= 

dece judecata sea. | | 

  

Acestu canonu rânduiesce, ca unu Eppu nu pâte judecă nici 
pe altu Eppu, carele aru avea vre-o cotroversie cu elu, 
nici pe presbiterulu, carele aru avea cu Eppulu seu vre-o dife- 
rintia. 

Vedi IV. 9. — 74 apostol, — 12, Cartag. — Ul. 6. 

Can. 119. Lege s'au datu, ca veri-cine dupa ale- 
gerea sea libera pote primi nevinovati'a christianitâtii, 

  

De-st din canonulu 110 alu acestui Sinodu se vede, ca au 
esistatu o lege imparateasca, carea silea, pe donatisti câtra imbra- 
tisiarea ortodoesiei ; totusi fiindea fapta buna nu se pâte octroâ 
nimerui, sî trebue sa fia de buna st libera voie aleasa, câci cele 
ce se facu cu sila, nu suntu statornice ; asiă dara câ, intârcerea 
la ortodoesie a vre-unui iereticu sa, fia statornica, trebue sa pur- 
ceada din libera voie, si aceasta o prescrie sî canonul presențu,
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Vedi Can. 12, Neoces. — 110. Cartag. — Mateiu Capu 

16, v. 24. | | 

Can. 120. De va dice cine-va, ca protoparintele 

Adamu asiă s'au plasmuitu de omu muritoriu, incâtu ori 

sa fia pecatuitu, ori nu, dupa . trupulu lui aru fi muritu; 

adeca, din trupu aru fi iesita nu pentru meritulu pecatu- 

lui, ci pentru necesitatea naturei, sa fia anatema. 

    

Acestu canonu surpa ieresulu lui Pelagiu si alu lui Cele- 

stinu invatiecelului lui, carii invatia, ca pecatulu celu stramosiescu 

mu se nasce impreuna cu omulu, st ca nu este gresiala firei, ci 

a vointiei, de unde închee ei, ca a Adamu, nu pentru pecatulu, 

care au fostu din voie, au muritu, ci pentru nevoia, adeca sla- 

biciunea, firei, carea dela inceputu sau plasmuitu muritâre ; deci 

avea, sa urmeze mârtea, ori de pecatuiă Adamu ori nu. Deci ca- 

nonulu acest'a, pe toti i anatemiseadia, carii astfeliu cugeta si credu. 

“Can. 194. Au placutu, că ori-carele va negă, cumea 

pe pruncii mici si de curându nascuti din pântecele mai- 

celoru nu ' trebue sa se botedie, si aru dice, a se bo- 

leză în remisiunea pecateloru,. dar din pecatulu protopa- 

rintelai Adamu pimic'a nu se detrage, care trebue sa se 

curelie cu bai'a regeneratiunei, — de unde urmeadia, 

ca form'a botezului celui intru iertarea pecateloru in a- 

cestea se intielege cea neadeverata si minciunâsa, —  fia 

anatem'a ; fiindca nu în altfeliu trebue sa se intieleaga cea 

'disă de Apostolulu: „prin unu omu pecatulu au intratu în 

lume, si prin pecata mârtea, si asiă la toti Gmenii au 

trecutu,. pentru care toli au pecatuitu“ Rom. Capu 5. v. 

12; fora numai în acelu intielesu, în care biserica de a 

t6ta lumea cea prelutindenea latita si intinsa totdeun'a au 

intielesu; ca pentru canonulu acesta alu credintiei inca 

si acei mici, carii nici unu pecalu de sine mau potutu
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face, intadeveru se boteaza in lasarea pecaleloru, că prin 

regeneraliune sa se curelie in ei totu, ce si-au alrasu 

siesi dela originea cea vechia. 

Pelagianii ieretici au provocatu si acestu canonu, carii dicea, 

ca pruncii cei de curându nascuti nu se boteaza intru iertarea peca- 

teloru, precum aceasta o crede biserica ortodocsa ; apoi au mai 

afirmatu, ca de aru st dice cine-va, ca pruncii intru iertarea pe- 

cateloru se boteaza, fiindca insa acei'a nu s'au impartasitu înca de 

nici o spureaciune din stramosiesculu pecatu, care aru fi de a se 

curati prin botezu, sî asiă pelagianii dicu, ca stramosiesculu pe- 
catu nu se nasce cu omulu, care trebue sase curetie prin botezu, 

pentru aceea canonulu acest'a anatemiseadia, pe toti pelagianii si 

_pe cei: ce astfeliu cugeta. 

Can, 19292. Asemenea au placulu, ca veri-cine aru 

dice, ca darulu lui Dumnediev, cu care omulu se justifica 

prin lisusu Christosu Domnulu nostru, are putere numai 

spre singura lasarea pecateloru celoru sevârsite, si ca nu 

da inca ajutoriu spre a nu mai gresi spre viitoriu, ana- 

tem'a sa fia. | 

Si canonulu acest'a sau adusu în contr'a Pelagieniloru, carii 
tienea, ca darulu lui Dumnedieu justifica pe omu numai pen- 

tru pecatele facute, dar nu-i da lui ajutoriu pentru mai religids'a 

vietiuire spre viitoriu. 

Can. 123. Au placutu, câ ori-cine va dice, ca 

acela'si daru alu lui Dumnedieu, celu prin lisusu Chris- 

tosu Domnulu nostru, numai atâta ne ajutora, că sa nu 

pecatuimu, câci prin acela (daru) ni se descopere n6ue 

sî ni se manifesteaza cundscerea pecatului, dea sci, ce 

sa ceremu, si de ce sa ne ferimu, dar nu că sî cum prin 

„daru ni s'aru dă, că cunoscându, ce avemu a face,. aceea 
„si sa iubimu, si sa putemu a o face, fia anatema; cându
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dice apostolulu : „Sciinlia umfla, ear dragostea zidesce“ 

(I. Corint. Capu 8. v, .) este a crede impiu, ca spre a 

ne umflă, — ingâmlă — noi avemu darulu lui Dumne- 

dieu, eara de a ne zidi, nu'lu avemu; cându amendâue 

suntu daru alu lui .Dumnedieu, si a sci, ce se cuvine a 

face, si a iubi binele, ce se cuvine a'lu face, că dupa ce 

„dragostea zidesce, sciinti'a sa nu fia în stare a umflă — 

ingâmfă ; câci s'au scrisu de Dumnedieu : „cela ce in- 

valia pe omu sciinlia — minte — asisiderea s'au scrisu 

inca : dragostea este dela Dumnedieu.“ 

Sî canonulu acest'a se refere spre osândirea ieresului pela- 

gianiloru. - 

Vedi Psalmu 93, v. 10. — I Ioanu Capu 4. v.7. 

Can. 124. An mai placulu, ca ori-care aru dice, 

ca darulu justificatiunei de aceea ni s'au datu ndue, că 

_ceea ce pulemu sa facemu prin voie libera, aceea sa o 

putemu face mai usioru prin “daru ; prin urmare că si 

cum de nu ni saru fi datu darulu, cu greu adeca, tolusi 

fora elu n'amu fi potutu implini poruncile divine, sa fia 

anatem'a ; despre rodurile poranciloru n'au disu Domnulu: 

„fora mine mai cu greu puteti face“ ci au disu: „fora 

mine nimicia nu puleii face.%  loanu Capu 15,v. 5. 
  

Inca sî canonulu acesta este adusu spre osândirea ieresului 
Pelagieniloru sî Celestieniloru. 

Can. 125. Asisiderea au placatu, ca ce au disu 

Sântulu loanu Apostolulu: „de vomu dice, ca pecatu 

n'avemu, pe noi insine ne insielâmu, si adeveru nu este în 

„noi&; va esistimă, ca asiă trebue sa se iee, că sa dica din 

smerenie, cumcea noi n'avemu pecatu, că st cum în ade=
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varu. n'amu avea, sa fia anatema, câci mai: dice si adaoge 

Apostolulu: „de vomu marturisi pecatele ndstre, 'credin- 

ciosu este si dreptu, că sa ni se ierte ndue pecatele, si sa 

ne curatiasca pe noi de t6ta nedreptatea“; aci lemuritu 

ni se arata: ca nu numai cu umilitatea, ci inca cu adevaratu 

se dice, câci putea Apostolutu sa dica: „de vomu dice, 

ca mavemu pecalu; noi ne inalliâmu pe sine, si nu este 

umilitate în noi“, insa cându au disu: „pe noi insine ne 

insielâmu, si nu este in noi adevaru“ lemurilu au aratalu, 

ca acel'a, carele. dice, ca elu n'are pecatu, nau spusu 

adevarulu, ci au minlitu. 

În acestu canonu se osândescu cu anatema atâtu Pelagianii, 
câtu sî Masalienii, carii apara falsele pareri ale Pelagieniloru. — 
Vedi ]. Ioanu, Capu 1. v. 8, 9. 

Can. 126. Au placulu, că veri-cine aru dice, ca in 

rugăciunea Domneasca sânlii de aceea dicu: „„si ne iarta 

n6ue pecatele nâstre“ că st cum pentru sine aru dice, 

fiindca loru mai multu nu le este de lipsa cererea aceasta, 

ci pentru cei ce in viatia aceasta petrecu, si gresiescu , 

si ca nu dice fie-care dintre sânti „lasa mie datoriele mele“ 

"ci „lasa ndue datoriele nâstre“, că si cum peniru 6re-carii 

mai multi, decâtu pentru sine cere iertarea datorieloru, 

anatem'a sa lia.  Sântu si dreptu erâ Apostolulu Iacobu, 

cându au dîsu: ca in multe gresimu noi toti; — Ia- 

cobu Capu 3. v. 2. — De ce s'au adaosu aceea „toti“ 

fora numai, că senlinli'a aceasta sa se polriveasca cu 

Psalmulu, in care se cetesce: „sa nu intri in judecata cu 

servulu teu, ca nu se va indreptă inaintea ta lotu celu viu 

—  Psalmu 142, v. 2. — sîin rugaciunea preaintielep-
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tului Solomonu : „nu este omu, carele sa nu gresiasca& 

st in cartea sântului lovu aceea: „in mân'a fie-cârui omu 

insemneadia, că sa cunâsca totu omulu nepulinii'a sea.* 

- Dreplu aceea inca sf sântulu sî dreptulu Daniilu Prorocu 

-_ în pluralu dicându aceast'a: „amu pecatuilu, ama nelegiu- 

ilu noi, si cele-lalte, care tâte acolo umilitu sî adevaralu 

“le “marturisesce, ca sa nu se socoteasca, precum unii o 

socotescu aceasta, ca nu pentru pecatele sale, ci mai multu 

pentru ale poporului seu o dice. Dupa aceste au disu: 

„me rugâmu, sî wmarturiseamu Domnului Dumnedieului 

meu pecalele mele, st pecatele poporului meu“; n'au vrulu 

sa dica „pecatele nâstre“ ci a porului seu au disu, si 

ale sale; fiindea Proroculu că si cum aru fi prevediutu, 

ca acestea asiă reu se voru inlielege. | 

Si canonulu "acesta în contr'a Pelapgianiloru dicteaza anate- 

za, câci dicu, ca sântii, cându serâgăin „Latalu nostru“ euftân- 

tulu acest'a :. „iarta n6ue pecatele n6stre“ nu pentru sine, ci pen- 

„tru altii o dicu: — II Imparatu. Capu S, v. 46. — Iovu Capu 
37, v. 1. — Daniilu Capu 9. v. 5, 20. 

Can. 127. Asemenea au placutu, că ori-cine cu-. 

vintele din rugaciunea domneasca, unde dicemu: „lasa-ne 

n6ue daloriele nâstre“ asiâ voieseu a se dice de sânti, 

că si cum numai din umilintia, dar nu intr'adeveru saru 

dice, anatema sa fia;  Câci cine aru suferi pe celu ce 

se roaga, mintiendu nu Gmeniloru, ci insusi lui Dumne- 

dieu ? celu ce cu budiele sale dice: ca voiesce a i se 

jertă pecatele, si in inima aru dice, clu n'are pecate, care 

loi sa i se iarle. | 

    

Inca sî acestu canonu s'au adusu în contra Pelagieniloru, si
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i anatemiseadia, pentru ca ei dicea, că sântii.nu cu adeveru se 
vogă „iarta noao pecatele ndstre“ câci ei pecate n'au, ci din umi- 
lintia. — Mateiu Capu 6, v. 12. — Luca Capu 11, v. 4. | 

Can. 128. Asisiderea au placutu, fiindca inainte cu. 
câli-va ani s'au definilu in Biseric'a aceasVa prin unu 
Sinodu complelu, ca bisericile, ce se afla în diecesa, mai 

inainte de legile aduse despre Donalisti, s'au facutu orto- 

docse, sa se liena de acele eparchii, prin ale câroru Eppi 

au fostu ele indemnate câtra imbratisiarea ortodocsiei, ear 

câte sau intorsu dupa iesirea legiloru, sa se tiena de 

acele, de care sau lienulu, cându erâ pe partea Dona- 

tistiloru. Si fiindca din causa acestoru impregiurâri s'au 

nascutu intre Eppi, multe gâlcevi in privintia eparchieloru, 

si se nascu si acum; penilru care aluncea nu se parea, 

ca s'aru fi faculu de sevarsita purlare de grija, acum in- 

tru acestu Sinodu au placutu, ca ori unde s'au facutu bi- 

seric'a soborniceasca, si o parte a Donalisliloru, s'au 

tienulu de deosebite scaune, ori in care timpu s'au faculu 

seau va fi uniunea, fia mainainte, fia mai târdiu de lege, 

sa se tiena de acelu scaunu, de carele din vechime s'au 

lienutu, cându eră orlodocsi; ca de s'au intorsu Eppii 

din Donatisti câtra orlodocsie, de o potriva intre dânsii sa 
imparta, care diecese asiă se afla, in: care erau amendâue 
pârlile, va sa dica, unele locuri acestui'a, si altele acelui'a 

sa se incuviinlieze - asiă, incât celu mat vechiu în episco- 

pie sa imparia, ear celu mai tinaru sa aleaga. Si de va 

îi numai unu locu, de acel'a se va” lien6, carele se. va 
află mai aprope ; eara deaca cu amendâue scaunele de o 
polriva se invecineadia, atunci aceluia i se va lasâ, pe
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care mullimea ilu va cere. Si de cum-va cei vechi or- 

todoesi pe alu loru ilu voru voi, si cei ce dela Dona- 

_disti s'au intorsu pe alu loru, atunci sa decida pluralitatea 

voturiloru ; eara de voru fi pârtile cgali, atunci celui mai 

patrânu Eppu sa i se adjudice. Si de se voru gasi mai 

multe locuri, in care amânddue pârtile de o potriva nu se 

voru putea imparti, pentru ca numerulu acestoru locuri nu 

este de o potriva, acolo inlâiu sa se imparliasca numerii 

egalu, si in acelu locu, care va prisosi, sa se pazeasca aceea, 

ce s'au disu mai susu, cându s'au decisu pentru uniculu locu. 

  

Fiindca multe indoieli sau nascutu intre Eppi pentru afi- 

liarea donatistiloru reintorsi in sînulu ortodocsiei; pentru aceea 

acestu canonu hotaresce limpede, ca cum au a se afiliă acesti noui 

crestini, sî cârui Eppu au a se incredintiă în cele sufletesci fatia 

cu deosebitele impregiurâri locali. 

Can. 129. Asisiderea au placutu, ca deaca cine-va 

dintre Eppi dupa legi aru întârce vre-unu locu câlra 

ortodocsie, si pe acesta Taru lien€ in timpu de irei ani 

fora sa'lu ceara cine-va, de accea dela dânsulu sa nu se 

ceara ; deaca insa in cursulu acestoru trei ani au fostu 

Eppulu, carele aru fi trebuitu sa rechieme, si s'au liniscitu ; 

ear deaca n'au fostu petrecutu in matricula, sa nu i se 

faca prejudiliu, ci cându va capată loculu vaduvitu pe 

Eppu, sa-i fia lui iertatu dela diu'a aceea a rechiamă in 

cursu de trei ani. Asemenea deaca vre-vnu Eppu din 

partea donatisliloru s'au intorsu la ortodocsie, sa nu se 

espuna nici unui prejuditiu in privinli'a matriculei despre 

timpulu hotaritu, ci dela care di s'au intorsu, sa aiba fa- 
A
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cultate a rechiami in trei ani acele locuri, care se lienu 
de scaunulu seu. 

  

Canonulu acesta inca prescrie nisce cinosuri pentru acele 
intamplâri, cându donatistii st alti ieretici, seau st Eppii loru se 
intoreu la ortodocsie, ca, prigonirile mai cu seama intre Eppi sa 
inceate, 

Can. 130. Asisiderea au placutu, câ ori-cari Eppi 
pe poporele, care ei cugeia, ca se lienu de scaunele sale, sa 

nu le rechieme asiă, că si cum acest'a s'aru fi facutu cu jude- 
cat'a celor'a-lalti Eppi, eara de aru navali asupra popdreloru, 
pe ceri de altii se delienu, fia ca ele vreau, fia ca ele nu vreau, 
sa sufera pagub'a causei sale ; si ori-câli aceast'a o ai fa- 
cutu, de nu se va fini intre Eppi cu consensulu loru, ci 
despre aceasta inca se prigonescu, acel'a sa se departeze 
de acolo, pentru carele se va dovedi, ca lasându pe jude- 
calorii bisericesci, au navalitu asupr'a popsreloru ; nici 
sa'si lingusiasca siesi cine-va, câci Milropolitulu iau datu 
harlhie pentru a le lien6, ci ori de are, ori de n'4e 
scrisori, sa incuse pe acel'a, care le tiene, si dela dân- 
sulu sa iee scrisori, că sa se arete, ca elu pacificu tiene 
biserica, carea i se cuvine lui. Eara deaca si acela vre-o 
intrebare contraria aru aduce, aceasta inca sa o preju= 

„dece Eppii, ori aceia, pe carii Mitropolitulu i va designă, 
ori aceia, pe carii vecini fiindu ei cu consensulu ii voru 
alege. 

Canonulu acesta opresce Eppiloru 6ri si ce feliu de volni- 
cie, si demanda, ca cu judecata Eppiloru sa se rânduiasea po- 
porele, care unulu seau altulu dintre Eppi pretinde, ca se tiene 
de eparchi'a lui, | 
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Can. 131. Au placutu, câ ori-carii Eppi voru ne- 

glige: locurile, cele ce se cuvinu scaunului loru, spre a 

Je casligă la ortodocsie, sa se incuse de Eppii diligenti, de 

a. nu intârdiă a o face aceasta. De aceea deaca in 

“terminu de siase luni, din diu'a acestui Sinodu, n'aru efep- 

tui nimica, se voru predă celoru ce i polu castigă la 

ortodocsie, asiă insa, ca, deaca acel'a, câtra carele se arata, 

ca se cuvinu acele locuri, inadinsu pentru 6re-care eco- 

nomie s'au parutu a le neglige, si aceasta forte o voiescu 

jereticii, câ sa se primeasca ei fora sgomolu, si asiă dili- 

ginti'a lui s'au zadarnicitu prin altulu, carea diligintia de o 

'aru fi intrebuinliatu, pe iereticii acestia mai multu i-aru 

fi atitiatu ; dupa ce aceast'a de câtra Eppii judecatori se va 

esamină, locurile se voru redă scaunului seu. Eara Eppii 

„judecatori dia osebite eparchii fiindu, Mitropolitulu acela, 

intru a cârui'a provincie se afla loculu acesta, pentru care 

se face prigonire; va dă pe judecâtori, eara dupa obscea- 

$'a invoire de s'aru alege vecini judecatori, seau unulu de 

s'aru alege, seau lirei, sa urmedie sentintiei tuturoru, seau 

a celoru doi; insa dela judecatorii cei alesi dupa obsceasc'a 

"regula nu se iarta apelatia. Si ori-carele s'aru dovedi, 

“ca din cerbicositate nu voiesce a se supune sentintiei 

aduse asupr'ă lui, despre acesta Mitrepolitulu sa insciin- 

tieze pe ceia-lalti Eppi, că cu dânsula sa nu se cuminece, 

pona nu se va intârce la ascultare. 

Canonulu acesta indatoreadia pe Eppi, că ei dupa putintia 

_sa se nevoiasca a aduce la ortodocsie pe ieretici, si in privinti'a 

. aceast'a deaca voru seci sî voru cunâsce pe vre-unu fiate alu loru; 

ca este negligentu in dregatori'a sea fatia cu luminarea ieretici-
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loru, pe unulu câ acesta sa'lu incuse la Sinodu, st deaca Si- 
nodulu au adusu sentintia pentru negligintia unui astfeliu de 
Eppu, si acesta naru voi a se supune sentintiei aduse în con- 
tra lui, atunci Mitropolitulu sa insciintieza pe Eppi despre reni- 
tinti'a confratelui loru, câ pona atunci sa nu se cumunice cu elu, 
pona nu se va intorce la ascultare, 

__ Vedi Can. 18 apostol. — IV. 25. — VI. 19. — I=11, 16, 
— Sardic. 11. — 

Can. 132. Deaca in matricule, seau la scaune” Eppulu 
va fi cu negligentia despre ieretici, atunci de câtra Eppii 
cei vecini diligenti sa se admoneze, si sa-i arele pro- 
pri'a lui negligentia, neiertându-i cuvântu de escusatiune. 

Si deaca dela diu'a, cându au, fostu admonatu, siase 

luni petrecându in aceeasi eparchie n'aru avea purtare: 

de grija pentru cei ce au a se intârce la biserica or- 

todocsa, cu elu sa nu se impartasiasca, pona o va implini 

aceasta. Si deaca Esecutoru n'aru fi in :acele locuri, 

aceasta Eppului sa nu i se impule. | 

Canonulu dice, că Eppulu acela sa se indeparteze dela im- 
partasîre cu confrații lui, carele este negrijitoriu pentru intârce. - 
rea iereticiloru, sî in privinti'a ducerii matriculeloru, adeca a pro- 
tocdleloru despre cei intorsi. Sub esecutoru se intielege Esarchulu. 

Vedi Can. 41. Cartagenu. 

Can. 133. Eara de se va dovedi vre-unu Eppu, 
ca pentru cuminecatur'a iereticiloru au miulitu, cându au 
disu, ca sau cuminecalu cu dânsii, pe carii ii scie elu, ca 
nu s'au impartasitu, sa piarda Eppatulu. | 

Cându unu Eppu pentru de a arată zelulu seu despre in- 
târcerea iereticiloru aru dice, ca elu s'au sî cuminecatu cu cei 
intorsi, sî nu este adevaru, atunci canonulu presentu prescrie lip- 
sirea unui astfeliu de Eppu dela eppatulu seu. 

a
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Can 134. Au placutu, că deca Presbiterii, Diaconii, st 

clericii inferiori voru prihani pe Eppii loru pentru seulinti'a, 

ceea ce o au adusu in causele loru, pe unii că acesti'a 

sa-i esaminedie Eppii vecini, st cele dintre ei le voru ter- 

mină aceia, carii S'au mai adaosu de dânsii cu consensulu 

Eppiloru loru proprii; eara deaca si dela acesti'a aru voi. 

sa apeledie, sa nu pota apelă, fora la Sinodele Africane, 

seau la Mitropolilii eparchieloru sale ; si care aru vrea sa 

apeledie la pârlile transmarine, sa nu se primeasca de ni- 

menea in Africa la impariasîre. 
——— 

Acestu canonu este mai in tâte analogu cu canonulu 36 alu 

acestuiasi Sinodu; numai adaoge inca. atâta, ca este iertatu a 

apelă dela Eppii vecini la sinodulu din Africa, seau la Mitropo- . 

litulu respectivu. 

Can. 135. Au placutu, că ori-carele din Eppi, pentru 

necesitatea pudiciliei fecioresci aduse in vre-unu periculu, 

seau vre-unu amorezu puternicu, seau că unu rapitoriu este 

suspectu, seau ea este sagetata pentru vre-unu periculu 

mortileru, sî se râga de parintii sei, seau de ingrijilorii ei, că - 

sa nu mâra fora de schima, — o aru acoperi pe fecidr'a, ori 

o au acoperitu in vârsta de d6ue-dieci si cinci de ani, ni- 

mic'a sa nuw'lu vateme pe unulu că acesta Eppu, câci n'au 

pazitu Sinodulu, care a prefiptu numerulu aniloru peniru 

calugerilie. 

Amu disu la canonulu 45 alu Sin. VI. ecumenicu, ca. mo- 
nachii si monachinele facea abusuri cu hainele loru, si ca se potu 

- îmbracă in schima fiindu de 25 ani. Ear dupa Canonulu presentu * 
Eppulu acela se dechiara de nevinovatu, carele pe o fecidra, ceea 

ce este in primejdie de a pierde fecioria, o imbraca i in „schima, si 
"o scutesce prin aceea de primejdie.
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Can. 136.: Asemene au placutu Sinodului intregu, că 
Eppii adunati sa nu se tiena toti la Sinodu mai multu timpu, 
ci câle trei sa se aleaga din fie-care eparchie judecatori. 

  

Fiindca Sinodulu acesta s'au tienutu siase ani intregi, st deaca 
toti Eppii adunati la Sinodu dela inceputulu lui pona la fine ara 
fi petrecutu, prea usioru saru fi potutu intâmplă nisce scaderi in 
eparchii; pentru aceea au aflatu de bine Parintii Sinodali, că din 
un'a mitropolie sa, remână câte trei Eppi la Sinodu cu valre de 
judecatori asupr'a obiecteloru ocurinte, si ceia-lalti Eppi sa mearga 
la scaunele lorn. 

Can. 137. Au placutu tuturoru, fiindca prin decretele 
de mainainte ale Sinddeloru s'au definitu despre personele 
clericali, care sa nu pota lasă la incuse, st finalminte nu 
Sau periraciatu, ca care pers6ne sa nu se admita; de 
aceea pe dreptu statuimu, că la incusa sa nu se admita 
nime, care se afla sub segregatiune, fia elu clericu, fia 
mireanu, celu ce va sa incuse. 

Vedi Can. 14 apostol. — Il. 6. — IV. 9, 21. — Cartag, 
8, 21, 238. 139. 

Can. 138. Au placuta, că serii, si libertinii proprii 
sa nu se admila la acusaliune, precum si toti aceia, caror'a 
legile civili nu le iaria acusarea vre-unei crime, apoi si 
toti aceia, carii suntu intinati cu numele de infamia, adeca 
mimii (iogânatorii) si cele-lalte pers6ne, care suntu vino- 
vate cu faptele cele urâte, peste acestea si iereticii, seau 
evreii seau pagânii. Insa tuturoru acelor'a, câror'a aci nu 
se iarta incusaliunea, nu li se pote denegă loru facultatea 
de acusatiune in casele loru proprie. 

  

Pe cându canonulu acesta deneaga serviloru, libertiniloru,
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celoru din prinsâre, celoru infami, celoru mascarici, si fatiarnici, 

evreiloru, st pagâniloru. dreptulu de a, putea ridică incus'a asupra 

cui-va in obiectele tiitore de dreptulu publicu si privatu biseri- 

cescu; pe atunci fora deosebire iarta tuturoru.de a putea incusă 

în propria sa causa, 8. €. banale, pe ori si cine. 

Can. 139. Asisderea au placutu, câ de câte-ori se 

voru incusă clerici pentru mai multe crime de câtra in- 

cusatori, st una din ele, despre care la inceputu s'au trac- 

atu, nu s'au potutu dovedi, la cele-lalte sa nu se permita. 

  

Sau potutu intâmplă, că cine-va au incusatu pe unu preotu, 

si incus'a sea n'au fostu in stare a o documentă ; sî au inceputu 

alta incusa asupra aceluiasi preotu; deci canonulu prescrie, că 

incus'a a dowa să nu se primeasca, pentru ca cum n'au potutu 

dovedi incus'a, cea dintâilea, elu au remasu in rusine si câ cle- 

vetitoriu, cum dara saru potea elu lasă la alte incuse? 

Can. 140, Iara martori sa nu se primeasca Ja testi- 

ficatiune, carii nu se admitu la acusatiune, st pe. carii acu- 

satorulu i aduce din casa sea; nici cei in etate de patru- 

sprediece ani sa nu se primeasca de martori. 

De 
Vedi Can. 15 apostol. — Î. 2. — Cartag. 8, 21. 

Can. 141. Au placutu, ca deaca vre-unu Eppu aru 

dice cându-va, ca 6re-carele lui singuru iau marturisilu cri= 

mea sea, si acel'a neaga aceea, sa nu gândeasca lEppulu, 

că acesta i face lui vre-o injurie; pentru ca lui unicului 

nui se pote dă crediamâniu, de si aru dice, câ elu din scrupu - 

lulu consciintiei sale nu pote sa se cuminece cu celu ce 

neaga fapta sea. | 

  

Este la tâta intâmplarea .unu lucru de perplexitate, cându 

Eppulu dice, ea cutare iau descoperiti la marturisire, ca aru fi



“lepte Fiiule! intrebându, in ce 6ra trebue” s 

află intre Alesandri'a si Ca 

“fase câtra crestini de tatalu seu Ualerianu. 

+agen'a pentru neintielegerea loru în privinti'a, botezului ; stan Iu 

„Bin. ecua, VI, 
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facuta cu atare crime, pentru care va săi dicteze epitimie; elu 
insa nw recundsce, ca: aru: fi facuţu descoperirbu unei asemene 
crime. Canonulu presentu dă unui astfeliu de Eppu acea, indru- 
mare, că elu, sa nu se afle vatamatu in onorulu seu: că Eppu, 
nici sa priveasca de injurie, defaimare; câci acelu crestinu revbca 
marturisirea facuta sub. sigilulu confesiunei, ci sa-lu lase pe acela 
în mila lui Dumnedieu, câci in asemene casu Eppulu nu pâte 
A incusatoriu st martoriu 

APA RA 

Candnele Sântului Dionisiu, Archiepiscopu alu 
Alesandriei cu numerulu patru (). 

  

Can. 1. Ai scrisu mie prea credintiosula sș preainlie= 
a se lase aju- 

narea in diua Pashei? ca unii din frati, dici, ca dicu: ca 

  

() Acestu fericitu. Dionisiu au fosta invetiacelulu lui Origenu, si presbi. teru alu Alesandriei, eara pe la a. 232 primindu învetiatur”a cathichetica s'au facutu Eppu in Alesanări'a, dupa ce murise acolo Iracliu ; insa în timp ulu gâue- loru lui Deciu sau prinsu, sî de ostasi sau dusu la 'Taposiri în cetaţ iue, ce se 

Valerianu, 
'eara dupa srei ani Lau intorsu, pie 
alianu, carele mai blându se ara- Elu. vadinduse Tepusu in scaunulu să restaure pacea bisericei prin împacarea .. Stefanu Eppulu Romei cu Ciprianu din Car. 

ptata elu si încontr'a 
dulu dela. Antiochia, inșa 
tiele sale, 

movia;' apoi la a. 257 pre timpulu gonitoriului &uu izgonitu de acolo la Cefro cetate a. Liviei; 
elu la Alesanâria la inceputulu imparatiei lui G 

seu ; cea dintai'a solicitudine i eră lui, 
iereticiloru navatieni, st să impace pe 

lui Saveliu. La anulu 265 au fostu chiamatu la Sino 
mau potutu să se înfatisieze in persâna, pentru betrane 
numai, prin cari au mustraţu pe Pavelu Samosatean 
fine murise in acestu anu, dupa ce 17 ani au fostu Ar 
'serieri, au scrisu elu si aceste patru' canâne câtra 6re 
ttapoliei, care s'au primita “in ordinulu Candnelor 

ci prin scrisori 
ulu „si invetiatăzile; lui; în. 
chieppa. - Intre multele lui 
care Vasilidu Eppulu Pen- u prin Canonulu alu 2-lea aha 

23 
e
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trebue a face aceasta câtra cântatulu cocosiului ; eara altii, 

ca se cade de cu seara; câ tratii, cei ce "su in Rom'a, pre- 

cum dicu, asteapta cocosiulu; eara pentru cei ce'su aicea, 

diceai, ca mai ingraba. Deci doresti, câ sa i se espuna 

exaciu st mesuratu oar'a, ceea ce este dificilu si primej- 

diosu; câci cumca dupa timpulu invierii Domnului nostru 

irebue a se incepe serbaldrea si bucuri'a, insa pona la 

acely timpu trebue a se umili sufleţele cu ajunari, aceasta 

se va marturisi asemene de câtra toli. Ear' prin cele ce 

mi ai serisu, ai doveditu din destulu, ca pricepi asiedia- 

“mânturile Evangelieloru divine, in care nu se afla oara, 

cându aru fi invialu Domnulu ; ca Evangelistii au descrisu 

pe cei ce venisera la mormântu, in deosebite timpuri, si 

toti aceia au marturisitu, ca cându au venilu la mormântu, 

Domnulu eră invialu: „si in seara Sâmbeteloru“ dice 

Mateiu; „si de dimineatia, fiindu înca intunerecat precum 

'dice loanu; „si în adanca dimineatia“ precum serie Luc'a; 

„si forte de dimineatia rasarindu sorele* precum Marcu; 

şi cându anume au inviatu, nici unulu n'au hotaritu lumi- 

'natu; cumca in sear'a Sâmbeteloru, carea lumină spre diu'a 

cea dintaiu a Septamânei se marturisesce aceasta, ca 

cei ce venea la mormântu, nu lau mai aflatu zacandu în 

mormântu; si nici sa presupunemu, ca Evangelistii se deo- 

sehescu ; seau siesi contradicu ceva, ci de si se va parea 

a fi oarecare mica nepotrivire, pentru ceea ce se „cauta, 

deaca insa toti in aceea consimlu, ca in noptea aceea au 

resaritu lumin'a lumei Domnulu nostru, atunci deasehirea 

garei nu esie unu ce esentialu, si noi cele de ei scrise sa
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de sârguimu ale concilii cu pietate si credinia. Deci: 
cele dise de Mateiu (capu 28, v. 1) asiă suntu: “In 
sear'a Sembateloru, în carea lumină spre diu'a cea dintaiu 
a Septamânei au venitu Mari?a Madalina, st ceealalta Maria, 
că sa vâdia mormantulu ; si eata cutremuru mare S'au fa= 
cutu, ca Ingerulu Domnului pogorânduse din ceriu, si 
viindu au resturnatu piatr'a de pre usi'a grâpei, si au sie-— 
diutu deasupr'a ei; eara fati'a lui eră că fulgerulu, si im- 
bracamintea lui alba că zapada; si de fric'a lui s'au cutre= 
muratu cei ce pazea, si s'au facutu câ nisce morii; eara 
Ingerulu respundindu, au disu femeiloru; nu ve temeti 
voi, ca sciu, ca pe lisusu celu restignitu cautati, nu este: 
aicea ; s'au sculalu, precum au disu.« Eara dicerea aceasta: 
„Sea“ unii voiescu a o socoti dupa intielesulu generalu: 
alu euvântului, st dicu, ca sienifica „sear'a Sâmbatei“; 
eara altii inai intieleptieste intielegându, dicu, ca inseamna 
„noapte adânca, si ca seara significa timpulu intârdiatu: 
si lungu, si ca noaptea dice, si nu sear'a, au adaosu, carea: 
lumină spre diwa intaiu a Septamânei; „Si femeile au ve-' 
situ, nu insa, precum ceialalli dicu, aducându aromatele,' 
ci că sa vadia mormântulu, sî au aflatu, ca cutremuru se 
facuse, si pe ingeru siedîndu pre piatră, si au auditu dela 
elu, nu este aicea, s'au sculatuic, Asemenea Ioannu (Capu 8. v. 1.) „Intrun'a a Sâmbateloru, dice, Maria Madalina 
au venitu' dimineatia inca. fiindu intunerecu la mormântu,. 
st au vediutu piatra luata de pe mormântu“?. Iara Luca 
dice (Capu 23, v. 36, si Capu 24. v. 1): „Sâmbata au odichhitu dupa. porurica, eară int?un'a a Sâmbeteloru 14: 

23%
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manecare - adânca au venitu femeile la mormântu, aducându 

mirezmele cele ce galise, si-au foslu -pialr'a. : rasturnata 

de pe pamântu“. Manecarea cea adânca pote infatisiă pe 

Zorile cele ce mai nainte se ivescu a diminetiei celei u- 

peia a Sâmbateloru, pentru ca trecuse acum desevârsilu 

cu n6ptea tota Sâmbata, si ca alta di se incepe, cându 

ele au venitu aducându aromatele si mirurile. Dreptu a- 

ceea aretatu este, ca inviase cu mulţu: mai nainte. Ace- 

stuia urmeadia si Marcu dicându (Capu 16. v. 1.) „au 

cumparalu mirezme, că sa mearga, salu unga pe Elu, si 

fârte de dimineatia intr'un'a din Sâmbete au venilu la 

mormântu, rasarindu s6rele, ca, forte de diminealia, si a- 

ceasta au disu, care este asemene cu mânecare adânca; 

si au adausu: rasarindu-sdrele, ca pornirea, si calea loru a- 

ratatu este, ca la mânecare adânca, si forte de dimineatia 

suu începutu, insa s'au intârdiatu pe cale, st la mormântu 

au petrecuta  pona la rasarirea s6relui; si dice si atuncea. 

acestora tinarulu celu in vestminte, albe „sau sculatu, 

nu este aicealt, Deci aceste asiă fiindu, aceasta enuntiamu 

iaturoru, carii mai acuralu, si mai subtilu considera, in care 

oara ? seau in care jumelale de oara ? seau in care pa- 

irariu de oara se cuvine, ca sa se inceapa bucuria cea 

pentru invierea din morti a Domnului nostru. Pe cei ce. 

foarte grabescu, si pe la miediulu nopliei sevârsiescu, că 

pe nisce lenesi si neinfrânati dojenimu, că pe unii, carii 

cu pulinu „timpu mainainte sevârsiescu unu lucru, care 

Varu fi polutu. sevârsi pulinn mai tardiu cu mai mare fo- 

losu, câci dice oare care inticleptu : „nu este pulinu in viatia,
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ce pulinu este departatu“. Eara pe cei ce se mai infrâ- 

neadia st mai rabda mai multu, si ajuna pona sîlaa pa-: 

tra paza (dimineati'a dupa rasaritulu s6relui) asteapla, in 

care si celoru ce calatorea pe marea cu corabii, li s'au a- 

ralatu Mantuitoriulu nostru, ii considerâmu, că pe nisce ge- 

nerosi, si iubitori de osteneala. Eara celoru ce intr'aceea 

Sau misicatu, seau câtu au polutu, se odichnescu, sa nu 

le fimu spre ingreunare, cându nu toti asemene sî de o- 

potriva asteapta nici siase dile de postu, ci altii si 

pe t6te le adauga, remanându în postire, eara unii doue, 

" “unii trei, unii patru, si allii nici o di nu postescu; apoi 

celoru ce f6rie strânsu au petrecutu postulu, si s'au obo- 

situ,. si numai ce n'au' lesinatu, li se da: iertare de mai 

grabnica gustare. Eara deaca oare-carii, nu ca dora mai 

strânsu aru fi postitu, ci nici ajunându, seau si desfatân- 

duse în cele patru trecute dile, apoi ajunându la cele din 

urma, si singure doue dile, pe acestea petrecândule. pe Vineri 3 ? a »p 

“si pe Sâmbata, socotescu, ca facu vre-unu mare si siralucitu 

lucru de voru remân6 pona seara. Eu nu socotescu, ca 

ei asemene s'aru [i ostenitu cu aceia, carii mai multe dile 

'S'au indeletnicitu. Acestea precum Simtu, la rugarea ta li-amu 

scrisu. 

  

Eppulu Pentapoliei Vasilidu intrebi pe fericitulu Dionisiu 
Archieppulu Alesandriei, sa binevoiasca ai dă desluciri despre 
timpulu invierii lui Christosu. Dionisiu i da respunsu conformu 
aceloru indigitatii, care in cele patru Evangelii-se afla, si care cu 
deamaruntulu le talmacesee, si deduce de acolo acea consecuintia, 
ca, desi Evangelistii n'au scrisu deopotriva despre oara, cându 
“du inviatu -Domnulu, totusi nu este bici ceamai mica, contrădicere
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in cele. ce Evangelistii au scrisu in deosebite chipuri, câci din 
“scrierile loru chiaru se vede, ca Domnulu au iuviatu in sear'a 

"Sâmbatei, carea lumină spre diw'a cea dintuiu a Septamânei, adeca 
în Zorile Duminecei. 

„Can. 2. Iara pentru maierile, cele ce au: rânduri, de 

Saru cuveni, ca ele asiă aflânduse, sa inlre in Biseric'a 

lui Dumnedieu? socotescu, ca sî a intrebă este de pri- 

sosu ; câci socotescu, ca nici ele fiindu credinlidse si e- 

vlavi6se n'aru indrazni, aflânduse asiă, a se apropii de 

mas'a cea sânta, ori a se atinge de trupulu, si de sângele 

ui Christosu, penţru ca nici ceea ce avea curgerea de 

sânge doisprediece ani nu s'au alinsu de Elu spre vinde- - 

care, ci de singure pâlele lui, câci a se rugă, ori cum 

aru fi cineva, si asi aduce aminte de Siapânulu, ori. cum 

S'aru afli, si a se rugă spre a dobândi ajutoriu, este lucru 

iertatu. Eara la sântele Sântiloru, celu ce nu este cu to- 

"tulu curatu, si cu safletulu si cu irupulu, se va opri de 

a se apropiă. 

Nedumerirea aceasta a Eppului Vasilidu o desleaga fericitulu 
Dionisiu potrivitu firei omenesei, sî adeca că muierea, carea pa- 

timesce de curati'a lunaria, pâte sa intre in biserica. 

Can. 3. Cei ce suntu de ajunsu invatiali si au inba- 

trânitu, trebue sa si fia ei siesi judecatori, câci cumea este 

lucru cuvintiosu a se departă unulu de altulu cu consen- 

sulu comunu la unu timpu, ca sa se indeletniceasca în ru- 
gaciune, si apoi earasi sa se apropie, aceea au auditu pe 

Pavelu dicându: sa nu oprili datoria unulu altuia, fora nu- 

niai din buna intielegere pona la unu timpu, câ sa vein- 

„„deleinicili in postu, si in rugaciune, si earasi șa ve adu-
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nali la unu locu, că sa nu ve 'ispiteasca pe voi satan'ă 

pentru neinfrânarea vstra, 
  

Si aci: respunde fericitulu cu un'a intieleptiune admirabile, 
dicându, că cei insurati trebue să fia siesi judecatori, câ unii carii 
suntu invetiati, st inbatrâniti, provocânduse la invetiatur'a Aposto- 
ului: Pavelu despre muţwa indatorire a, casatoritiloru, 

Can. 4. Bara celoru ce li se face curgerea n6plea 

fora de voie, aceia inca sa urmedie propriei loru consci- 

inlie, si pe sine sa considere, de se indoiesce pentru 
aceasta, seau nu? Precum la mâncari, celu ce se indo- 

iesce, dice (Apostolulu câtra Romani Cap. 14, v. 23.) de: 
va mâncă, ca se osândesce: si in acestea sa fie cu 
buna consciintia si liberu sa vorb6sca dupa propria s'a 
convicliune fiecare, celu ce se apropia de Dumnedieu. 

„ Aceste intrebari neai propusu ndue, onorândune pe nci, fora 
sa nu le scii o iubite! cu o presupunere de noi, in ce chipu 
cu adeveratu sântemu; ear eu,nu câ Doctoru ci că unulu, 
carele cu !6la simplicilatea se cuvine n6ua că cu cuviintia 
se conversamu unii cu altii, in deobsce parerea mea ti-amu 
impariasitu, si tu prea inlielepte fiiule alu meu! dupa ce: 

“acestea le vei esamină, mi vei rescrie ce îi se vă ved& 
justu si bunu, ori ca st tie ti se pare cele ce liamu scrisu 
de o potriva-cu mine. Fii sanatosu iubite fiule! si li 
dorescu, că in pace sa ministredi Domnului. 

Dupa ce fevicitulu Dionisiu si la a patra intrebare respunde 
Eppului Vasilidu cu provocare la invetiatur'a lui Pavelu câtra. 
Români, incheie respunsulu seu cu dragoste multa câtra, fiiulu seu 
iubitu si intieleptu, dicândui, ca prin intrebarile sal6 mult Pau 
onoratu peelu si elu nici de cum nule privesce asiă intrebârilă” acele



360. ape Qamânele .- 

că si cum Vasilidu n'aru fi-fostu în stare-a si le disolve, ci că 

unu semnu aiu âdevaratei iubiri câtra parintele seu spiritualu, si 

ca asteapta respunsu dela elu despre cele ce i-au serisu lui la 

acele patru intrebâri. a , 

  

Canânele Sântului Grigoriu Archieppulu Neoce- 

ariei cu numerulu l2 (0). 

Can. 1. Nu mâncarile ne ingreuiaza pe noi, preasân- 

tita Papa, de au mâncatu cei robiti acelea, care le-au pusu 

loru inainte cei ce stapânea pe ei, mai cu: seama fiindu ca 

unu 'cuventu este laei toti, ca barbarii, cei ce au alergalu |. 

la partile nostre, n "au sacrificatu idoliloru.  Eara Aposto- 

lulu dice (| | Corint. Capu 6. v. 13): „Bucatele pântecelui, 

sî pântecele bucateloru, eara Dumnedieu si pe acesta, si 

pe acestea le va stricâ.* Ear Mântuitoriulu carele curatiă 

10te mâncarile, dice: „nu-cele ce mergu inlauntru spurca 

e omu,ri ceea ce iese.“ Mateiu Capu 15. v. li. 

Fiindca in timpulu archieppiei fericitului Grigoriu au venitu 

(0) Fericitulu acesta Grigoriu au fostu contimpureanu alu lui Dionisiu Ar- 

chieppu alu: Alesandriei ; 'elu inca au iscusit asprimea gâneloru Imparatiloru pa- 

gâni Valerianu si Galiinu.. Au. fostu elu forte invatiatu în sedlele Alesandriei, si 

Sau facutu invetiacelulu lui Origenu; dupa aceste s'au facuta Eppu in Neocesaria 

din Pontu, udeca dela marea neagra, au fostu si:la Sinodulu locala din Antiochia 

în protiva lui Pavelu Samosateanu; dar au ajunsu fericitulu pona la imparati'a 

lui Aurelianu, cându în a. 272 sau-tinutu. Sinodulu din urma in contra lui Pa- 

_velu Samosateanulu, si se face amintirea lui anuale în 17-lea Noemvrie, si se 

chiama si facatoriu de minuni Tavmaturgu: -Elu au compusu întmaltele aceast'a 

Epistola impartita in 19 canâne câtza Dionisin alu Alesanâriei, si câtra urmato- 

riulu acestuia Macsimu, pe carele il numesce s? Papa, si cuprinsulu acestoru ca- 

nâne este! deslucirea: despre cei ce manânes jertve de idoli,
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barbarii “in tierile Romaniloru, carii se numiă Voragi si Gothi, - 
sî robindu pe multi crestini, leau datu loru bucate de idolojert- 
vire, su intwaltu feliu uprite sî necurate, deci decâtra Macsimu 
Archieppulu Alesandriei întrebatu fiindu, ce judeca dânsulu despre: 
acei crestini, carii au cadiutu in sclavia barbariloru, st mânanca 
bucatele loru ? respunde Grigoriu din Neocesari'a, 'sî fiindu elu 
mai tineru cu vârsta decâtu Macsimu, ilu numesce Papa si i dice 
cumea nu causeaza mare pecatu, a-mâncă crestinii astfeliu de bu- 
cate, câci de câtra toti se povestesce, ca. barbarii nu dedeâ cre-: 

stiniloru din bucatele, care le jertvea. 

Can. 2. Si pentru stricarea muieriloru celoru robite, 
batjocorinduse trupurile loru, deaca s? mai nainte ducea 
viatia damnabila, „care mergea dupa ochii celoru ce cur- 
vea, dupa cea scrisa“ (Rutu Capu 3. v. 7), urmeadia, ca 
este in prepușulu fornicatiunei si pe timpulu sclaviei ei, 
si nu trebue aceste sa se imparlasiasca usioru si in „graba 

la rugaciuni. Insa. deaca vreun'a vietiuindu in desavâr- 
sita curatienie, sî au documentatu viatia morâle, si apoi 

din sila au cadiutu în ocara,  avemu .esemplulu in 
a doua Lege — Capu 22. v. 26, 28, că în câmpu au 
gasitu unu omu pe o linera, si silnicindu-o s'au culcalu cu 
dâns'a. „Tinerei, dice, nui veti face nimica nu este in- 
țrâns'a pecatu de morte, că precum de saru sculă omulu. 
asupr'a aprâpelui seu, si aru omori sufletulu lui, asiă este 
lucrulu acesta. Au râcnilu tinera, si celu ce iaru fi aju- 
talu ei, n'au fostu.* Acestea suntu de acestu feliu. 

  

„ Canonulu acesta da deslucire deplina, si face de prisosu 
ori ce comentariu, ulterioru. 

".. “Can, 3. Grea este lacomi'a, st'nu este cu pulinlia a 
0 descrie prin o epistolie scripturile divine, in care 'nu 
numai jalulu sa dice ca este lucru de groza, si infricosiatu;
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ci in deobsce, carele se lacomesce, si se atinge de cele” 

straine pentru iolosulu seu, acela este lepadatu din Bise- 

ric'a lui dumnedieu. Eara in timpulu goanei intre asiă 

multe suspinuri, si intre atâtea plângeri, aru fi culediatu' 

si a gândi cineva, ca acelu limpu este potrivitu pentru 

anu timpu, cându se pote folosi, care. este aducatoriu de. 

paguba, si de nenorocire, precum se scie in deobsce un'a 

că aceasta fapla este a 6meniloru celoru mai pecatosi, si 

urâti de Dumnedieu, st carii intrecu cu fapta ori ce reulta- 

tate,  Dreptu aceea s'au socolitu, că toti de acestu feliu 

sa se leapede, că nu cumv'a peste totu poporulu sa vina 

urgi'a, si inainte de t6te urgi”a aceasta sa vina peste. An- 

tistii, carii nu esamineaza fapta asiă infricosiata, câci me 

temu, precum dice scriptura — Facerea Capu 18. v. 

„23. — Colos. Capu 3. v. 2. — Efes. Capu 5. v. 6. — 

„sa nu piara dreptulu dimpreuna cu nedreptulu, ca cur- 

via, dice, si lacomi'a de câstigare este, pentru care vine 

urgi'a lui Dumnedieu peste fiii nesupurerii ; deci nu ve 

faceti partasi impreuna cu ei; ca ati fostu oarecându in- 

tunerecu, st acum lumina sânleti in Domnulu; că fiii lu- 

minei umbiati, că rodulu luminei sânteti, intru t6la buna- 

tatea, si dreplatea sî adevârulu, cercându ce este bine 

placuta Domnului, si nu ve impartasiti cu lucrurile cele 

fora de râda ale intunerecului, ci mai alesn sî mustratile, 

ca cele ce se facu in ascunsu de ei, rusine este siale 

spune, si tote cele ce se vadescu, de lumina se arata, ca 

totu, celu ce se arata, lumin'a este.“ Unele că aceste 

"dice apostolulu.
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Preafrumosu sau dedusu in acestu canonu urmarea lacomiei 
st a furtisiagului, câci sî din Y. scriptura s'au intaritu, si de a-. 
ceea judecamu, ca ori ce comentariu din parte-ne aru fi de prisos, 

Can. 4. Au nu iata Aharu, fiiulu lui Zara, au gre- 
situ, câci au furatu din cele afiierosite lui Dumnedieu, si 
prin fartulu acesta au venilu asupr'a intregei adunâri a 
Israelitiloru. Si unulu singuru acesta au pecatuitu, au 
dora singuru elu au murilu in pecatulu seu? eara n6aa 
totu, ce nu este alu nostru, ci strainu, trebue in timpulu 
acesta sa se esislime că unu ce afierositu lui Dumnedieu 
câ sî Aharu acela din prada au luatu, că si acestia acum; 
si acela cele ale vrajmasiloru, eara cei de acum cele ale 
fratiloru robili sî pradali. 

  

Canonulu acest'a este continuarea canonului precedente des- 
pre jafuri ; uci fericitulu Grigoriu va sa arete cu esemplulu lui 
Abaru fapta cea condemnabila a acelora, carii facu jafuri st tal- 
charii cu averea crestiniloru, carii cadiusa in gonele pagâniloru, 
s dice, ca si Aharu prea multu au pecatnitu, ca au furatu din 
prad'a inimiciloru, si Dumnedieu si pe elu sî inca pe alti multi 
iau pedepsitu, ear cei ce fura din lucrurile crestiniloru, carii se 
află goniti de câtra, pagâni, si suntu fratii loru necajiti, cum ii 
va pedepsi ? 

Vedi Iisusu Navi Capu 1. v. 1. 

Can. 5. Nime sa pu amagiasca pe sine, nici deaca au 
aflatu ce-va, câci nu este iertatu acelui, carele au aflau 
ce-va, de acolo sa-si traga folosulu, ca dice a IL: Lege: 
„sa nu treci cu vederea vedîndu vitielulu fratelui teu, si 
Gia ratacita pe cale, ci cu intrcere le vei intârce frale= 
lui teu, eara de nu se vă apropiă fratele tea, câtra tine, 
nici ilu scii pe elu, le vei adună pe ele, si voru fi cu tine, 
pona ce le-aru câulă pe ele fratele teu, si le vei „predă
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lui; asiă vei face cu asinulu lui, sî asiă vei face cu hain'a lui, 

si asiă vei face cu ori ce perdere a fratelui teu, ori câte 

Saru pierde dela. dânsulu, si le ai află pe ele.% Acestea a 

Ul. Lege. Bara in Esire „nu numai ale fratelui, de le-aru 

gasi cineva, ci sî ale vrâjmasiului: cu intârcerea, dice, 

le vei intârce la cas'a domnului loru.*  Eara deaca dela 

acer'a, carele petrece viati'a sa in lenevire si deşfatare, fia 

frate, fia inimicu, nu este iertalu a se folosi, cu atâtu mai 

putinu dela acela cându cineva este in nenorocire, si fuge 

din naintea vrajmasiloru, si silitu de necesitate isi lasa lu- 

crurile sale proprii ? 

In legatura en canonulu precedentu se dice aci, câci. nu este 

iertatu asi insusi lucrurile aflate sî lepadate pe la cai, ci acele 

“trebue sa se dee inapoi Stapâniloru. loru— II. Lege Capu 22. 

v. 1. 2.— Esirea Capu 23. v. 4. 

Can. 6. Multi dara amagescu pe sine, cari in locula 

Tucruriloru loru pierdute linu de ale loru proprii lucrurile 

straine, cele ce le-au gasitu, si fiindca Voradii si Gotii le 

au facutu acele de ale loru, pentru aceea si ei se facu al- 

tor'a Voradii si Goti. Deci amu trimisu pe fratele si im- 

preuna balrânulu Eufrosinu peniru aceste câtra voi, că 

dupa form'a de aicea sî acolo sa dee asemen6, a câroru 

acusaliune se cuvine a admite, si pe. cari dela rugaciuni 

ai opri. 

„Aci se dă respunsu aceloru, carii dicu, ca ei siau insusitu 

_“giesi lucrurile aflate in lotulu proprieloru: sale lucruri, câre bar- 

barii le-au jafuitu dela ei, si adeca, ca se. trimite acolo Eppulu 

Eufrosinu spre a, esamină intamplarile, si dupa acele sa judece 

«arii suntu nevinovati, si carii nu suntu, ca cei vinovati sa se o- 

*preasca defrugaciuni in Biserica. a ai 
.
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“Can. 7. Sau denuncialu ndua, ca. se face in “tiara' 
vOstra 6recare lucru incredibilu, ne gresitu de câlra ne- 
credintiosi sî pagâni, sî de cei ce nu sciu nici numele! 
Domnului, ca adeca unii la atâta inhumanitate si crudelitate. 
au ajunsu, incâtu pe unii captivi, carii au scapatu din prin 
sore, ii retinu cu sila. Trimiteti pe câtivă in liara, că sa: 
nu cadia fulgere peste cei ce facu aceste. - Ni 

  

Dojenesce fericitulu pe toti aceia, carii crestini fiindu, si 
putându inlesni captiviloru sortea loru cea amara, suntu câtra ei 
cu crudelitate si inhumanitate, si ca aceste saru intamplă în par- 
tile Pentapolei. 

Can. 8. Deci cei ce s'au numeratu intre barbari, 
si au cadiutu in caplivitatea loru, sî au zauitalu, că când- 
va 'au fostu credintiosi si crestini, si atatu s'au salbata- 
citu, incâtu au ucisu si pe cei de unu neamu cui dânsii 
ori cu lemnu, ori cu sugrumare, si pe cei ce barbariloru 
nu sciă sa arete câile si casele loru, — acestia se oprescu 
inca si de ascultare, pona ce adunanduse sântii, nu voru: 
chipzui ceva generalu pentru dânsii, sî mai intâiu decâtu 
acestea Santulu Duchu. | | 

  

Aci se randuiesce, ca, toti aceia, carii au cadiutu dintre cres-! 
tini în captivitaţea barbariloru, st acolo atâtu s'au salbatacitu, in- 
câtu omores, st sugrumă pe confrații loru crestini, sa nu se pri- 
measca la biserica pona sinodulu nu aduce hotarire pentru ei, 
mai dintâiu, pona cându Duchulu sântu nui vă, lumină, 
liu de hotarire sa, faca Sinodulu. | 

Can. 9. Eara cei ce au navalilu asupr'a caselorti stra= 
ine, si fapta aceasta a loru s'au constatatu, aceia nici de 
ascultare :sa nu se invredniceasca; eara deaca ei insusi 

si 

ca ce fe-
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voru: marturisi si voru restitui: jafurile, atunci. sa vina În 

categoria celoru ce se intorcu. 

  

Cuprinsulu acestui canonu asiă este de chiaru, incâtu ori ce 

Comentariu face de prisosu; : 

Can. 10. Eara cei ce in câmpu au gasitu ceva, :scu,: 

in casele sale din cele ce au zeuitatu. acolo barbarii si 

pentru acele s'au. incusatu si constatatu, asemenea sa fia 

intre cei ce cadu. Eara pe sine deaca se von spune, st voru- 

reslitui cele gasite, sa se faca vrednici de rugaciuni. 

  

Nici canonulu acesta n'are lipsa de comentariu, 

Can. 41 Eara pe aceia, cari implinescu porunca, se 

cuvine ai lien€ curati de ori ce castigu urâlu, ear ei sa 

nu ceara resplata nici pentru indiciu, seau custodie, nici. 

pentru pretiulu aflarii, seau pentru ori ce sub ori care 

Saru numi aceea. 

_ Aci sa randuiesce, câ cei ce dau indereptu cele aflate; sa 
nu ceara nici o resplata dela cei ce s'au pagubitu sub nici unu 
cuvântu, ci sa fia multiumiti, cu resplat a, carea i asteapta pentru 

implinirea poruncei. 

Can. 12. Plangere st tânguire; este afora de, usi'a ca- 

sei de rugaciune, unde pecatosii stau, si -teli cei ce trecu 

pe: acolo, se cuvine sa se r6ge pentru ei.  Ascultare, in=: 

launtrulu usiei in porticulu, unde trebue sa stee celu ce 

au „pecatuitu, pona la catechuimen'a, si de acolo sa iase,. 

ca audindu, dice, scripturile si invelialur'a, sa se scâla; 

si sa nu se invreduicâsca de' rugaciuni; eara cei.ce cadu, 

si inlauntrulu usiei bisericei stau, şa iase cui cei: ce se 

caleclisescu;. congregatia seau: consistenlia esle, câ sa stee
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impreuna cu credintiosii ; si sa nu iase cu 'catecumenii ; 
cea mai pre urma este impartasirea cu misteriele. 

  

Canonulu acesta cuprinde cele patru locuri ale celoru ce so 
pocaescu, si adeca loculu diutaiu este afora, de usi'a bisericei, unde 
stau cei ce plângu; alu doilea locu este inlauntrulu usiei in -por- 
ticulu, alu. pecatosiloru, sîremânu acolo pona. iesu deacolo' catechu- 
menii; alu treilea locu este alu celoru ce cadu, st inlauntrulu usiei 
bisericei stau, si iesu, cu cei ce se catechisescu; ear alu patra 
locu este alu celoru ce stau cu credintiosii, si se cumineca cu 
acestia, | , - 

  

Candnele Sântului Petru, Archiepiscopu alu A- 
lesandriei, sî Mucenicu, cu numerulu 15 (9. 

  

Can. Î. Fiindca acum a patra Pasca au ajunisu per= 
'secutiuni, destulu este pentru acei, carii sau denunciatu, 
si in temnilia s'au inchisu, st au. rabdatu munci nesuferi- 
bile, si batai întolerabile, si au suferitu. multe alte nevoi 
grele, eara apoi biruiti de imbecilitatea trupului, n'au fostu 

  

() Acestu sânfu Parinte au vietiuitu pe la a, 296, si mau fucutu Archieppa alu, Alesandriei; dar fiinâca Meletiu Eppulu Licopoliei celei din Tivaida S'au ara “atu, facându lucruri iereticesci, Archieppulu Petru Tau segregatu, si botezulu lui si alu altoru din giurulu lui na-lu primea de ortodocău, “Elu sî ps Ariu Pau hiroe tonitu de diaconu, câci se aratasa ortodoesu, si. fiindca acestu diaconu s'au ara- "tatu mai tardiu mare aparatoriu alu pareriloru scaleiate ale lui Meletiu, Pau se- gregatu st pe: elu, “In sfârsitu cu mucenicie si-au finitu viati'a sub Iparatula Dio- 
cletiana, lasându de urmatoriulu seu pe Achila, Înainte de a muri au scrisu la 2.304 Candnele acestea pentra cei ce în. timpulu gândi în feliurite moduri au 
parasite credinti'a :lui Christosu, care suntu 'necesarii pentru bun'a randuiala si 
starea, Bisericei, Cannele aceste au primitu val6re universale prin alu II. Ca. noou' ali Sinodului VI. ecuinenicia, * : e ” i
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xeprimili la - incepulu. pentru -prea mare caderea loru, insa 

pentruca ei multu s'au .nevoitu, si multu timpu. sau lup- 

tatu, câci m'au devenilu ei la aceea de voie buna, ci in- 

vinsi de imbecilitatea trupului, fiindca si ranele lui Isusu 

se arata pre trupurile loru si acum unii au alu treilea anu 

alu plângerii—sa se mai certe ei, cu revocare in memo- 

via despre intOrcerea Joru, alte patrudieci de dile, care de 

st le-au ajunata Domnulu sî Mântuitoriulu nostru lisusu 

Christosu, dupa ce s'au botezatu, totu s'au ispititu de dia- 

bolulu, întru care si ei dupa ce mai multu voru fi eserci- 

tati, si cu constanlia voru posti, de aci voru privegiâ in 

rugaciuni, meditându despre aceea, ceea :ce s'au disu de 

Domnulu câtra cela ce ispilea pe elu, că sa ise inchine: 

„Mergi inapoia mea Satano câci scrisu este, Domnului Dum- 

nedieului teu sa te inchini, si lui unuia sa-i slujesci“. 

Vedi Mateiu Capu 4. "10. — Luca Capu 4, v. 5. — Il. 

Lege Capu 6. v. 13. — 

“Can, 2. Iara celoru ce dupa ce s'au predatu sub 'cus- 

todia, st ai rebdalu în inchis6re stramloriri si pulori, eara 

apoi fora de lupta munciloru s'au faculu captivi, si s'au 

" frântu. de lips'a puteriloru, si de Grecare orbie, —-le va 

ajunge loru unu anu câtra celalaltu timpu, pentru ca si ei 

Sau datu pe sine la rebdari pentru numele lui Christosu, 

de si au dobânditu în temnitia dela frati multa consola- 

tiune, aceasta va. resplati loru inmultitu dorintia de a se 

eliberă de prea amsrâva sclavie a diabolului, mai cu seama 

de sî voru aduce aminte, de cela ce dice: „duchulu Dom- 

nului peste “mine, pentru . carele .m'au_unsu, bine a vesti
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seraciloru m'au trimisu, a predică robiloru iertare, si orbi- 
loru vedere, a eliberă pe cei sfarâmati intru - usiurare, a 
predică anulu celu primitu alu Domnului, si diu'a respla- 
tirei.& 

  

Isaia Capu 61, v. 1. — Luca Capu 1. v. 8. 
“Can. 3. Bara celoru ce n'au palimilu nimicu de ast- 

feliu, nici au documentatu fruptulu credintiei, ci de sine 
au alergatu la viliu, st s'au vendutu de sliala şt de frica, 
€ara acum au venitu la pocaintia, este necesariu sî con- 
venientu, a li se pune inainte esemplulu smochinului celui 
neroditoriu, precum dice Domnulu: „avea oarecine unu 
smochinu saditu in via lui, st au venitu cautându roada 
in elu, st n'au allatu; si au disu câtra vieriulu, eata trei 
ani de cându vinu cautându roada in smochinulu acest'a, 
si nu aflu, taialu pe elu, pentru ce.st pamântulu impre- 
s6ra în zadaru; -eara elu respundiendu dice lui: Dâmne 
lasa'lu pe elu si in anulu acest a, pona: ilu voiu sapă im- 
prejuriu, si voiu pune gunoiu, st de va face roada? eara 
de nu, ilu voiu taiă in anulu celu viitoriu, & Aceasta pa= 

'rabola inaintea ochiloru luându-o ei, si aratându rodu vred= 
nicu de pocaintia in intervalulu unui asiă indelungatu tim 
pu, mai multu se voru folosi, 

  

duca Capu 13. v, 6. | 
Can, 4. Eara celoru cu totulu desnadajduiti st nepo- 

caili;, posedu pelea cea neschimbavera -a Etiopului, st 
impestriri . ale -Pardului, li se va dice, ce s'au disu celuia= 
laltu' .smochinu: „sa nu se mai faca din tine fruptu in 

24



310 Canânele 

veci i pentru care s'au uscatu indatasi“ ; se plinesce inca 

asupra loru si cele dise de “Ecclesiastulu: „Ce este 

strambu, nu se va putea indreptă, si ce lipsesce, nu se 

va putea numeră ; ca de nu se va indreptă mainainte celu 

strâmbn, cu nepulintia este, câ elu sa se infrumselieze ; 

si de nu se va implini mai intaiu lips'a, este cu nepulinlia 

a numară lipsa ; dreptu aceea si la fine se va intamplă 

loru cea disa de Profeta Isaia: „si voru vede madularile 

Oameniloru, carii au calcatu poruncile mele, ca viermile 

loru nu va muri, si foculu loru nu se va slinge, si voru 

fi priveala la totu trupulu ; fiindca și precum mainainte 

Sau disu de dânsulu: „eara cei nedrepti asiă se voru 

fluctuă incâtu se voru putea odichni, ca nu este cu putinlia 

paganiloru a se bucură, au disu Domnulu.“ 

    

Mateiu Capu 21. v. 19. — Marcu Capu 11, v. 13 — Eele- 

aiast. Capu 1, v. 15. — Isaia Capu 66, v. 24, 

Can. 5. Eara pentru cei ce se prefacea că si Da- 

vidu, carele se facea ca este epileplicu, că sa nu se retina 

de cineva, si in adevaru wau fostu epilepticu, si nau 

scrisa lamurilu cele de Jepadare , ci au amagilu insidiele 

inimiciloru dupa multe stramtorari câ-sî nisce copii inzes- 

trati cu consiliu st prudentia, -si au batjocoritu insidiele 

inimiciloru, seaa că si cum aru fi petrecutu prin capisci, 

seau câ șî cum aru fi datu in scrisu dela ei, seau eă si 

cum În - loculu Joru aru fi pusu pagâni, — de st unii din- 

trânsii, carii asiă au - marturisitu, precum amu intielesu, 

mau fostu cunoscuti unor'a dintre ei, câci erau cu cea 

mai mare precâuliune, că sa nu'si faca focu cu mânile sale, si
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sa nu tâmâie pe necuratii demoni, — dara fiiădea nu 
leau fostu loru sciutu, ca au facutu ei aceasta nebunie, 
se “va mai prelungi pentru dânsii timpulu de siase. luni 
a intârcerii intru pocaintia, ca. asiă si ei mai ultu! se 
voru folosi cugetându neincetatu la dis'a proroceasca;; 
„Pruncu s'au nasculu noaua,. Fiiulu, si Sau datu noaua; 
a câruia stapânire sau facutu peste umerulu lui, sî se 
chiama numele lui Ingeru de: mare sfatu“; carele precum 
sciti, intru a sias'a luna a zamislirei -celuialaltu pruncu, 
carele inainte au anuntiatu inaintea fetii iesirei lui poca- 
inția spre iertarea pecateloru, s'au zamislitu si insusi, că 
sa predice pocainti'a, fiendca pe amândoi ii audimu mai 
intâiu invatiându nu numai pentru pocaintia, ci st p6n- 
tru imparali'a ceriuriloru, carea, precum neamu invetiatu, 
in launtrulu nostru este, „ca aprope este de noi cuvân= 
tulu, care ilu credemu in gur'a n6stra, si in inim'a nostra, 
pentru care si ei aducândusi aminte se voru inveliă a 
marturisi cu gura loru pe Domnulu lisusu, -credindu in 
inim'a loru, ca Dumnedieu Pau. sculatu pe elu din morti, 

„care. audindu-le, cu inima sa creada spre dreptate, 
cu gura sa marturisesca spre mântuire.“ 

eara 

    

1. Imparat. Capu 2, v, 13— 151, — Isaia, Capu 9, 9. v. 5 — Romani Capu 10. v. 8, 9, 10. 

Can. 6. Eara pentru cei ce au Supusu' in lGculu 
loru sclavi crestini, sclavii adeca, că nisce Supusi fiindu, 
st oare cum s'aru inchide de stapâni, sî li s'aru ingroii 
de câtra dânsii, : si de [ric'a loru s'au alunecatii, inte? unu 
anu voru arată faptele pocaintiei; „.invetianduse de aceei, 

24%
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că robii lui Christosu sa: faca voia lui Dumnedieu, -si 

sa se tema de elu, mai alesu audindu, ca _fiesce carele 

de va face vre-unu bine, în tocma ilu va luă dela Dom- 

nulu ori robu ori liberu“. 

Efes, Capu $, v. 8. 

Can. 7. Eara cei liberi in trei ani se voru esamină 

in pocaintia, si că unii, carii au fatiarnicitu, st că unii, 

carii au silitu, că conservii sa sacrifice, fiindca n'au as- 

'cultatu pe Apostolulu, carele voiesce,* câ stapânii sa faca 

aceea ce facust robii, iertându ingrozirile, sciindu ca si alu 

vostru, si alu loru Domnulu, in ceriuri este, si ca la dân= 

sulu nu este privire la felie, — eara deaca noi toti unu 

Domnu avemu necaulatoriu in fatia, fiindca si tote si in 

tru toti este Christosu si în barbari, Sîin Schiti, în robi 

'st in liberi, deci suntu datori dupa aceea, a pândi ce au lu= 

cratu ei vrându asi mântui sufletulu loru, si carii pe con= 

servii iau trasu la idololabie, de care s'aru fi potulu sea- 

pă si ei, de learu fi facutu loru dreptatea 'si ecuitatea“ 

precum earasi dice Apostoluiu. 
E 

Efes. Capu 6, v. 9. — Colos. Capu 3. v. 1]. — Capu 4 

y. 1. 

Can. 8. Eara.pentru cei ce au fostu tradati si du 

cadiulu, carii 5î singuru s'au dusu la lupta, dicându, ca 

ei suntu crestini, si s'au aruncatu in temnitia de munci, — 

este dreptu ai mai intari intru bucuria inimei si ai im- 

partasi pe. ei in tote, in rugaciuni, in cuminecatur'a tru- 

pului si a sângelui lui Christosu, si in. mângaierea cu- 

vântului, câ mai cu. taria -nevoinduse, sa se invrednicesca
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si ei de darulu chiemarii celei de susu; fiindca de siapte 

ori, dice, de va cad€ dreptulu, si se va sculă, care deo 

aru fi facutu toti cei cadiuti, aru fi aratatu pocainti'a cea 

mai perfecta st din tâta inima. 

Filipis. Capu 3. v. 14. — Pildel. Capu 24. v. 16. 

Can. 9. Sî pentru cei ce că din somnu sâru de 

sinesi la nevoinlia, carea chinuiesce, si tragu . asupra-le 

teniatiuni de a se luptă cu marea si multa fluctuatiune, 

eara mai alesu si in contra fratiloru aprindu, jaraticulu 

pecatosiloru, si ii facu de a se impartasi cu dânsii, că 

pe unii, carii vinu la aceasta in numele lui Christosu, 

de sî nu iau aminte la cuvintele lui: „rugative, că sa 

nu intrati. in tentatiune“; si earasi a dice Tatalui in ru- 

gaciune: „si sa nu ne duci in tentatiune, ci scapa-ne de 
vicleanulu“; ci pote ca nu sciu ei, câteori stapânulu si 
Invetialoriulu nostru au evitatu pe cei ce iau facutu lui 
insidii, . si cându timpulu patimirei se apropiă, nu sau 
aralatu pe sine, ci au astepiatu, că sa vina asupra lui 
cu sabii, si cu lemne; deci dice câtra ei: „că la unu 

tâlhariu ati iesitu cu sabii si cu furci, sa ma prindeti; 
carii si Pau datu pe elu“, dice, lui Pilatu; insa cei ce 
dupa asemenarea lui, sî cei ce dupa scopulu lui um- 
blându, au patimitu, sî si-au adusu aminte «de cuvintele - 
lui divine, prin care ne sprijinesce pe noi fiindu. în gone, 
dicându: „luati aminte pentru voi, ca ve voru dă pe voi 
la adunari, sî in sinagogurile loru ve voru bate pe voi, 
si ve voru da, dar nu pe sineve sa ve dali“; „Si ve 
voru duce la Îgemoni si la Imparati pentru numele meu,
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dara nu “pe sineve se ve aduceli, fiindca si voiesce, că noi 

goniti fiindu, sa trecemu din locu in loeu pentru numele lui; 

precumu 'earasi ilu audimu pe elu, dicandu:. „si de ve 

gonescu pe voi din cetatea aceasta, fugiti in ceealalta, 

ca îiu voiesce :de sine a ne duce pe noi câtra salelitii, 

st lancierii diabolului, câ sa nu fimu noi acestoru slugi 

diabolici pricinuitori de mai multe omoruri, sî că si cum 

i-amu sili pe acestia, câ mai multu sa se salbataceasca, 

si sa sevarsiasca in fapta lucrurile cele aducaidre de 

morte, ci sa asleapte si sa-si iee aminte de sine „prive- 

ghiati, si ve rugali, câ sa nu intrati in tentaliune“; asiă 

Stefanu celu dintâiu urmatoriulu lui, mucenie. au luate 

asupra. 'si în Ierusalimu, râpînduse de cei fora de lege, 

sî aducânduse in adunare, cu pietri inprosicânduse în. 

numele Domnului Jisusu Christosu, s'au maritu, rugân- 

duse si dicându: „Domnie! nu le socoti loru  pecatulu 

acesta“; asiă lacobu alu doilea prindienduse de Irodu, 

cu sabia i sau taiatu capulu; asiă Pentru Apostolu de 

multe ori prindînduse si inchidinduse si necinstinduse, mai 

pe urma in Roma s'au restignitu ; si pe renumitulu Pa- 

velu de multe ori fiindu datu sî pona la morte primej- 

duinduse, sî multu nevoinduse, si intru multele g6ne 

laudânduse si in necasuri, intru aceeasi celate si lui i 

Sau taiatu capulu, carele intru cele ce s'au laudatu, au is- 

pravitu; „si ca în Damascu s'au slobozitu cu cosinilia 

n6ptea peste zidu, si a scapatu din mânile celui ce caută 

alu prinde“, ca ceea ce stă loru inainte le. erâ mai in- 

tâiu, sa bine vesteasca, si sa invetie cuvântulu lui Dum-
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medieu, intru care mai intarindu pe fraii, că sa remâna 

intru credintia, dicea ei sî aceasta: „ca prin multe ne- 

casuri “trebue noi sa intrămu intru imparati'a lui Dumne- 

dieu, câci caută nu pe folosulu loru, cipe celu alu mul- 

tora, câ sa se mâuluiasca; si eră de a dice loru multe 

la acestea spre a le. arată loru cu deamaruntulu, de nu, 

precum dice Apostolulu: ca nu-mi ajunge timpulu a le 

spune“. 

  

Mateiu Capu 26, v. 41. — Luca Capu 11, v. 4. —.Ioanu 
Capu 11. v. 54. — Marcu Capu 14. v. 49. — Luca Capu 21. v. 
12. — Mateiu Capu 10. v. 23 — Mateiu Capu:26. v. 41 — Fap- 

„tele Apost. Capu 7. v. 60, si Capu 12. v. 2. apoi Capu 14 v. 
21. — IL Corint. Capu 11: v. 32. — IL Corint, Capu 10. v. 
33.—Evrei Capu 11. 32.— 

Can- 10. Dreptu aceea nu este cu cuviintia, că 

preotii, carii de bun'a loru voie au fugitu, au cadiutu, 

si earasi s'au lupiatu, sa remâna in serviliulu divinu, că 

unii, carii au parasilu turma Domnului, si pe sine au 
batjocoritu, ceea ce nime n'au facutu din Apostoli, câci 

si fericitulu Pavelu, carele: multe gvane au suferitu, “st 

multe chinuri de nevoinlie. au aratatu, cunoscându, ca 

mai bine este a se deslegă, si a fi. impreuna cu Chri- 
stosu, adaoge si dice: „eara a mai remâne in trupu, 

este mai necesariu pentru voi“, ca pândindu nu folosulu 

“seu, ci celu alu multora, că sa se mântuiasca, mai multu 

de a sea odichna au esistimatu a fi necesariu, de a re- 

mâne cu frati sî de ei sa se ingrijeasca, „carele sî pe 

cela ce invalia, sa lia esemplulu 'credintiosiloru in doc-= 

-trina;.< De unde cei in ternitia osânditi au cadiuti din
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serviliu, 'si barasi intorcânduse lă lupta, forte nesimtitori 

suntu; cum se r6ga, pentru ceia ce au parasitu, cum in 

acea tempestate aru putea fi ei fratiloru spre folosu? câri 

pona cându erau negresiti sî.statornici, au avutu ierlare 

pentru fapta loru cea fora cuvântu, eara cându au pre- 

situ, câ unii, carii s'au mândritu, si pe sine au -pricha- 

nitu, . decia nu mai potu liturgisi, pentru aceea. sa se 

ingrijeasca mai vârtosu intru umilita cugetare, ca cum 

voru petrece viali'a aceast'a, parasându marirea desiarla, 

câci acesior'a -este destulu comuniunea, carea cu diligin- 

tia sî scumpelate se face din: doue. cause, parte, că sa 

nu li se pare, ca s'au mâchnitu, cându cu sila se voru 

duce din deslegarea de aici, parte, că nu oarecarii ea- 

dîndu sa se causedie, că si cum aru fi fostu slabanogiti 

peniru causa canonisirei, carii voru avea :mai mulia ru= 

sine sî- ocara, decâtu toti, „dupa cela ce au pusu lleme- 

lie, si p'au poluto duce in sevârsire, ca voru incepe toti, 

dice, cei ce trecu pe acolo alu baţjocori, dicându,: o- 

mulu acesta au pusu temelie, sî n'au pututu sevârsi“. 

Filipis. Capu 1. v. 24. — IL. Corint Capu 10. v. 33. —Ro- 
mani Capu 12. v. 1 — -L Timot. Capu 4. v. 12. — Luca Capu 
14, v. 29. 

Can. 11. Ca.cei ce au saritu intaiu in ferberea g6- 

„nei, stându inainte la judecatorie, si privindu pe sâutii 

mucenici, ca se grabescu câtra plata chiemâriic de +susu, 

sârguinduse cu buna râvna se dau pe sine lar.actasta, 

intiebuintiandu multa indresneala, mai :vârtosu vedindu pe 

cei ce se târescu, st pe cei ce cadu, pentru tarii. din-
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1auntru  înferbântânduse st indemnânduse a bate resboiu 

asupr'a celui ce se mândresce sî a contrariului, se grabea 

ei la aceasta, „că.sa nu i se pare intru sine, ca este 

întieleptu, pentru. cele ce dupa viclesiugu i s'au parulu; 

ca biruesce, de si se amagea pe sine biruinduse de cei 

ce suferea chinuirile zgârieturiloru, si a batailoru, iutimea 

sabiei, sî arderile focului, si. cufundarile în ape, st pen- 

iru cei ce au scapatu, cu credintia rugaciuni si cereri sa 

se faca, adica, pentru cei ce in temnitia s'au pedepsitu, 

si s'au data de fome, si sete, ori pentru cei ce din a- 

fora de temnitia inaintea judetiului cu totulu s'au man- 

citu prin zgâriituri, si batai, eara apoi s'au biruitu de 

slabiciunea trupului, cu cuviintia: este, că sa ne fia mila 

de unii că acesti'a, câti pe nimene nu vatema nimica, a 

compalimi cu aliii, sî a simli dureri pentru cei ce se 

iânguiescu, si a suspină pentru cei ce intru nevointia 

Sau biruitu de multa sila a malitiosului “diabolu, adeca 

pentru parinti, frati si fii, ca scimu, ca sî pentru cre- 

dintia altora: au dobânditu unii bunatatea lui Dumnedieu | 

intru iertarea pecaleloru, si sanatatea îrupului, si invierea - 

mortiloru; deci aducândune aminte de multele loru trude, 

„si miserii, pe care mainainte le au suferitu pentru nu- 

mele lui Christosu, st nu numai, ci sî ei cainduse si 

tânguindase «de ceea ce s'au facutu loru prin prodiliune 

intru 'slabiciune, “si omorârea trupului, ci inca si martu- 

risinduse, ca n'au fostu circumspecti in viati'a loru, im- 

preuna ne rugamu, si impreuna ne cucerimu pentru -cu- 

ratirea loru pe lânga celelalte cuviintie prin celu ce s'au 
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facutu pentru noi mântuitoriu câtra Tatalu, 'carele . cura 

tiesce pecatele nsire, ca dice: „de aru si: pecalui ci- 

neva, mângaitoriu dreptu avemu câtra Tatalu pe  lisusu 

Christosu, si 'elu este imblândirea pentru pecatele. nâstre.“ 

Filips. Capu 3. v. 12 — Pildele Capu 3, v. 1. — 1 Ioanu 
'Capu 2, v. 1, 2. — 

Can. 12. Celoru ce “au datu arginti pentru de a se 

face cu totulu nesuperati de ori ce malitia, nu este . cu 

cale, a li se pune vina, ca paguba si pierdere de .bani 

au suferitu, că sa nu se pagubeasca in sufletulu . loru, 

ori sa'lu piarda, care lucru alții nu Pau. facutu pentru 

'câstigulu celu urâtu; si macaru ca Domnulu dice: „ca 

ce va folosi omulu 'de aru dobândi lumea tota, sî de 

'sufletulu seu se va' pagubi, ori ilu va pierde; si ca nu 

puteti slugi lui Dumnedieu -sî lui mamona“, tolusi aceia 

Sau aratatu lui Dumnedieu slujindu, si vrându arginiii, 

si calcândui, st defaimândui, si au implinitu si intru. a- 

-ceasta cea scrisa: „rescumperarea sufletului omului este 

bogatia s'a“; fiinduca si in faptele Apostoliloru amu ce- 

titu, ca cei târiti in loculu -lui Pavelu st a lui Sila in Te- 

salonicu la mai marii cetâtii dandu bani s'au eliberatu, ca dupa 

-ce' multu iau ingreuiatu pe ei pentru numele lui lisusu, 

sî dupa ce au turburatu poporulu,. sî pe mai marii ce- 

tâtii : „luându ei, dice, multe dela lasonu si dela ceia- 

alti, iau slobodilu; eara fratii indata n6ptea au. trimisu 

“pe Pavelu, si pe Sila in Vera. 

  

| Marcu Capu 8. v. 36.— Mateiu Capa 6v. 4. — Pilde Capu 
1% v. 8: — faptele Apost. Capu 17. v. 
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“ Can. 13. Dreptaceea nici pe cei ce au lualu t6te pen- 

tru mântuirea sufietului, si s'au  departatu, nu. este cu 

cale ai invinovati, că cum saru fi prinsi altii pentru dân- 

sii, ca sî in Efesu in loculu lui Pavelu au rapitu pe 

Gaiu la privelisce, si pe Aristarchu, pe sotii lui Pavelu, 

carele vrându a merge la poporu, fiindca pentru dânsulu 

€ră turburarea facula, ca plecase si intorsese' multu po- 

poru câtra cinstirea lui Dumnedieu; „nu lau lasatu pe 

elu, dice, inveliaceii, dar. inca si oarecarii din marii A- 

siei fiindu lui amici, trimilindu la elu, ilu rugă pe - elu, 

a nu se da pe sine-si la privelisce“; eara deaca oare- 

carii s'aru intari suparându pe cei ce cu curalienie iau aminte 

la celu ce dice: „„mântuindu, mântuiesceti sufletulu teu, 

"sî sa nu cauti inapoi“, aducândusi aminte si de - Petru 

Apostolu, „carele aruncatu fiindu in temnitia, si datuy la 

, pâlru capetenii câte cu patru ostasi, că sa'lu pazeasca, 

carele n6ptea fugindu, si din mâna ucigasiului irodu, si 

din i6ia asteptarea poporului Iudeiloru mântuinduse, dupa 

porunc'a ingerului Domnului, si dupa ce diua sau faculu, 

dice, nu putina iurburare eră inire ostasi, oare ce i 

Sau intâmplatu lui Petru ? Irodu daru cercetândulu pe 

elu, si neaflândulu, esaminându: pe strajarii au poruncitu, 

sa se sugrume“; pentru carii nici o causa nu se atinge 

de Pelru, ca se pulea si ei sa vada, ceeace i s'au fa- 

- cutu lui Petru, că sa scape, precum sî toti pruncii cei 

din Vitleemu si din tie hotarele lui, de .aru fi cunos- 

cutu maicele loru ceea ce vrea sa fia, carii sau 0mo- 

râtu de ucigasiulu Irodu, pentru ca se caută de clu, că



380 -Cansnele 

sa pearda unu prancu, carele sî aceasta dupa porunca in-. 

gerului Domnului au scapatu, acum incepându in. graba 

a pradă st iute a 'jafui dupa chiamarea Numelui lui pre= 

cum s'au scrisu: „pentru ca mainainte de a seci prun- 

culu a chiamă pe tatalu seu, seau pe mumia sa, va luiă 

puterea Damascului st pradile Samariei inaintea Impara- 

ratului Asirieniloru“; ca Magii, ca cei “acum pradati si 

jafuiti, sa inchina pruncului cu supunere si cinstire, des= 

chidindusi vislieriile sî aducândui prea potrivite si prea 

cuvi6se daruri, auru, sî tamâie, st smirna că unui  Im-: 

paratu, si Dumnedieu sî omu, dreptaceea. nu s'au mai 

invrednicitu a se intârce câtra asirianulu Imparatu, pur- 

tânduse de pronie, „ca liându insciintiare, dice prin visu, 

a nu se intrece câtra lrodu, prin alta cale s'au dusu 

în tiara loru“; deci vedindu Irodu versatoriulu de sânge, 

ca s'au amagiiu de Magi, s'au maniatu forte, si trimi- 

tîndu, dice, au omorâtu pe toti pruncii. cei ce eră in 

- Vitleemu, si in tote hotarele lui de doi ani si mai .josu 

dupa timpulu, care Pau aflatu dela Magi, cu carii si pe 

celalaltu pruncu mai nainte de elu nascutu, caulându că 

sa "lu omdre, si ne aflândulu, au ucisu pe tatalu prun-= 

cului pe Zacharia intre Biserica st altariu, scapându pruu- 

culu cu Elisaveta maic'a lui, pentru care nau nici o pri- 

chana“. 

age. Apoi Capu 19. v.:11 sî'30. — Capu 12.v,4.st 
8, — Isaia Capu 8. v. 3, 4, — Mateiu Capu 2.v, 11, 16. — 
Capu 23. v. 35. 

Can. 14. Eara cei ce au  patimitu sila si nevoia 

multa, si au Primitu în gura fieru si legaturi, si au remasu cu  
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rabdare intru asiezarea credintiei si au suferitu a li se arde 
manile, care se aducea fora de voie la sacrificiulu pro= 
fanu, precum au scrisu mie de trei ori fericitii martiri 
din temnitie, inca si alti impreuna slujitori pentru cei din 
“Livia; unii ca acestia mai alesu cându impreuna - marlu= 
risescu ei pentru sine, si pentru ceialalti frati, poiu sa 
fia intru slujb'a loru râuduiti intre Marturisitori, .precuin 
si cei omorâti in multele chipuri, sî numai polu sa cu- 
vânte seau sa dica, scu a se misică spre a stă in con- 
tra celoru ce ii silescu fora folosu; ca nici s'au invoitu 
cu urâciunea loru, precum cu adevaratu earasi amu au- 

ditu aceasta dela cei impreuna, slujitori; deci. se voru 
rândui intre Marturisitori, precum si aceia, carii vietiu- 

iescu dupa Timoteiu, plecânduse st ei, celui ce dice: 

„gonesce dreplatea, bun'a cinstire, credinti'a, dragostea, 
blândeti'a; nevoiescete cu huma nevoinția a credintiei, 
apucate de vialia cea vecinica, spre carea te-ai chia- 
malu, si ai marturisitu bun'a marturisire inainte a multoru 
marturi €. 

„ Aci se incheie cele patrusprediece Canâne ale S. Petru 
Archieppului Alesandriei despre cei ce au patimitu ori în ce feliu 
de chipu mucenicie pe timpulu goneloru ridicate de câtra, Impa- 
ratulu Diocletianu asupra clerului sî poporului crestinescu, adao- 
gându totodata si judecata sea pentru cei ce de frica muncilorua 
au slabitu in ortodocsie, sî canânele aceste sau primitu de bune 
cu valâre ecumenica de câtra Sinodulu VI ecumenicu, prin Ca- 
“nonulu 2-lea. 

Vedi 1. Trimit. “Timot. Capu 6, v, Lil. 

“Can. 15. Nu ne -va osândi cine-va pe noi, câci tie. 
nemu Miercurea si vinerea, intru care si. a ajună dupa - : 

 



382 Epistola L. a'5. m. Atanasiu câtra m. Ammunu. 

traditiune ni s'au poruncitu n6ua cu dreptu euvântu, ca 

"Miercurea pentru sfatulu, ce sau facutu de iudei pen- 

tru vânzarea Domnului eara Vinerea, pentru ca au 'pati- 

mitu elu pentru noi; eara Dumineca o facemu de dt 

'de bucurie câci in ea au invialu, i in carea nici a plecă 

genunchiele. n'amu luatu. 

  

Aci dice Archieppulu Petru din Alesandria, ca nimeț nu 

“u va osândi pe elu, câci ajuna Miercurea sî vinerea, câci Mier- 

curea au facutu consiliu evreii, sa omâre pe Domnulu, ear 

“Vinerea lau restignitu. Si asiă Duminec'a o tiene: de o dia bu- 

curiei; în care Domnulu au inviatu; si cu aceste au incheiatu e- 

pistol'a ga, ceea ce cuprinde cele aci espuse 19 Candne. | 

  

Epistol'a L. a S. marelui Atanasiu câtra mona- 

. „chulu Ammunu (0) | 

  

Tâte cu adeveratu suntu bune si curate fapturile lui 

Dumnedieu, ca nimicu inutilu seau necuratu n'au faculu cu- 

    

() Atunasiu aupa aratarea lui dinafara eră micu, st obscuru, si totusi 

istori'a, apretiuindu faptele lui escellente dupa cuviintia, i-au datu lui epitetulu de 

"maret elu cu ageritatea logicei sale au intreentu pe toti coetanii sei, “precum 

„si cu cunoscintiele” sale teologice si politice; apoi elu cu caracterulu seu constantu 

„si consecuentu au scintu representă prudentia: si cireumspectiunea dinpreuna . cu 

zelu si. cu umilintia pentru pastrarea celoru sânte, Elu au fostu diaconu alu pa- 

triarehatului din Alexandra, si au fostu câ atare cu Alexandru Patriarchu la Si- 

nodulu I ecumenicu la a. 325, sî apoi succesorele acestuia in scaunulu patriarchalu 

din Alesandria, si mare aparatoriu alu ortodoesiei, pentru care si-au attasu ura 

Imperatului Constantinu, carele Vau si trimisa în esilu,' si altele gone au sufe- 

ritu, precum istori'a ne arata, Scrierile lui s'au tiparitu in Parisu lu a, „1698, 

Antre « care se afla si aceste trei Epistole, care aci trmeadia, 
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vântulu lui Dumnedieu, câci dupa Apostolulu I. coriat. Capu 
2,v. 15: „alui Christosu buna mireazma suntemu intru cei 
ce se mântuescu“. Dar fiindca feliurite, si de multe 

chipuri suntu sagetile diavolului, sî pe cei mai curati cu 
minte se -nevoiesce ai turbură -sî opresce pe frati dela 
obicinuita esercitatiune „ semenându pe ascunsu intre ei 
gânduri de necuratie si de spurcaciune, vino, că cu putiene. 
amagirea diabolului sa o gonimu cu darulu Mântuitoriului: 
nostru, si spre folosulu celoru mai simpli. sa o inta- 
rimu: pi6te suntu curate celoru 'curati, eara celoru 
necurali sî cunoscintia, si tâte li s'au spureatu“ Titu 
Capu Î. y. 15. — dar me miru de viclesiugulu dia= 
bolului, câci stricaciunea si peirea fiindu elu, pe  furisiu: 
pune gânduri in forma de 'curatie, ear ceea ce se face; 
este cursa mai vârtosu, ori ispitire; câci, precum inainte 
amu disu, cauta sa seduca pe cei nevoitori dela medi=: 
taliune obicinuita si saluiare, şi să se para a invinge in 
aceea, intrebuintiedia asifeliu de momele, cari nimicu de 
folosu n'aducu vietii, ci prov6ca numai cestiuni st. con= 
tentiuni--bârfele—, de care trebue sa ne lepadamu; ca, 
ce, spunemu 0 iubite si de totu religiose! ce pecatuire 
are? seau ce necuratie? o fireasca scurgere? precum 
de aru voi cineva sa faca invinuire pentru mucii cei ce 
se scotu prin nari si pentru scuipiturile cele din gura ? 
dar si de acestea avemu sa spunemu mai multe, cur= 
gerile cele din pantece, care suntu necesari pentru via= | 
t”a omului; si inca de credemu, ca omulu este lucrii alu 
mâniloru lui Duimnedieu, dupa divinele Scripturi, cui .se
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putea. „face . din putere. curala vre-unu lucra  spurcatu; 

„deaca ne afiamu neamu alu lui Dumnedieu, dupa fap- 

“tele Apostoliloru Capu 17. v. 28, 29, nimica n'avemu 

în noi necuratu“, ca aturicea numai ne . spureamu, cându 

pecatulu prea impulitu ilu lucramu, eara cându se face: 

yre=o fireasca scurgere, atunci pentru necesitatea firei. 

impreuna cu celelalte, precum, amu disu, o suferimu si 

aceasta. Insa: fiindca cei ce voru sa contradica. celoru 

ce se dicu „dreptu“, adeca celoru facute de Dumnedieu 

aducu inainte si o dicere evangelica— Mateiu Capu: 15 

v. 11,—cumca „nu cele ce intra, spurca. pe omu, ci 

cele ce. iesu“, pentru aceea  esle necesariu a mustră una 

asemene absurditate a loru ne vrându a 0 numi de 

vre-o cestiune; câci cu 'adevaratu. mai dintâiu si 

scripturile divine. le. vatama, dupa ce suntu - nestatornici 

în ignoranti'a loru; eara. cuvântulu divinu asiă este: fi- 

indca oarecarii asemene au indoiala pentru mancâri, pen- 

iru aceea Domnulu. desleaga aceasta a loru indoiala, di- 

eându:. „ca nu cele ce.intra, spurca pe omu, ci. cele 

ce iesu&; apoi adaoge, si de unde iesu cele dela inima, 

ca acolo scie, casuntu relele vistierii, a gânduriloru ce- 

loru  spurcate. si. a. celoralalte pecate; .eara prescurlu asiă 

invâtia Apostolulu Î. Cor. Capu 8. v. 5: „mancarea. nu 

me va pune pe noi inaintea lui Dumnedieu; si de aru 

dice cineva, ca scurgerea fireasca nu ne causeadia ndua 

pecatu; se p6te, ca si medicii voru lu in aparare fatia 

cu: inchipuirile acestea desiarie, .si voru atirmă, ca _fie- 

carui animalu, unele raidiloce spre curali'a madulariloru
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Sale, s. €. escrementele capului suntu perii, st aquosi- 
tatile cele ce se l&pada din capu, si din pântece, asiă st 
escrementulu poriloru est asemenea. Deci o bâtrânule, iu- 

"bitoriule” de Dumnedieu! ce pecalu este, cându insusi Sta- 
"pânulu, celu ce au plasmuilu vieliuitârele, au voitu sî au 
“facutu madularile acestoru vicliuilOre, că sa: aiba . acestu 
feliu de curgeri? Dar' fiindca ni se cuvine a mustră con- 

tradicerile celoru rei,— ca aru dice, ca nici intunu chipu 
nu este pecatu usulu “celu regulata, cându 'vedemu, ta 
dela Facatoriulu astfeliu s'au plasmuitu organele— loru, le 
vomu impune tacerea, cându ii vomu intrebă: care usu 
este celu legilimu, care Dumnedieu aru fi permisu, di- 
cându: cresceti, si ve inmultiti st umpleli pamântulu ? fa= | 

cerea Capu 1. v. 28. — carea si Apostolulu arata, di- 
cându: „cinstita este nunt'a, si patulu nespurcalu“, Evrei 
Capu 13, v. 4.-— seau pe cea obsceasca, carea se se- 
vârsiesce pe ascunsu si in modu adulteriu?. fiindca si 
intre. celelalte, ce se facu in vialia, gasimu, ca se facu în 
deosebite forme; precum a ucide, - nu este ierlalu, dara 

_în Tesbdie a omori pe cei protivnici, este lucru de lauda 
„si justu, asiă incât cei ce s'au puriatu cu vitejie sî bar- 
batie in resboie, se onoreadia de toli, precum si celor ce 
predicu unele intemplari norocâse, st acele se implinescu, 
li se radica statue; dreptu aceea, acelasi lucru dupa. 6re 
ce si dupa timpu nu este iertatu, eara dupa oare ce Si în 

altu timpu - bunu se lasa st se iara; -acestu cuvântu are 
valdre si pentru amestecare, fericitu este celu ce. in lineretie 
averidu jugu liberu, au intrebuintiatu firea spre procrea- 

25
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tiunea copiiloru, eara dinconira intrebuinliându spre des- 

frânare, fornicatiune, si adulteriu, va primi pedeaps'a cea 

predisa de Apostolu— Evrei Capu 13. v. 4. — ca doue 

“căi suntu in viatia pentru acestea, un'a mai moderata si 

vielii mai acomodata, adeca a nuntii, si alta ingereasca, 

si cea a virginitatii, de carea nu mai pote fi mai escellenle. 

Care 'si aru alege pe cea lumeasca, adeca pe casaloria, a- 

cePa nu gresiesce, dar nu va primi atâtea daruri, insa va 

"primi si €lu, câci si elu aduce fruptulu treidiecielea; eara 

carele va imbratisiă viata casta, sî cea mai presusu de 

" lumeasca, de si este mai grea cale, are insa darari de 

admiraliune, câci produce frupturi insutite; penlru aceea 

necuratele loru st viclenele intrebari au avutu osebite des- 

“legari, si din veacu au fostu deslegale de dumnedices- 

“cile scripturi. Deci sprijinesce. o Parinte! turmele tale cu 

- adhortatii apostolesci, cu mângaieri evangelice, si cu sva- 

tuiri din Psalmi, „viaza-me, dicându, dupa cuvântulu teu“ 

Psalm. 118. v. 17, eara cuvântulu lui este, ai servi 

“lui din inima curata; aceasta sciindu Proroculu, câ cum 

pe sine talmacinduse: dice: „inima curata zidesce întru 

mine Dumiedieule, câ sa nu me turbure gânduri spurcate“; 

si earasi: „si cu duchu stapâniloriu me intaresce, ca 

“desi cândva gândurile me voru tarbură, oare carea tare 

putere dela tine sa me intareasca, fiindu-mi că unu temeiu. 

“Psalmu 50.v. WU. 13. Deci insuli aceslea si cele că a- 

" cestea svatuindu, dicu, câtra cei ce târdiu se pleaca ade- 

verului: „invetiavoiu pe cei fora delege caile tale si na- 

dejduindu i in Domnulu, ca ii vei plecă a se departă de o



Epist. IL. a S. m. Atanasiu câtra Ep. Rufinianu, 381 

reulate că aceasta, cânia, st necredintiosii Ja tine se 
voru intârce“ acolo v. 14; Fia dar, ca cei ce intreaba 
cu reu haravu, să inceteze de o zadarnica osteneala câ 
aceasta; eara cei ce pentru dreapta cinstire suntu cu 
indoiala, cu duchu stapânitoriu să se intareasca; eara 
câti cu incredintiare sciti adevarulu, sălu tineti nevata- 
malu si neclalitu in Christosu lisusu Domnulu nostru, cu 
carele Tatalui si sântului Duchu se cuvine marire st 
stapânire in vecii veciloru. Aminu. 

  

Fiindca, precum se vede, fericitulu Aţanasiu au fostu in- trebatu pentru scurgerea ceea ce dela fire ni se face n6ua in somnu, de este pecatu ? au compusu epistola aceast'a, a careia cuprindere este: ca ceea ce se face dela insasi firea, fora sa dee 
omulu ansa le aceea din partea sea, fia prin ori cari simtiuri ori lucrari omenesci, nu este pecatu, si nu se pote impută omului, sî de aceea precum alte escremente ale trupului omenescu nu ni se potu impută de pecatu, asiă nici scurgerea fireasca in somnul . 

  

Epistol'a a II. a S. marelui Atanasiu câtra E- 
piscopulu Rufinianu. | 

  

Tu scrii mie cele ce se cuvinu a scrie unui iubitu 
fiiu câtra Tata; deci apropiatu pe tine prin scrisâre te- 
imbratisiatu, prea doritule mie decâtu tâte Rufiniane! dar 
si eu putându sa: scriu că fiiului st la inceputu, si la 
midilocu, s? la sfârsitu, m'amu retienutu, că din Scrisori 
să nu se vada nici recomendaliunea nici testimoniulu. 

25% 

amu
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Deci credemi: mie, ca lu: mi: esci serisorea; precum este 

scrisa, "cunoscuta . si celita “in inima, asiă. dara. sa. credi, 

dicu, te rogu. si te indemau, că sa-mi: scrii, câci nu pu- 

tienu,, ci prea multu me delectedi pe mine, cându- mi. scrii 

mie. Si fiindca cu ingrijire si bisericesce, câci aceasta 

se cuvine evlaviei tale, ai intrebatu pentru cei ce de ne- 

cesitate au fostu terâli, dar nu s'au stricatu iniru cre- 

dinti'a cea rea, si ai voilu, că săli scriu .eu cele. socolile 

despre dânsii in Sin6de si pretulindenea? Să scii, Dom- 

nulu meu prea doritule! c ca la inceputu dupa ce au in- 

: cetatu sib a, ce se facea, Sau facutu Sinodu fiindu fatia 

Eppi dela partile cele din afora; dar! s'au. faculu Sinodu 

si la Coeppii cei ce locuescu în Ellada, dar nimicu mai 

putinu si la cei in Ispani' a, si in Galia, si au placutu ceea 

ce „aicea, si pretulindenea. s'au lucratu; ca cu cei ce au 

cadiutu, -si au - aparata pagânatatea, pocainduse - sa li. se 

dee iertare, dar in cleru sa nu se primeasca; eura celoru 

ce mau stapânitu asupr'a pagânatatii, dar s'au tarâlu pre- 

lânga ea de necesitate si. sila, sau socolitu a li se. da 

iertare, de a avea si loculu: clerului mai: alesu, deaca au 

adusu despre aceea testimoniu vrednicu de crediamântu, . 

si prin aceasta au. documentalu, ca mau fostu cadiuti 

înpagânatate. Dar că nu cumva unii cei forte straini de 

eylavie, sa strice bisericele Joi Dumnedieu, au vrula, mai 

multu a se dă dupa sila, si a purtă greulâli, decâtu a 

pierde popore, st desvinovati'a aceasta ni s'au parulu, . ca 

se face cu acelu școpu, că să ne aduca aminte, cum Ar- 

ronu fratele lui Moise în pustie au consimlitu;in prevari-



- Epist. IL. a S. m. Atanasiu câtra Ep. Rufinianu. 389 

catiunea poporului, ca prin aceea au defendatu pe, sine, că 
nu cum-va poporulu intorcânduse in Egipetu, sa slujasca. 

acolo idololatriei. De pulintia i s'au parutu lui, ca de va 
remân€ poporulu in pustie, nu se va molipsi de idolo- 
Jatrie, ear ducânduse Ja Egipetu numai de câtu va cade 
in pagânatate. Din caus'a aceasta i au condorialu lui 
Clerulu, ear celoru ce Sau amagitu, si sila. au palimitu, 
iertare li s'au datu. Acestea si Evlaviei Tale facu cunos- 
cutu, nadejduindu, ca cele socotite le vei primi, si nu-vei 
osândi iertarea celoru ce in chipulu aratatu s'au adunatu. 
Bine voiesce dar, a se celi acestea Preotimei si poporului 
celui ce lie supusu este, că si ei. sciindu-le sa nu te invi- 
novaliasca aflânduse ca asiă facu cu unii că acestia, nici 
mi se covine mie ai scrie, cându evlaviost'a Ta inca au. 
potutu sci dispusatiunea n6stra câlra cei cadiuli in feliu- 
rite chipuri, s? a implini cele lipsite. Fia harula Dom- 
nului celui ce te-au umplute cu totu cuvântulu si cu t6tă 
cunoscinii'a, Deci cei ce se caescu cu adevaratu, sa ana- 
temiseasca aievea credinii'a cea desiarta a lui Eudocsiu; 
si Euzoiu, ca hulindu ei cuvântulu lui Dumnedieu, ca 
este zidire, s'au aralatu a fi primipilii sectei arianiloru, st: 
sa marturiseasea credinti” a ceea ce parintii din Nicâa o au: 
marturisitu,: si sa nu prefere acesiui Sinodu nici unu altu: 
Sinodu. Salută fralimea cea de lânga tine, câci st frati- 
mea in Domnulu e cea cu noi te saluta pe tine. 

  

> 

| Epistol'a aceasta respundietâre nu tracteadia despre | cei ce, 
sau lepadatu de Christosu, sî au jertvitu: idolilora, câci despre 
unii câ ăceati'a au tractatu -Sinodulu. din Ancira, si sântulu Petru
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Archieppu alu Alesandriei in canânele sale, ci aci Sântulu Ata- 
nasiu, tracteadia despre cei ce s'au impartasitu de ieresulu lui A- 
riu fia de voie, fia in urm'a porunciloru apesatâre ale Stapânirii 
politice. Deci Eppulu Rufinisnu' avându unele banueliin privinti'a 
acestoru feliu de ieretici, intreaba pe Atanasiu Archiepulu seu, 
ce are sa observe la ceasuri, cându vre-unulu dintre acesti arieni 

aru voi sa se intârea la ortodoesa biserica? Si asiă Atanasiu i 
respunde lui Rufinianu, aratândui iubirea sea cea mare, ce o are 
câtra elu, sî provocândulu, câ săi serie mai adeseori, apoi ve- 
nindu la insusi 'obiectu, i deslucesce nedumeririle lui cu multa 
chiaritate sî cunoscintia obiectiva, precum din insasi epistola se 
vede, 

  

Epistola III. a S. m. Atanasiu despre cartile 
„$. Scripturi. 

  

“Insa fiindca despre ieretici amu pomenilu, că despre 

nisce morti, eara pentru noi că de unii, carii avemu spre 

mântuire dumnedieescile scripturi, me temu,. câ nu cum- 

va, precum au scrisu Corinteniloru Pavelu IL. Cor. Capu 

11, v. 3, unii din cei sinceri, din simplicitate si curatie- 

pie sa se amagiasca de astutia Omeniloru, si decia incepu 

a celi cârti straine, cari se dicu, apocrife, amaginduse cu 

numire ecuivoca a cartiloru adevarate. De aceea ve rogu, 

a le sustin€, deaca eu si despre acele scriu Voua, care 

si insusi le sciti; eu le pomenescu aci, si scriu despre 'ele 

spre folosulu si spre necesilatea bisericei. St 'vrându a: 

tractă aci de acestea, voiu intrebuintiă spre iniarirea cu- 

tediarii mele  chipulu “Evangelistului Luca Capul. v. 1,
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dicându : „Fiindca oare carii s'au apucatu a compune si- 
esi pe cele ce se dicu „apocrife“ si ale mestecă cu scrip- 
tur'a cea de Dumnedieu insuflata, pentru carea ne-amu 
invrednicitu de plinu, precum s'au traditionatu Parintiloru, 
cei ce din incepulu au fostu insusi . vediatori st servitori 
ai Cuvântului, s'au parutu si mie, indemnatu fiindu de a- 
devaratii frati, st invatiându-ne dintru inceputu, care să se 
dica cartile cele canonisite, sî primite, si se credu a fi 
carli divine, că fiesce cine, de s'au amagitu, să osândea- 
sca pe cele ce Pau amagilu pe elu; eara de au remasu | 
curalu, sa se bucure, st aceasta adeseori șa-si aduca a- 
minte“. Deci tote cartile vechiului testamentu suntu la 
numeru dOuedieci si doua, ca atâtea suntu si litere la e- 
vrei precum amu inlielesu; eara dupa rândulu sî numele 
este fiesce care asiă: intâiu Facerea; apoi Iesirea; apoi 
Leviliconu; si dupa aceasta Numerile, sî decia a dâua 
Lege; eara dupa acestea este lisusu alu lui Navi, si Ju- 
decatorii, si dupa aceasa Rutu; si earasi decia patru carti 
a Imparatiloru; si din acestea cea dintâiu si cea a d6ua 
intro carte se numera; eara cea a treia si a patra ase- 
menea intr” un'a, eara dupa acestea intâiu a Paralipomenonu, 

"si a dâw'a, asemene o carte şe numera; apoi Estra intâiu 
si a dâua, asemene un'a; eara dupa acestea cartea Psal- 
miloru; si decia Parimeile seau Pildele; apoi Ecclesiastulu, 
si Cântarea Cântariloru; câtra acestea este si Iovu, si de- 
cia Prorocii cei doisprediece intr'o carte se numera, apoi 
Isai'a, si Ieremia, si cu dânsulu Varuchu, sî Daniilu; pona 
la acestea slau cele ale testamentului vechiu, eara pe -a
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celui nou, earasi sa nu ne lenevimu a le spune, si suntu 

acestea: Evangelii patru, a lui Mateiu, a lui Marcu, a- 

lui Luc'a si a lui loanu; apoi dupa acestea: faptele Apo- 

stoliloru, si siapte Epistolii a Apostoliloru, ce se numescu . 

canonicesci, asi: un'a a lui lacobu, due a lui Petru, apoi 

trei a lui loanu, si un'a a lui ud'a; câtra acestea a Apo- 

stolului Pavelu suntu patrusprediece epistolii, cari. cu rân- 

dulu. suntu scrise asiă, intâia câtra Romani, apoi dâue 

câtra Corinteni, si dupa acestea câtra Galateni, sî. decia 

câtra Efeseni, apoi câtra Filipseni, si câtra Coloseni, si 

câtra 'Tesalonicheni due si cea câtra Evrei, si decia câ- 

tra 'Timoteiu due, eara câtra Titu un'a, si cea depreurma 

câtra Filimonu un'a. Sî earasi Apocalipsisu alu lui loanu; 

acestea suntu isvârele Mântuirei, că cela „ce inseteadia, 

sa se sature de cuvintele, cele ce suntu intrânsele; intru 

singure acestea invalietura Evangeliei se bineveslesce;. 
niminea câtra aceste sa nu mai adaoga ceva, nici dintre 

aceste sa nu mai scola ceva; pentru aceea Domnulu do- 

jenea pe Saduchei, zicându : „Ve retaciti, nesciindu scrip- 

turile. nici puterea loru“ Mateiu Capu 22, v. 29. — eara 

pe iudei ii sfatuiă: „Cercetati scripturile, ca acestea suntu, 

care marlurisescu pentru mine“ Marcu Capu 12, v.24.— 

Ioanna Capu 5, v. 13.— Însa pentru mai mare acurate- 

ie este de lipsa sa adaugu, cumea suntu si alte cârti, 

care nu Sau pusu in can6ne, dar dela “Parinti s'au rân- 

duitu a se celi de câtra cei ce vinu de curându, si vo- 
iescu a-se catechisi in cuvântulu bunei credintie: Inlie- . 

lepciunea lui Salomonu, Intielepciunea lui Sirachu, si Estiru, 
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si Iudilu, si Tobie, si Inveliatur'a, ce se chiama a Aposto- 
liloru, si Piminu; dara insa Imbitiloru! si de acelea ce se 
cetescu, si de acestea, ce s'au inscrisu in Candne, nicairi 
nu se pomenescu cele apocrife, ci suntu scornirile iere- 
ticiloru, carii scriu, ca le voiescu pe -ele, insa facândule- 
haru, si ani adaogândule loru, dicu, ca suntu vechi, că a- 
siă sa amageasca pe cei. simpli cu “astfeliu de invetiaturi 
false. a o 

  

Sântulu Atanasiu în trei desparte cântile, în apocrife, — â-! 
scunse —, in cele petrecute in Canâne,: sî in cele ce'se cetescu. 
De apogrife le numesce cele amagitâre sî minciunâse, pe care ie- 
reticii le-au scrisu, si le numescu vechi, câ astfeliu sa amageasca 
pe cei simpli crestini, de cele petrecute in cansne le nuamesce : 
cârtile sântei Scripturi a testamentului vechiu să nou; ear de cele 
ce se cetescu, le numesce acele carti, care sâutii Parinti au dis-- 
pusu, câ sa se ceteasca de neofiti, sî de cei ce dorescu a imbra-. 
tisiă, credinti'a lui Christosu. Ce se tiene de cartea lui Piminu, a- 
vemu a observă, ca despre ea este parerea obsceasca, ca saru. 
trage dela Apostolulu Ermasu, pe carele Apostolulu Pavelu ilu ' 
saluta in trimiterea sea câtra Romani, ear $. Leronimu. dice,: ca a 
ceasta carte este a lui Piminu, st este prea folositâre si necesaria,. | 
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rulu 93. (). 

Precuvantare a epistoliei dintaiu catra Amfilo- 

chiu, despartita in siasesprediece candne. 

Neintielegatoriului, dice, ce intreaba de intieleptiune, 

i se socotesce de intieleptiune ; eara intrebarea intielep- 

tului, precum se vede, intieleptiesce si pe celu neinltiele- 

gatoriu; care cu darulu lui Dumnedieu se intempla n6ua, 

de câte ori primimu scrisorile sufletului seu celui iubitoriu 

de osteneala, ca mai sciutori de noi, si mai ingrijitori ne 

facemu dela insasi intrebare, invatiândune multe din cele 

ce nu le scimu, si purlarea de grija cea pentru a respunde, 

() S. Vasiliu san nascutu la a. 329 in Cesari'a Capadochiei de păriuti 

credinciosi si avuti. La treapt'a de presbiteru au: inaintatu pe elu Eppulu Eu- 

sebiu din Cesaria la a. 364, insa nu maltu dupa hirotoni'a lui de presbiteru a- 

celasi Eppu Eusebiu incepi a ridică asupra lui Vasiliu unele nefundate prepus, 

suri, si invidii; insa elu de a scapă de acele, au parasitu si loculu nascerii sale, 

si pe Eppulu seu, sî s'au retrasu la Pontu, tragându cu sine st pe divinulu Gri- 

goriu Nazeanzeanulu, si au petrecutu prin pustietati,si pe la manastiri, unde prin 

invetiaturi si compunerea reguleloru au facuta insemnate imbunatatiri. Dar in- 

tielegându, ca arienii totu mai multu si mai multu se intarescu pe timpulu lui 

Valentu, se intârse inapoi la Cesaria la a. 365, st se impaca cu Ensebiu si i a- 

juta in apararea ortodoesiei, st murindu Eusebiu, urmă „lui in episcopie, si an 

fostu infricosiatu arieniloru. Elu au reposatu la anulu 378 fiindu de 49 ani, si 

intre scrierile lui ne-au lasata st aceste Can6ne in forma, de epistolii; care Sino- 

dulu VI ocumenicu le-au primitu în Canonula seu alu UI, si le au datu loru va- 
l6re ecumeniea..



Candnele Sântului marelui Vasiliu. 395 

se face inveliatoriu alu nostru. Nepresitu sî acum, câ 

mainainte de intrebare, nici odata nu ne-au venitu aminte 

intrebarile tale, ne-amu silitu ale cercetă cu scumpetate si 

de cele ce amu auditu ceva dela cei vechi, a ni mai 

aduce aminie, si pe cele ce suntu de unu neamu cu 

cele ce ne-amu inveliatu, a le mai socoti dela noi. 

  

Precuventarea aceasta este o via icâna a unei cugetari sme- 
rite, câci fericitulu Vasiliu incepe icu dicerea intieleptului Solo- 
monu—Pildele Capu 17. v. 28.—unde se dice: ca intieleptu se 
va consideră acela, carele ne cunoscându vreunu lucru, va intrebă 
despre elu pe unulu, carele ilu cunâsce; st ca intrebarea intielep- 
tului intieleptiesce si pe celu neintieleptu; aci se intielege Amfi- 
locfiu, că intieleptu, câci intreaba pe Vasiliu despre lucrurile, 
care lui nu iau fostu de totu chiare; ear neintielegatoriu numesce 
Vasiliu pe sine, vrându a insufleti pe Amfilochiu, câ sa “lu in- 
trebe pe elu si altadata, aratândui totodata, ca st elu se intielep- 
tiesce prin intrebarile lui câci capata materia de cugetatu, care 
nu iaru veni lui aminte, de n'aru fi fostu provocatu prin Amfilocia 
sa deslege nisce nedumeriri. 

Can. 1. Ce se tine de intrebarea despre catari — 
novatiani—, st ce s'au disu mainainte despre ei, si pe 
dreptu iai admonalu, ca se cade a urmă obiceiului ce-: 

„ui din fiesce care locu, pentru ca intre ei, au fostu fe- . 
liurite pareri despre botezulu  loru, carii au diseratu de- 

„spre acestu obiectu. Pentru botezulu Pepuzieniloru mi se 
pare, ca nu este nici unu temeiu, si m'amu miratu, 
cum de marele Dionisiu, care au fostu canonistu , lau 
trecutu cu vedere; câci cei vechi au judecatu a se primi 

bolezulu acesta, pentruca nu se instraineadia de credintia ; 

de unde unele le-au numitu ieresuri, alele schisme, si 
earasi altele sinagoguri — adunari — nielegiuite; ieretici pe
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aceia, carii-intr'adevaru: s'au lepadatu de credinția, si de 

dâns'a suntu instrainati; schismatici eara pe . aceia, cari 

peniru Gre care cause bisericesci, si intrebari: medicabili 

se cearta intre sine; ear adunari illegali se .nuineseu 

acele congregatiuni, cele ce se facu de nesupusii pres- 

biteri „ seau episcopi, si de neinvaliatulu poporu; precum 
deaca cineva s'au gasitu in vre-o gresiala, side la sân- 
titele servitiuri s'au opritu, st acela nu Sau supusu ca= 

nGneloru, ci si-au luatu resbunare, si unii cu dânsulu 
impreuna au parasitu ortodocsi” a, astfeliu . de adunare este 
ilegala; eara schisma este, cându -cei ce se pocaescu nu. 
simiu un'a cu cei ce se tînu de biserica; eara ieresuri, 

precum alu Manicheiloru, alu Valentinieniloru, sî alu Mar-! 

cionisciloru, sî a insusi Pepuzieniloru acestora, câci 'nu- 
mai de câtu este deosebire de insasi credinti'a intru Dum- 
pedieu. Deci s'au parutu celoru vechi, a reieplă pe iere- 
tici . la t6ta ialâmplarea; pe schismatici, carii inca suntu in 
biserica, ai suferi; ear. pe. aceia, carii. se Unu de. adunari 
ilegitime, dar prin pocaintia si intorcere Sau coresu, ai 
impreună earosi cu biseric?a, ca adeseori aceia, cei ce: 
au fostu in rându colocati, si s'au dusu cu rebelii, cându- 
se voru cai, sa se primeasca cu aceeasi rânduiala. Deci 
pepuzienii suntu pe fatia ierelici, câci au hulitu asupr'a 
sântului Duchu; lui Montanu sî Prischilei numirea. Mângai- 
toriului si-au 'insusitu lorusi hotiesce si nerusinatu, câci. 
ori suniu vrednici de osânda „că unii, carii pe oameni i-au: 
facutu Dumnediei,, ori câ unii carii. pe Duchulu celu sântu 

Eset 
A 

  

Yau baljocorita prin asemenarea cea, cu „oameni, st. asiă,  
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sântu vinovati osândirei vecinice, pentrica neiertata este 
hula cea in contra Duchului sântu. Deci cu ce cuvântii 
se pote primi botezulu acelora, carii hoteaza in 'Tatelu, 
si in Fiiulu si in Montanu si in Prischila? câci nu suntu 
botezati in numele cele predate noao. Dreptu aceea, de 
si despre marele Dionisiu această nu. s'au luatu aminte, 
dar ndue nu ni se cade a păzi urmarea gresialei, ca 
necuviintia de acolo este arataia, si vediuta: tuturor, 
celoru -ce câtu de pulinu sciu a judecă. Cei Catari— 
curali—si ei suntu din cei deshinati, dara. insa s'au parutu 
celoru vechi; si celoru impreuna cu Ciprianu si cu 
Firmilianu alu nostru, pe acesti'a a-i supune unei 'hotartri. 
Pe cei 'curati, inftanati si hidroponastati, st apotaclisti, 
adeca pe sine lapadali dela soborniceasc'a biserica, câci 

'inceputulu despartirii s'au facutu prin Schisma, ear cei ce 
dela biserica” sau :separatu, 'n'au mai multu darulu Du- 
chului santu,: caci le . lipsesce impartasirea, sî se inire- 
rupe succesiunea; -câci cei ce dintâiu au repasitu, avura 
hirolonie dela Parinili, -st prin aceea avură darului duclov= 
nicescu; eara' cei ce “s'au riinptu, facându-se mireni, n'au 
avulu nici potestatea de a boteză, nici de a hirotoni, că 
unii, carii: numai potu- da darulu Duchului sântu, câci 
ei insusi au scadiutu dintrânsulu; de aceea carii au foslu 
botezati de aceia, câ. dela .nisce mireni,. Sau judecatu, 
că vrându să vina la biserica, sa: se: curaliasca prin bo- 
tezulu celu adevaratu. Dur fiindca unora din Asi'a li Sau . 
parulu, câ sa se primeasca pentru economia multora .bo- 
tezulu acestoru, dicii, să se primeasca, Eara _fâra dele- 

4 
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gea infrânatiloru trebue sa o pricepemu bine, că sa se 

faca neprimili de Biserica, s'au apucata decia a preocupă 

cu insusi alu loru botezu, prin care au stricatu si obi- 

ceiulu loru. Deci socotescu, ca fiindca despre dânsii ni- 

micu nu este disu apriatu,se cade ndue alepadă botezulu 

lora, st de.aru fi primitu cine-va de'a ei botezulu, ve- 

pindu la biserica, sa se boteze. Insa deca aceasta se va 

arată câ o piedeca a economiei obscesci, esie de ase 

_veintârce earasi la obiceiu,st sa urmamu Parintiloru, carii 

au provediulu cele ce se tinu de noi, câci me temu, că 

nu cumva săi facemu lenesi câtra botezu, si săi impede- 

camu in cele ale mântuirei prin severitatea mesurei. Eara 

deaca aceia pazescu botezulu nostru, aceasta pe noi sa 

nu ne taca de rusine, ca nu suntemu datori a le da loru haru, 

ci sa servimu observatiunei exacte a Candneloru. La t6ta 

intemplarea sa se statueze, ca cei ce vinu dela botezulu 

acelora, aceia sa se unga' de credinliosi, si asiă sa se a- 

propie de misterii. Câci sciu, ca pe frații Zoinu, si Sa- 

turninu, carii au fostu din rânduial'a loru, i-amu primitu la 

scaunulu Eppiloru. Dreptaceea pe cei ce. au fostu din 

rânduial'a acelor'a, numai putemu ai desparti de Biserics, 

punându noi câ unu Canonu despre imparțasirea cea cu 

dânsii prin primirea eppiloru. 

  

* Ferieitulu Vasiliu respunde lui Amfilochiu, sî atinge dintâiu 

botezulu Cataritiloru—curati—adeca a Navatineniloru sî a Pepuzi- 

eniloru, si a Montanistiloru, si ii imparte. in ieretici, in schismă- 

tici, si in parasinagogi, si dice, ca acestia suntu presbiterii si 

Eppi nesupusi,. carii cadiendu in 6recare gresiala, s'au depusu din 
preotie st episcopatu, insa nevrându a se supune Canâneloru, lu- 
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cra deosebi cele ale preotiei st ale eppatului. Eara Schismatiei 
se numescu cei ce se deosebea de câtra biseric'a ortodocsa, nu 
atâtu pentru dogme de credintia, câtu pentru 6re care intrebari 
bisericesci, ce s'aru pote Jesne esecuâ. Eara ieretici se numescu 
aceia, a carora deosebirea indata, si dea dreptulu este pentru. cre- dinti'a cea in Dumnedieu, adeca cei despartiti cu credintia st cu 
dogmele de câtra dreptu maritorii. Deci Parasinagogii se intoreu 
la biserica prin pocainti'a cea binecuvântata, sî cei ce dintrânsii 
au fostu presbiteri st clerici intru aceeasi tagma se. primescu, in 
care au fostu; eara, iereticii si pepuzienii st ceialalti intorcânduse la ortodocsie, se boteaza că si pagânii, fiindca parintii -'cei vechi 
numai acela botezu au primitu de legalu, care nici cum nu iesiă din credintia, pentru aceea botezulu pepuzieniloru Pau osânditu câci nu se facea in numele Tatalui, si alu fiiului st alu (Sântului 
Duchu, ci in tatalu st in fiiulu, si Montano st in Prischila; Eara 
pentru schismatici au fostu due pareri, adeca, câ sa: se boteze; . eara altii au fostu de parerea contraria dicându : ca fiinduca preo- tii cei dintâiu ai schismaticiloru avea darulu dela biseric'a, orto- doesa, eara dupa ce odata s'au desbinatu de totu trupulu Biseri- cei, lau pierdutu, sî numai potu a boteză sî a hirotoni pe altii, seau darulu, de care prin desbinare s'au lipsitu, st pentru aceea 
cei ce dela ei se boteaza, se considera, că sî cum aru fi botezati de mireni, st de aceea trebue sa se boteze, Fara oarecazii Eppi din Ari'a au primitu botezulu loru de legalu din economie, deci 
socoteal'a loru sa fia primita; celelalte puncte ale. acestui canonu 
le recomendamu cetitoriloru.. | i | _ 

Vedi Can. 46 apostol—.L. 8.—A1. 7.— VI 95.— Laod, 7.— Mateiu Capu 12. v. 31. | 
Can. 2. Ceea ce strica fâtulu prin mestersiugire, sa . 

sufera pedeaps'a uciderii; subtilitatea “formatului, st ne- 
formatului“ la noi nui este. câci aicea se judeca, nunumai 
despre ceea ce eră sa se nașca, ci si despre aceea, carea si-au 
facutu siesi curse, câci mai de mulie ori moru femeile in a- 
cestu feliu de apucaturi,dar se mai adaoge prelânga acea si stri- 
carea fetului, alta ucidere, a celoru ce indraznescu a face 

; 
; 

"4 

; 
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„acestea. Trebue insa nu. pona la iesire din vialia sa se 

“ estinda lipsirea loru dela cuminecatura, ci sa: se primea- 

“sca dupa mesura celoru diece ahi, si vindecarea sa se 

.hotareasca nu dupa timpu; ci dupa modulu pocainliei. 

Aci se dice pentru muierile cele ce ducu o viatia desfrâ- 
„nata, si fâtulu loru ilu sugruma cu maiestrii, adaogânduse, ca ai- 
„cea subtilitătea. cuvântului, adeca: fâtulu celu lepadatu fostau 
'formatu, adeca desvoltatu -in chipulu omenascu, ori 'au fostu: nu- 

z 

“mai neformatu, nedesvoltatu, adeca embrio, nu se pâte consideră, 

-sî luă de mesura pedepsei, câci la asemenea casuri nu mâre nu- 
“mai prunculu, ci sî muierea. Dara sî barbatii potu fi ucigasiu de 
„prunci, cându tiranesce batu pe sotiele loru ingiecate, sî se pri- 
:mejduescu. Epitimi'a unoru asemene muieri si barbati are a se 

-prejudecâ dupa masur'a si marimea pocaintiei, dar nici de cum 
--dupa lungimea timpului de pocaintia, 

„. „ Vedi Can, 66 apostol. VI. 91.—I. 12. —Aacira 21. Văsiliu 80. 

Can. 3. Diaconulu, carele au curvitu dupa diaconie, 

'va fi lepadatu din diaconie, si fiindu impinsu 'in loculu 

mireniloru, nu se va opri dela impartasire, câci este ca- 

“nonu vechiu, că cei cadiuti din vre-o ireapta, sa se su- 

“puna numai chipului pedepsei acesteia, urmându, precum 

-săcotescu eu, legii celei vechi, ce dice: nu vei izbândi 

de due ori pentru aceeasi gresiala, si pentru alta pri- 

'cina înca, ca cei ce suntu intru mireneasca tagma, scosi 

din loculu credintiosiloru, earasi se primescu la loculu, 

“din care au cadiutu; eara diaconulu odata depusa, i este lui de 

ajunsu judecata acesta; deci fiindca nu se mai da lui 

diaconia, au facutu, ca in aceast a singura sa siee pedeaps' a 

sea, Acestea insa suntu cele dupa asiezaminte ; -ear in 

deobsce cea mai adeverata vindecare este departarea de 
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pecatu,  Dreptu aceea cela ce pentru indulcirea trupului | 
au lepadatu harulu prin sfăramarea inimei, st prin totu 
nacasulu departându-se prin infrânare de indulcirile aces- 
tea, pentru care sau pedepsitu, ne vă dă dovada desa= 
vârsita a vindecârii sale. Noi amânddue trebue să le 
'Scimu, care suntu dupa dreptu, si care suntu dupa obi- 
'teiu, si in cele ce dieptulu celu perfectu nu iavta, să 
armâmu dupa formn'a cea predaia, 

Diaconulu fornicatotu se lipăesce pentru totdeun'a dela dia: 
conie, insa are voie a se cuminecă câ si alti erestini, câci de i 
Saru denegă aceasta, atunci eu vatâmarea can6neloru aru cas 
dea subt indoita pedeapsa, ceea ce nu se iarta. 

Vedi |. 12. — VL. 103. 

Can. 4. Despre Trigaini, si Poligami ami rânduitu 
“acelasi canonu, care este proportionalu, si adeca pentru 
digami unu anu, eară alii doi ani; ear pentru itig-arii, 
trei ani si de multe ori sî patru ani de segregaliune, 
si pe una ca aceasta o numescu nu. nunta, ci poli- 
gamie, eara mai alesu fornicatiune pedepsita ; peniru 
aceea sî Domnulu au disu Samarinencei celei ce. schim- 

„base cinci barbati „pe carele acum ai, nii- ii este Darbatu“ 
fiindu ca numai 'suntu vrednici cei ce au cadiulu | din 
masura nuntii a doua, să se chieme cu numirea barba-= 
tului, ori a femeei. Si aniu apucatu obiceiu la ligami; 
segregare de cinci ani nu din vre=inu Canomu, ci din 
consecuenti'a aceloru, carii erau inainte dă noi; dar riu 
"trebue a opri pe ei cu totulu dela biserica, ci ai invred= 
“nici de ascultare in doi ani, ori- in tei ati, si dupa d-= 
cestea a li se da voie, a sta impreuna, eara dei impar 

     



402 _ ” Cansnele 

tasirea bunului a se feri, si asiă aratânduse iii ei oare- 

care frucie de pocaiulie, sa se, , esiedie in loculu  imparta- 

sirei. _ 

  

- Din acestu canonu ne-invatiâmu, ca parintii cei vechi din 

Neocesaria  nunt'a a treia nu o numea nunta, ci poligamie, ceea 

ce se vede din Canonulu alu 3-lea; in timpii nostri nunta a treia, 

"st mai departe sa privesce de nunta legale, câci mai multu con- 

suna cu spiritulu crestinismului a trai in patu legiuitu, decâtu in 

celu nelegiuitu. 

Can. 5. Pe iereticii, cei ce la iesire din vialia se 

pocaescu, se cuvine ai primi, adeca ai primi nu fora ju- 

decata, ci esaminânduse voru arată adevarata pocaintie, 

si voru avea frucle, care sa testifice ingrijire pentru mân- 

tuire; 

_ Can. 6. Romicatiaile canoniciloru sa nu se con= 

sidere de matrimoniu, ci impreunarea loru in totu chipulu 

sa se rumpa; aceasta: este de folosu si peniru siguran= 

ti'a bisericei, si nu. va da iereticiloru ansa in contra n6- 

stra, că si cum noi amu irage. câtra noi prin libertatea 

- pecaluirei. Si a 
N N a at . po - 

Sub fornicatiunile canoniciloru se intielegu monachii, monâ» 

chinele sî toti clericii, cari au apromisu a trai în verginitate. 

Vedi Can. 6 Antiochianu. - 

Can. 7. Siriicatorii. de partea. barbateasca, si de: vite, 

si ucigasii, si fermecatorii si preacurvarii si idololatrii 

suntu. vrednici de un'a sî aceeasi condemnaliune. De a- 

ceea forma? a, ceea ce o ai la ceialalti pazeste-o si la ace- 

şli'a; eara pe cei. ce in' treidieci de ani s'au pocâiia, pen- 

vu necurali” a, carea o au facutu in nesciintie, nu ni se  
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cutine a ne indoi despre. primirea loru, câci st nesci- 
iatia face pe ei vrednici de. ieriare, sî marturisirea cea 
de buna voie, precum sî atâta diuturnitate a timpului, câ 
mai unu veacu de omu totu s'au datu Satanei, că sa se 
pedepseasca a nu mai face necuratieaii, „Dreptu aceea 

-. * . - r poruncesce acum, că fora prelungire sa se primească 
mai alesu, deaca au si lacremi, care misca clementi'a ta, 
si: arata vialia vrednica de. indurare, . Si 

    

- Aci fercitulu Vasiliu “ impartăsiesce Eppului Amfilochiu din Jconia -desluciri pentru unii pecatosi; pe carii ii numesce în ca- nonu, cum sa, se pedepseasca, şi-i recomendă, ai deslegă de epi- timi'a cea indelungata, deaca au si lacremi, prin care se misca clementi'a lui, si arata viatia vrednica de indurare. 
Can. 8. Cela ce au intrebuintiatu in mânie secure 

asupra muierii sale, este ucigasiu, st bine mi-ai adusu a= 
minte, sî se polrivesce cu intielepciunea Ta, că mai pre= 
largu' sa me descoperu despre aceea, câci mare deose- 
bire este intre cele voluntarie si nevoluntarie; si intr'a- 
devaru este involuntariu de parte pusu dela acela, carele 
au lovitu pe omu, vrându se loveasca pe cânele seau 
unu copaciu ; lui iau fostu de cugelu, a izbândi asupra 
unui: dobitocu, ori: de a scutură fruptulu de pe pomu, 
insa lovitura au cadiutu din intemplâre asupr'a- celui ce 
n'au voitu. Aceasta fapta este involuntaria, insa involun= 
lariu este, cându cineva vrându a întârce pe cineva cu 
biciu st cu toiagu, nu'lu lovesce lare, dar aru muri celu 
lovilu. Aci presupurierea se considera ca au vrutu a in- dreptă pe pacatosulu, dar nu a'lu omori, Asemene intre 

cele involuntarii se socotesce si aceea, cându cineva ini 
2G5 ,   
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gâlceava izbândindu vre-unuia, cu lemnu ori cu mân'a 

fora crutiare aru aduce lovitura la partile cele primejdi- 

6se, ca sai faca reu, dar nu de totu sa "lu omâre; si a- 

ceasta acum mai multu se apropie de cea de voie, câci 

celu-ce 'au intrebuintiatu acestu felin 'de unealta spre iz- 

bândire, ori celu ce mau ciutiatu, a âduce asupra lui lo- 

vitur'a, este invederatu, ca pentruca au biruitu de pa- 

tima, nau cruliatu pe omu. Asemene si cela ce au in- 

irebuintiatu lemnu greu, ori piatra mai mare decâtu pu= 

jerea omeneasca, se numera cu cei involuntari, că unulu, 

“carele ala au vrutu, si altu ce-va au facutu; ca din mâ- 

nie au adusu acestu feliu de lovitura, incâtu au muritu, 

sî pe celu lovitu, de si. plecarea lui pâte fi, ca au fostu 

alu sfarmă, dara nu si alu omori de savârsitu; insa cela - ce 

au intrebuintiatu sabie seau. ori ce de acestu feliu, n'are 

pici 0 iertare, si mai alesu cela ce au jaruncalu cu secu- 

rea, fiinduca se vede, ca nici din mâna nau. lovitu, că 

urmarea lovirei să-i ia atârnata de elu, ci au aruncatu că 

st cu greutatea fierului, si cu iutia a, si cu vehemenlti”a 

sa faca lovitura mai perniti6sa, si earasi, de totulu este 

voluntariu, si neavându nici o indoiala, precum este, ne- 

valirea lptriloru si a ostiriloru inimice, ca acestia cu a- 

deveralu pentru bani omâre, ferinduse de indiciu; eara 

cei în batalii pentru ucideri mergu, nici ca sa infricosieze, 

pici ca sa intieleptiasca, ci voiescu aprialu, că sa om6- | 

ra pe cei ce li suntu contrari. Însa si deaca: cine-va 

pentru vre-o alta causa aru drege otrava, si cu ea aru 

pmori, „de voluntara o punemu una că aceasta fapta, in  
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'ce chipu facu muierile. de multeori cu 6re care descân-: 

tece si legaturi —baere—ispitinduse a irage pe. unii spre 

dragostea loru, st dândule acelora medicamente, care pro- 

«ducu intunecarea mintiei. Deci unele că acestea omo= 

rindu, de st alta voindu mai intâiu, alta au facutu, to- 

“tusi pentru .fapta cea oprita si mârsiava se numera irire 

ucigatori voluntari; asisiderea sî cele ce dau medicaminte 

spre pierderea prunciloru; ucigasie suntu si ele, si cele ce. 
AR “primescu otravile omorâtâre de prunci. 

  

Fericitulu Vasiliu respunde lui Amfilochiu Bppu din Iconi'a 
“precâtu cu multa afabilitate, pre atâta sî cu multa cultura scien- 

tifica despre osebirea omorului voluntariu si nevoluntariu, sî dice, 
ca omoru involuntariu este, cându cineva arunca cu piatra in 
vre-o fiara, ori copaciu, si din intamplare trecându vre-unu omu 
pe acolo, l'aru nimeri cu piatra, sî Varu omori; ear omoru volur= - 
tariu face acela, carele cu securea, ori tiindu-o, ori cu mâna a- 
runcânduo- va lovi pe muierea sea seau pe altula cineva s. c. a. 

Vedi VI. Can. 91. — 66. apostol. 

Can. 9. Otarîrea Domnului dupa consecuintia ei in- 
tocma se potrivesce la barbati că si la muieri, ca adeca 
nu le este iertatu a parasi matrimoniu, afora de cuvântu 
de fornicatiune. Eara obiceiulu nu este asiă, ci -la muieri 
aflamu, ca multe se iau in mai amarunta-st stricta con= 
sideratiune, câci” Apostolulu dice: „ca cela ce se lipesce 
de curva, unu trupu este“, ceara leremia : „muierea de 
se va impreună cu altu barbatu, nu se va intârce câtra 

barbatulu ei, ci spurcata se va spurcâ“ si earasi „cela 

:ce are pre curva, fora de minte este;st necinstitoriu de Dumne- - 

'dieu. Eara obicajulu st barbaliloru adulteri, s celoru ce pe- 
irecu: in adulteriu, le demânda, sa se liena de aloru mu- 
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ieri; de aceea muierea, carea . conlocuiesce cu barbatulu 

“celu lasatu, nu sciu, de se pâte numi de preacurva?. ca 

cauş'a aicea atinge pe ceea ce au lasatu pe barbatulu 

seu, după care causa s'au departatu de nunta,  câci ori 

batuta, nesuferindu bataile, trebuiă mai multu sa rabde, 

ori pagub'a de averi nesuferindu-o, incusalia acâ- 

sia nu i este justa; eara de aru vietiui elu in adulteriu, 

navemu in obiceiulu bisericescu observanti'a aceasta, ci 

sî de barbatu necredintiosu muierea a se desparti nu s'au 

poruncitu, ci. trebue să'lu ierte pentru incertitudinea re- 

sultatului; ca ce scii o muiere! de ti vei mântui pe bar- 

batulu ? Dreptu aceea, precurva esle ceea ce au lasalu 

pe elu, si s'au dusu la altu barbatu , eara celu parasilu 

este de ieriatu, si ceea ce s'au: insotitu cu unulu că a- 

cesta, nu se osândesce; insa deaca barbatulu departân- 

duse de muierea sea, s'au dusu la alta, si elu este pr6- 

curvariu, câci o face pe dânsa a prâcurvi, si ceea ce 

Sau insotitu cu elu. este .precurva, câci au irasu câtra 

sine pe unu barbatu strainu. a 

Vedi Can. 48 apostol. — VI. 87, — Ancir. 20. — Cartag. 
113.—Vasil. 21. — 'Timot, 14. o 

Can. 10. Cei ce se jura, sa nu orimesca. birotoni?a 

si dupa ce au juratu, sa nu se sileasca a'si calcă jura- 

mântulu, ca 'de st se pare cuiva, cumca este canonu, 

care iarta unora că acestor'a; dar din esperiinitia amu cu- 

nosculu, ca aceia carii si-au calcatu juramânlulu, nu se 

tienu de cararea cea' dreaptă. Suntu insa a se consideră 

si feliulu juramântului, st cuvintele, si aplecarea, cu care  
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S'au juratu, si cele ce s'au facutu in. cuvinte cu adaosuri 

subtili, ca, de-nu va fi nici o escusalie, aceia suntu la 

tota intemplarea de dimisi. Insa caus'a lui Seviru, adeca: 

Presbiterulu celu' hirotonisitu de acesta, aceasta are 6re- 

care escusalie, mi se pare, care si lie îi se pare. 'Tiarin'a 

aceea, ce este supusa Mistiei, la care au renuntiatu . o= 

mulu, demande, că să se supuna Masadeloru, ca asiă a- 

cela : nu'si va calcă juramântulu neducânduse dela loculu 

acel'a, si Longinu avându pe Ciriacu cu sine, nust va 

pustii Biseric'a, nici sufletulu seu nu'lu va osândi "pentru 
Jenevire, st noi ne vomu arată, ca nu facemu nimicu a- 
fora de Candne parlinindu lui Ciriacu celui. ce s'au ju- 
ratusa remâna cu Mindanii, sî au primitu translatiunea 
ca inlârcerea va fi pazirea juramântului, eara ce s'au ce- 
datu pentru economie, si dispensaliune, aceea lui nu i se 
va impută de perjuriu, pentruca n'au statutu la juramântu, 
si nici putinu limpu nu sau departatu de Mindani, ci au 
remasu acolo si spre viitoriu. Apoi lui Seviru, celu ceau 
dalu ansa la zeuitare, i voru ieriă, dicândui: „ca cu- 
noscatoriulu celoru ascunse nu va irece cu vedere Bise- 
jica sea, vatamânduse de unulu câ acesta, carele neca- 
nonicesce au facutu dela inceputu, si cu juramântu au 
Jegatu afora de Evangelii, si câci s'au transferatu, au in- 
vatiatu a calcă juramântulu, sî acumu miniiesce prin fa- 
tiari'a zeuitarii; si. fiindca nu suntemu judecători de inimi, 
ci judecamu din cele ce audimu, sa lasâmu Domnului 

| reshunarea, eara noi ilu primimu pe elu fora deosebire, 
dându iertare vitiului umanu prin obliviune.  
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Din incidentele, câci nici cu juramântu dicea, ca nu vreau 

şa se hirotoneasca, santulu Vasiliu scrie Eppului Amfilochiu, ca 
pe unii câ acestia sa nui sileasca nime la preoția, că sa nu calce 

juramântulu. Invatia apoi despre precautiuni, care trebue sa se 

observeza la acei, carii se jura, ca nu se facu preoti. Fara causa 

lui Seviru, despre care in acestu canonu se face amintire, au fostu 

asia: Unu 'anumiţu Longinu avea unu satu, ce se chiamă Min- 

dana, si eră supusu eppiei Mistiei, eara, Seviru “Eppulu Masade- 
loru au hirotonitu de presbiteru in acelu satu pe oarecare Ciriacu, 

carele au fostu silita de Seviru sa jure, ca va remân6 acolo, si 
se va. supune eppiei lui, Fara Eppulu Mistiei ca Eppu respee- 

tivu eparebialu alu saţului Mindana au opritu de preotie pe Ci- 
viacu, pentruca, erâ hirotonitu de Seviru Eppu, carele nu avea 
gatulu Mindana în eparchi'a sea; de aceea Ciriacu sau transferatu 
la alta biserica. Longinu Stapânulu Satului maohnindu-se, ame- 
nintiă, ca ori va strică Biseric'a din saţulu seu, ori o va lasă 

pustie; deci s'au intrebatu marele Vasiliu pentru aceasta, sî au 

respunsu : ca Mindana trebue sa se lase sub iurisdictiunea Eopa- 
tului din Masad'a, de sî s'au tienutu de alta eppie, eara presbite= 

vulu Civiacu sa se intorcea la parochia sea din Mindan'a, câ cu 

chipulu acesța și Ciriacu isi va pazi juramâutulu, si Longinu nu 
va pustii biserica, si nusi va osândi sufletulu prin“ oprirea dum- 

nedicesciloru cântâri, st noi, dice, nu vomu face ceva afora de 

canâne; ear. pe Seviru, câci pupe causa, ca au zeuitatu, ca Min- 

dan'a au foștu de eparchie straina, trebue sa'lu iertamu ; si de si 

elu afora de can6ne au fâcutu trei rele, |, câci au pusu pre Ciri- 
acu juramântu, 2, câei lau silitu pe Ciriaou asi ealcă juramântulu, 

si 3, câci au miufitu prin aceea, ca sau facutu câ si cum aru fi 

zeuitatu intâmplarea, totusi Sântulu Vasiliu dice, noi sa/lu iertâmu, 

sa lâsamu, câ: sa/lu judece Dumnedieulu, “carele este judecatoriu 
au inimiciloru. 

Can. 14. Rara cela-ce au facutu uciderea involunta- 

pia in unsprediece ani destulu au satisfacutu judiciului, 

câci este invegeratu, că la cei loviti sa observamu cele 
ce au vrulu Moise, sî pe cela ce an cadiutu de ranele,
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ce au luaiu, de an umblatu earasi pre toiagulu seu, nu'lu 
vomu socoti, ca s'au omorttu; eara de nu s'au mai scu-: 
latu dupa lovituri, lovitorialu, celu ce Pau owioritu fora de 
voie, ucigasiu esle, insa involuniariu pentru propusu. 

Celu ce face uciderea involuntaria se pedepsesce cu unspre- 
diece ani prin segregarea in pocaintia, si apoi se deslega dupa 
parerea fericitulu Vasiliu — Can. 57 a lui Vasiliu.— Adaoge insa, 
ca se cade a cauţă la cei batuti stcele a le legii Mosaice, unde 
se dice, ca deaca se va bate cineva sî câdîndu in patu, nu va 
muri, si va umblă rezimându-se pre toiagu, nu se socotesce, ca 
Sau ucisu, de va muri dupa, aceea, sî celu ce Tau batutu, nu se: 
socotesce de ucigasiu;ear de nu se va sculă celu batutu- din patu, 
ci va muri, ucigasiu este celu ce lau batutu, insa nu voluntariu, 
pentru ca n'au voitu, câ salu omore, ci numai sa'lu bata, 

Vedi Can. 66, apostol. — VI. 92. — Ancir'a 21, 22, 28... 
Can. 12. Pe digami iau opritu cu totula canonulu 

despre slugire. 

Canonulu aice intielege Sântulu canonulu 17 apostolescu des. 
pre cei de dâue nunti; vedi mai pre largu acolo. 

Can. 13. Parintii nostri uciderile cele in reshdie nu 

le-au consideratu intre ucideri, mi se pare, ca iertare 
dau celoru ce se lupta pentru pudicitie si pielate ; dar pote 
fi, ca bine este ai sfatui, că in trei ani sa se retina dela 
cuminecatura că unii necurati cu mânile. 

  

Suptu parinti intielege aci Sântulu pe Atanasiu celu mare, 
carele in Epistola sa câtra Ammonu dice, ca a ucide pe cineva 
din inimici in resboiu nu este fapta nelegiuita, câci aci se lupta, 
pentru pudiciție si pietate; si adaoge Santulu dela, elu, ca .că unii 
că acesti'a, fiindca si'au spurcatu mânile, sa se retina dela Cu. 
minecatură trei ani, -
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Can. 44. Cela ce ia camata, de va ehieltui dobând'a 

„cea injusia la seraci, si a se eliberă dela morbulu ava- 
piliei spre viiloriu, să se lase la preotie. * 

  

Canonulu acest'a randuiesce, ca deaca vre-unu mireanu va, luă 
camata pe banii, ce da imprumutu, st banii cameteloru i va im- 
parti intre seraci cu aceea dispusatiune firma a sufletului, ca spre 
viitoriu nu va mai camatari, se pâte primi la, preotie, 

Can. 15. Admira subtilitatea ta literale in scriptura, 
„carele postulezi, si imputezi a fi dictiunea aceea silita, 

ceea ce bine se inlielege si n'are trebuintie de interpre- 
tatiune si de versiune din limb'a evreica. Si fiindca nu 
se „cuvine a rece cu tacere intrebarea cea pusa cu te- 

meiu dela unn barbatu procopsitu:  Paserile ceriului, si 
pescii mârii si la facerea lumei. aceeasi generatiune au 

__primitu,  câci amândâue' neamurile din apa au iesitu; acea- 

sa este caus'a, ca aceste amândoue âu aceeasi proprie- 
iate;, acestea inndla pre. mare, aceea eara innota prin aieru, 

de aceea in deobsce au pomenitu. de ele; ear figur'a cu- 
vântului, incâtu pentru pesci' cu nepotrivire s'au 'datu, ear 
incâtu pentru idte, câte iraiescu in apa, forte cu potrivire 

Sau datu; ca paserile ceriului sau supusu omului, precum 

si pescii mârii, sî nu numai ei, ci sî tote cele ce stia- 
batu cararile mârilora, ca nu esle totu acuatilu sî pesce, 

“precum suntu Chitii, si. Balenile, Zigenele, si Delfinii, si 
fochiile, inca si caii si cânii, si herestie, si paloserii, st 

„boii cei de mare, eara de voiesci, sî urdicile st peple-: 
nii st tdte cele cu pelea câde hârbu, din care nici una 

„nu este pesce. Si tâte celelalte, care strâbatu cararile  
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mâriloru, fiindca suntu -trei neamuri ;- a: paseriloru -ceriu= 
lui, a pesciloru mârii si a celoralalte - acuatile, ce nu se 
tienu de neamulu pesciloru, si acestea t6te strâbatu ca- 

rârile mariloru. 

  

De si aci nu: se. vede lemuritu, ca Bppulu Amtilochiu e ce in- 
trebare au indreptatu câtra Vasiliu spre deslucire, totusi din 'cu- 
vintele lui Vasiliu se pâte deduce, ca Amfilochiu au cerutu de- 
slucire asupra cuvinteloru din psalmulu 8, v.'1—9, tâte le ai su- 
pusu subt picidrele lui, paserile ceriului, si pescii marii, cele ce 
Btrabatu cararile- mâriloru; si asiă intaiu au impreunatu fericitulu 
pe paseri cp pesci; a doua, mau disu: pe cei ce strabatu, ci cele 
ce strabatu, si respunde, ca causa pentru care Davidu intrun'a 
amintesce paserile cu pescii, ca amândâue neamurile acestea sau 
ziditu din un'a sî acceasi materie, din apa, si prin urmare au un'a 
sî aceeasi insusime. 

Can. 16. ara Neemanu mau fostu mare lânga Dom- 
nulu, ci lânga domnulu seu, adeca eră unulu dintre cei 
puternici lânga Imperatulu Siriloru. Deci ia aminte cu di- 
liginlie Scriptura, si „de acolo vei „află deslegarea intre- 
bari. 

Anifilochiu au mai intrebatu pe Vasiliu, pentru "ce pe Neemanu 
numesce Scriptur'a, de mare? si i respunde: ca, nu la Domnulu Dum- 
'nedieu, ci la Imparatulu Sirieniloru au fostu. mare, ceea ce se 
vede în Sânt'a Scriptura IV. Imparat. Capu 5, v. 1.— unde se 
dice: si Neemanu incepatoriulu puterei Siriei eră barbatu mare 
inaintea Domnului seu, 
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Epistolia a dou'a a S. m. Vasilia câtra Amfilo= 
chiu Eppu alu lconiei, despartita in 34 canone. 

Can. 17. Ne-ai intrebata pentru Vianoru presbite- 
rulu, de este a se primi in clirosu pentru juramântu? eu 
sciu, ca este asiediatu oarecare comunu decretu pentru 
toli. clericii cei din Antiochia, carii impreuna au juratu cu 
elu, câ ei dela adunarile publice sa se indeparleze, eara 
privatu sa faca functiunile de presbiteri, ceea ce li da 
Yoie. si la ministeriulu loru, câci nu in Antiochia, ci in 
Iconia este preoti'a loru, unde, precum ai scrisu n6ua, 
Sau mutatu dela Antiochia spre locuintia; deci este prii- 
mitu barbatulu acela, dupa ce de Sântia Sa s'au admo- 
natu, că săi para reu pentru usiurilatea juramântului, ca 
au Juralu inaintea unui necredintiosu barbatu, nepulându 
suporid molesti'a acelui periculu micu. 

  

Intrebarea lui Amfilochiu nu este de totu chiara si asiă s'uu 
potutu intamplă, ca nici respunsulu lui Vasiliu nu este de iotu 
chiaru; se vede insa, ca 6recare necredintiosu cu ingroziri au fa- 
cutu pe unii preoti antiocheni sa jure, ca nu voru mai multu pre- 
oti, din carii unulu Vianoru cu numele, s'au stramutatu la Iconia, 
pentru carele au intrebata Amfilochiu pe Vasiliu, de se cade, că 
acesta sa se lase la preotie? Vasiliu respunde: cumea general'a 
hotarirea au dâtu voie tuturoru celoru ce în Antiochia au juratu, 
să liturgiseasca; asemene dar si Vianoru are voie a ierurgisi mai 
alesu, ca nu in Antiochia, unde au juratu, ci în Iconia va ierur- 
gisi ; inse este datoriu a se pocai. 

Can. 18. Pentru feciorele, cele ce au cadiulu, care 
au marturisitu Domnului viatia cea in onestate, apoi pen- 
tru ca au cadiutu in patimile trupului, Si-au calcalu toc- 
melele sale, — parintii nostrii cu bunatate si cu blândetie  
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purtânduse câtra neputintiele celoru ce' se aluneca, au le- 
giuitu; ca dupa unu anu sa se primeasca dupa anologi'a 

“ digamiloru —celoru de dâue nunti—; eara mie mi se pare, 
fiindca cu darulu lui Christosu sporindu biserica se face 
mai puternica si se immultiesce acum tagm'a fecidreloru, 
——trebue a luă aminte cu scumpetate lucrula din partea 
înteligintiei și a sciinliei din scriptura, ce se pote deduce 
din consecuintie, ca veduvi'a este mai mica decâtu fecio- 
ria; deci si pecalulu veduveloru este mai de josu de 
câtu celu alu fecidreloru. Sa vedemu dara, ce au scrisu 
Pavelu câtra Timoteiu—l. Trim. Capu 5, v. 11—: eara 
de veduvele cele mai tinere ferescete, câci cându se sal- 
batecescu asupra lui Christosu, voru sa se marite, avându 
osânda, câci credinti a cea dintâiu o au lepadalu; deci 
deaca veduv'a se supune sub prea greu pecatu, că un'a, 
carea credintia in Christosu o au lepadatu, ce trebue noi 
sa cugetamu pentru feci6r a, carea este mireasa a lui Chri- 

„stosu, si vasu sânlitu afierositu Stapânului ? mare pecatu 
cu adeveratu face, si ceea ce se da roaba nuntiloru celoru 
ascunse, umplându de stricatiune cas'a, si ocarându cu 
vialia cea rea pe celu ce o are; dara cu multu mai cum- 
plitu pecatu face mires'a, facânduse preacurva, sî impreu- 
narea cea cu mirele seu necinstindu-o, indulciriloru ce- 
loru nestâmparate dânduse pe sine; deci veduv'a se osân- 
desce ca un'a roaba stricata, eara feciora se supune. ju- 

decatii preacurviei; precum dara pe celu ce cu muiere 

straina vieliuiesce, ilu numimu preacurvariu, si nu'la pri- 
mimu la impartasire, pona nu paraseşce pecalulu ; 'asiă 
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vomu fi sî spre cela ce are pe fecidr'a. Acum ni se cade 

a hotari, cine este feci6ra? ea este, carea de buna voia 

sea s'au adusu Domnului, s? s'au lepadatu de nunta, stau 

apromisu a petrece viatia sea in 'curalienie, eara profe- 

siunile le judecamu dela acelu jimpu, cându va avea eta- 

tea matura, câci aci nu se potu consideră vocele puerile; 

ci celoru peste siasesprediece si siaptesprediece ani, care 
este slapân'a gândurilor sale, si este multu cercata si 
probata au remasu statornica în propusulu ei, st s'au ru- 
galu a se primi, si numai asiă se cuvine a se primi in 

catalogulu sântileloru fecidre, st marturisirea ei intâri, si 

Jepadarea ei a o pedepsi inexorabilmente; ca. pe multe 

“inainte de vârsta le aducu parintii si fratii si rudele, care 
n'au pornitu de sine spre feciorie, ci ceva lumescu siesi 

de acolo si-uu apromisu, pe aceştea nu se cade ale primi 
lesne, pona cându nu vomu cercetă cu deamarantulu dis- 
positiunile loru interne. 

Canonulu acesta dice: ca parintii de mai nainte cu mari 
blândetie sau purtatu fatia cu fecidrele, care cadiusera in pecatu, 
s le dictau loru epitimii de unu anu,că sî eeloru de dâue nunti; 
dara. sântulu Vasiliu este de: parere, ca trebue acum sa. se puna 
asupra unoru asemene fecidre mai simtitorea epitimie, pentruca 
veduv'a este mai josu “de feci6ra, si asiă, st pecatulu ei de necu: 
katie este mai josu decâtu celu alu: unei feciore, st asiă. veduv'a 
pecatuindu in curvie, siapte ani sa se pedepseasca, : ear fecidra 
patrusprediece ani: Fecidrele mai nainte de 16 sî 17 ani de etate 
sa nu se 'primeasca in tagm'a fecidreloru, câci inainte de aceasta 
vârsta le lipsesce loru maturitatea "mintiei, s maiorenitatea. ă 

- Can. 19. Eara marturisirile barbatiloru n'amu tunos- 
cutu, afora de câlu numai daca oare carii s'au numeratu  
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pe sine în tagm'a monachiloru, carii 'cu. tacere se. vedu . 
a primi celibatulu; insa si despre ei judecu, ca se cuvine 
maj nainte ai inltrebă, si sa se iee dela «ei profesiune 
chiara, ca cându-s'aru intârce câira viati'a cea libidinosa si 
voluptaria, că să se supuna pedepsei: celoru ce curvescu, . DN . 

Din -acestu canonu ne invatiama, ca pre timpulu Sântului Vasiliu monachii se faceau fora proba sî fora profesiune, ci tace-: 
vea loru, st imbracarea loru in haine calugaresci ge consideră in 
locu de profesiune; disciplin'a insa eră aceeasi, ce sau desvoltatu 
apoi in regulele monachiloru, precum sî obligamântulu loru era ace 
lasi, ce au fostu la toti monachii; apoi se pâte presupune, ca Sân- 
tulu Vasiliu mai nainte au respunsu Eppului Amfilochiu, si apoi 
au compusu can6nele sale pentru tagm'a: monachale, 

Vedi VI 6.—1V. 16, | 
Can. 20. Pe muierile acelea ierelice, -care au pro- 

fesatu feciori'a, dupa aceea au voitu ase” marită, nu suntu 
de parere, ca aru trebui .a le osândi, câci câte dicea le- 
gea,; se. retere câtra cei ce suntu in lege; si câți jugulu 
lui Christosu inca n'au. primitu, aceia n'au cunosculu le- 
gile Domnului; de aceea ele suntu de a se primi. de 
câtra biserica cu toti ceialalli si „Pentru aceea au iertare 
din credintia cea câtra Christosu, si in deobsce cele ce 
se intampla în viatia catechumenica, nu se iau în con- 
sideraliune ; insa este sciutu, ca unele că aceste Biserica 
nu le ptimesce fora botezu; de ateea privilegiile: nasce- 
rii suntu necesarie la aceste, Aa o 

  

Acestu candnu sta in legatura cu celu 18-lea, st dice,. ca mu- ierile ieretice, care au apromisu a tien€ virginitate, st dupa aceea 
sau maritat, nu se potu pedepsi viindi la ortodocsie, pentru ca nu li se pote impută nici o minciuna, seau calcare de jurâtnânti, 
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„câei ele promisiunea pentru pazirea curatieniei au facutu fiindu 
inca ieretice. De aceea dice Vasiliu, ca ele nu se potu pedepsi 
“pentru cele cs au facutu câ ieretice; asisiderea dice Sântulu in 

„+deobsce, ca nu se potu: pedepsi] nici aceia, carii aucrediutu, si 
“sau botezatu pentru cele ce au facutu inaidte de botezu. | 

Vedi 1. 14.—I1V. 16.— 17 apostol. 

Can. 21. Deaca vre-unu barbalu impreuna locuindu 

“cu muiere, apoi neniultiuminduse cu nunta, aru cade in 
“fornicatiune—curvie— că pe unu fornicatoriu ilu judecamu 

pe elu, si inca ilu ingreuemu pe elu cu epitimie. | Insa 

-mavemu canonu de alu supune pre elu sub crim'a “adul- 

“teriului, de se va face pecatulu cu cea desparlila de ca- 

“sâtorie, câci preacurv'a, adeca, „spurcânduse, dice, se 

va spurcă, si nu se va intorce câtra barbalulu seu, si 

-cela ce tiene pe preacurva, fora de minte este si necre- 

'dintiosu; insa celu ce au curvitu, nu se va opri dela im- 

-preuna locuire “cu :muierea sea. Dreptu aceea muierea pe 

*barbatulu seu, dupa ce sau intorsu dela curvie, îlu va 

“primi, eara barbatulu pe ceea ce s'au spurcatu, dela cas'a 

„sea o va indepartă, insa ratiunea acestora nu. este usidra; 

dar obiceiulu.. asiă s'au tienuiu. 

Vedi Ieremia Capu 3. v. 1.—Pilăela Capu 18. v. 23, . 

Can. 22. Pe cei ce din rapire au niuieri, de aru fi 

luatu pe ele câ unele, ce au fostu mainainte logodite cu 

| “alii, nu se cuvine mai nainte a le ierlă, pona cându -a- 

cele dela ei nn se voru luă, si nu se vora da logodni- 

-ciloru de: mai nainte, deaca ei voru voi a le primi, seau 
“nu? eara de va luă cineva pe vacanta, se cuvine negre- 

„situ ai se luă, si a se da la: ai sei șia se lasă in grija  



Sântului mârelui: Vasiliu. 417 

rudeloru, ori. parintiloru, de “voru fi, ori a fratiloru, ori a 
altoru aparatori ai feței. Si de aru voi ei a'0 da lui, 
sa se statorniceasca casatori'a, eara de nu voru voi, sa. 
nu se sileasca. Insa celu ce. are muiere, pe carea elu, 
fia pe ascunsu,. fie cu sila o au vilialu, este necesariu,. 
pe.unulu că acesta alu pedepsi cu epitimi'a curviei; este. 
insa in patru ani prefipla pedeps'a pentru. curvariu, si 
lrebue in „celu dintaiu a se scote din rugaciuni si a se 
lângui inaintea usiei  Bisericei, eara in alu doilea a se. 
primi spre, ascultare, in alu ireilea spre pocaintia, in alu 
patrulea spre slarea impreuna cu poporulu, fiindu departali 
de prostora, apoi sa li se ierte impartasirea binelui, - 

  

„ Aci se rânduiesce, ca cei ce rapescu muieri, de voru fi lo. godite cu altii, să nu fia primiti la pocaintia, pona nu voru-da; tbgadniciloru dintâiu inapoi pe acele, câ de voru voi, sa:le ie de sotie; si de nu, au sa vina sub. grija parintiloru ori a rudeloru,: si acestea de voru vrea sa o dee dupa celu ce.0 au rapitu, cu invoirea ei sa se faca nunta, eara de nu, sa nu fia siliti. Insa st de se.voru luă, negresitu trebue sa se pedepseasea rapitoriulu că; unu curvariu, carele au stricatu pe cea. rapita pre ascunsu, ori cu: sila, epitimi'a este -prefipta in patru ani; vedi din canonu celelalte. -Vedi Can. 59 Vasiliu.— Can. 20. Ancira,— Can. 4. Grigor. Nisisu - 
“Can.: 23. Pentru cei ce s'au impreunatu cu doue 

Siirori, seau cele ce s'au impreunatu cu doi frati,. o E- 
pistolidra s'au scrisu de noi, carea amu “trimiso pielâtii 
Ţale;; cara cela ce au luatu. pe .muierea fratelui “seu, nu 
se: va primi mai nainle de a se „desparti de dâns'a. 

  

Epistolidr'a cea amintita, au fosiu compusa, si espedata câtra Eppulu” Diodoru, carea este Canonulu 87 alu Sântulni Vasiliu, si - 
21   

P
R
I
 

N 

U 

: 
i



418 -  “Canânele 

Eppului Amfilochiu i s'au. trimisu numa; in: eppiei celelalte din 
eancnu ge intielegu: . | 

“Gan. 24. Veduv'a cea numerata in , nuineruli vedu- 

veloru, adeca ceea ce dela biserica s'au primitu in dia- 

conatu, au judecatu Apostolulu,. că deaca se marita, este 

de a se despretiui. Eara asupra” barbatului veduvu nu 

este. pusa nici o lege, ci indestulu este lui pedeaps'a di- 

gamiloru—celoru de doue numiti. — Insa veduv'a, carea. 
riuimera siasedieci de ani de vârsta, de .aru voi earasi a 

locul impreuna cu barbatu, nu se va invrednici imparta= 

sirei celui punu, pona ce va incelă de palim'a necura= 

tieniei, eara deaca o vomu numeră pe ca mainainte de 

siasedieci de ani, atunci vina va fi a nostra, dar nu a 

muierii, - 

In timpolu. vechiu câte rauieri erau intr'adevaru veduve, sf 
petrecea in. frica lui Dumnedieu, si in rugaciuni, si au. ajunse 
vârsta de _G0 de. ani, se vânduiău în tagma veduveloru in Bise- 
vica sî se apromitea a nu se mai marită, si se hranea din veniturile 

si ajutorele bisericei, precum dice Pavelu in I. trim. câtra Tiimot. 
Capu 5, v. 5—9. De aceea dice acestu canonu : ca deaca vre-o 
veduva, din cele amintite, adeca mai tinâra, se va numeră. in 
tagm'a veduyeloru, si apoi se va marită, Apostolulu --Pavelu ju- 
deca, că sa se treaca cu vedere, ear dupa Zonara, sa nu se mai 

hraneasca de Biserica, si sa nu se desparta de nunta că cea de 
60 ani, insa sa se _pedepseasca cu pedeapsa nuntii a due, &- 
îndca 'si-au calcatu apromisiunea cea dată Bisericei, si ca 

Vedi si Cin. 38 alu S. Vasilie: 

„-. Can, 29. Cela :ce line: de muiere pe cea prin €lu 

strieala, acela va .suferi pedeaps'a cea pentru Siricare, dar 

i se va ierlă a avea de muiere „pe „aceea. 

  

> canonulu, -că de va strică cineva: pe muiere nelogodita  
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cu ăltulu, st apoi o va: luă siesi de miiere legiuita, se -pedepsesce, câci inainte de nunta o:au stricatuj. în patra ani dupa „canonulu 22 alu S. Vasiliu se opresce dela Cuminecatura, dar i se arta a o avea de muiere pona la mârte, 
Vedi 67 Apostol.—--292, 23, 20. alu Ș, Vasiliu - e 
Can. 26. Curvia na -este casatorie, : dar nici ina 

A 

ceputulu casatoriei; de aceea deaca este cu putinlie: ca - cei - 
ce s'au impreunatu prin cur vie, sa se despartie; aceasta 
este mai bine; eara deaca cu totadinsulu le place loru: sa 
locuiasca impreuna, sa cunâsca pedeapsa curviei, dar" s 
nu se separeze, că nu cum-va ceva .mai reu - sa :se ia 
tample. : 

7 

    

De si santulu Vasiliu ierta în canonulu 22 
preune cei ce mai nainte de nunta Sau stricatu, 
canonu invatia: ca curvarii sa nu: se pâta! 
se „pote, eâr de-nu, sa se impreune, 
curviei, 

Vedi Can, 67 apost.—92, 23, 5, Vasiliu, 
- Can. 27. Pentru presbiterulu , 

Bau alunecatu la nunta nelegiuita, amu hotarâtu cele cuvenite, “adeca să se împartasiasca d 
celelalte uerari sa se retina, 

si 23 sa se n 
totusi in aceztu 

casatori pre lege, de 

1 

e siedere, ara de 
ca destula este unuia că acestuia iertarea ; eara a binecuvântă pe altii, curele da= | 

toriu este a purtă grija de + anele sale, esie nepotrivitu, căci binecuvântarea este i impa rtasite de! sanctifica aliune — sânlienie— cara carele nu o are acpasla pentru gresială nesciintiei, „cum 0 va putea dă altui? Deci ni 
nici in deosebi să nu binecuvâp le, nici sa 
altora trupulu lui Christosu, 
care ministeria sacru, ci indestulânduse cu siederea 

27 
maj 

iusa să primeasca pedeapsa 

carele. din nesctintia ă 

ci in „publica, - 
Împattiască | 

nici sa sevârsiasca altu. ră 

| 
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susu, Sa se tânguiasca 'câlra altii si- Domnului, că sa se 

ierte lui pecalulu celu din nesciinlia. A 

  

” Ganonulu acestia, este analogu e cu canonulu 26- lea alu Sino: 

dului ecumenicu alu VI. vedi comentariulu acolo. Li 

-.. “Qan; 28. Si aceea mi s'au aralalu mie a fi de' risu, 

cându cineva apromite, sa se fereasca de carnurile de 

porcu; :dreptaceea, binevoiesce-a invalid, că sa se ferea- 

sca de promisiuni, si voturi inepie; intrebuinliarea insa 

iarta-o că o indiferinla, câci' nici o. zidire a lui Dumne= 

dieu nu este de lepadatu, deaca se; primesce cu multiu- 

mire; deci asifeliu de promisiune este de râsu, ear nu ab= 

stinentia necesaria. 
3 

  

Fiindu întrebatu $. Vasiliu de câtra Eppulu Amfilochiu, de 

pote cineva calcă promisiunea facuta câtra Dumnedieu, ca nu 

Xa mâncă earne de porcu? i respunde: ca astfeliu de promisiune 

"este de risu, si ca trebue sa se invetie unii câ acestia, că sa nu- 

mai faca astfeliu de promisiuni, si mâncarea carnuriloru sa 'o aiba 

inditerinta, adeca, deaca vreau, sa o mânance, deaca nu vreau, 

sa o lase. 

Can. 29. Principii, cei ce jura, că sa , faca reu su- 

pusiloru, au lipsa de mare vindecare; eara vindecarea a- 

cestora este in due feliuri; un'a adeca, a se invaliă a 

nu s6 jură lesne ; alVa eara să nu persiste in jura- 

mhânturile cele rele; dreptu aceea carele au . anticipalu . a 

jură de a face cui-va reu, câci au fostu prea grabnicu 

spre juramântu, aceluia i se cuvine să-i para reu, câci au 

| juratu, dar nu sub prelextulu de pielale sa intăreasca im- 

brobitatea sea, câci nici lui lrodu nu. i- au folositu jura- 

mântulu lui, carele că sa nu. calce juramântulu lui, au 
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omorilu pe Profetulu, Juramântulu la t6ta intamplarea este 

opritu, însa si mai multu se osândesce acelu juramântu, 

carele s'au faculu penlru vre-unu reu, de aceea care au 

juratu, i se cuvine să-i para reu, dor nu sa intareasca im- 

pete sea, nici sa cerceleze mai prelargu absurdilalea 

a. Deaca cine-va au juralu, să sedta ochii fratelui, de 

este bona un'a ca acesta ao efeptui de s'aru jură ci- 

neva, sa uciga? de aru dice cine-va. in Scurtu prin ju- 

xamântu, că se calce vre-o porunca ? ca amu juratu, si 

amu pusu, nu pecatulu, ci că sa pazescu judecatile drep- 

tatii tale“ Psalm. 118. v. 106..—precum poranc'a tre- 
bue sa se intareasca cu judecalile nestramulavere, asiă si 

pecatulu se cuvine a se slrică si a se pierde in lolw 

chipulu. - 

“Canonulu acesta prescrie, ca de s'aru jură vre-unu 'stapâ- 
nitoriu, sa faca reu vre-unui din supusii: sei, trebue sa se invetie 
a nu jură lesne, si a ae pocâi, câci au juratu lesne; apoi sa nu 
efeptuieze juramântulu seu sub pretextulu acela, că sa nu calce 
juramântulu seu, câci acestu ptetextu este o deceptiune si desierta 
evlavie. Aduce, si juramântulu lui Irodu. de esemplu, care. Pau fa- 
cutu, fetei Irodiadei, si c. a, 

Vedi Can. 94. VI. 
- 

- Can. 30. Pentru cei ce  rapescu 1 n'avemu canonu vechiu, ci 
sentintia nslra propria o amu facutu,. lirei ani să fi ia a- 
fora de rugaciune si ei sî cei ce cu ei împreuna au ru- 
pitu; ara ceea ce cu violentia nu se face, aceea nu cade 
sub nici o pedeapsa; eare veduwa este stapân'a sea—sui 
juris—, si este în voi'a ei a urmă, de aceea nu ni esle 
a purtă grija de figurele si de pretexturi;:! 
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Pe cei ce! rapesou, Stan ajuta la-rapire:ide fete, ::neavându 
din vechime canonu, dice S.. Vasiliu, trebue. sa se . pedepseasca 
trei ani cu eschidere dela rugaciunile, cele ce se dicu peste cei ce 
cadu, adeca in pridvorulu celu dinaintea bisericei cu cei ce as- 
culta, câci' canonulu 97. alu IV. ara vedav'a de sine statatire— 
sui. juris—aarea nu este nici: sub potestaţea . parintiloru, nici 'sub 

„cea a ourațelii, - pote sa se marite dupa barbatu de buna voie, 
cum va roi, să nefiindu silita, oste nevinovata, pentru ca s'au ma- 
ritatu . 

Vedi Can, 27. 1V. 

„Can. 31, : Muierea, ducându-i-se barbatulu, si  facân- 
dase. nevadiutu; deaca se va mațită dupa allulu mainainte 
de a se incredintiă de mâriea lui, preacurvesce. 

  

" Canonulu acestia este' analogu cu 93- lea Canonu âlu VI. 
-Vedi comentariulu acolo. 

Can. 32, Clericii, cari au i pecatuitu pecatu de. mârle, 
se scolu din treapta, eara de impartasirea mireniloru nu 

se oprescu, ca nu vei izbândi de ddue ori pentru unulu 
si acelasi, 

    

Veai Can. 25 Apostol —VI. 4. 21.— Cartag. 35. Vasil, 3, 
17, 32, 51. — 1, foanu Capu 5, v. 16, 17. 

Can, 33. Muierea, ceea ce au nascutu pe cale, sî n'au 
puriatu grija de celu nascutu, sa fia supusa vinovaliei 
acigasiului. | 

  

pe 
- :. 

Veai Caz. 65 5 postal. 

„Can, 34, Pe miuierile, cele ce au precurvitu, sî a- 
ceasta 0 a recunoscutu din evlavie, scau vadite in ori ce 
modu, au opritu parintii nosirii a nu le publică, că nu 
cumva vadinduse sa le damu anza de morte; insa au  
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:demandatu ei, ca ele sa stee fora de - impartasire pona 
se va implini limpulu pocaintiei loru. i aa 

  

Deaca vre-o muiere maritata, carea are pe barbatulu seu, 
„va precurvi cu altu barbatu, si 'si va marturisi pecatulu, seau din 
ori care parte s'aru vadi, ori ca s'au ingrecatu, ori ca au .nascutu 
în lipsa barbatului ei, dice Sântulu Vasiliu, ca, parintii cei vechi 
au legiuitu, că fapta aceasta sa nu' se faca cunoscuta mai: de- 
parte, adeca sa nu se scâta la locurile celoru ce.se. pocaiescu a- 
fora de biserica,: precum cele vinovate de asemene pecate, câ nu 
cum-va din rusine sa se omâre, ciau judecatu parintii a stă impreuna, 
in Biserica cu cei credintiosi, fora a se impartasi tu s. cumine- 
catura, pona nu se va implini timpulu pocaintici, cei s'au dictatu 
din partea Duchovnicului. 

“Can. 35. La barbatulu celu parasitu de muiere, ire- 
„bue sa se considere caus'a parasirei, si de se va vadi, 
„ca S'au dusu fora cuvântu, elu adeca este vrednicu de 
iertare, ear ea de pedeapsa, st lui i se va da iertare spre 
a se impartasi cu biseric'a. | 

  

De va parasi muierea pe barbatulu seu, trebuie sa. se esa- 
"mineze caus'a, parasirei, celelalte vedi in comentariulu Canonului 
87 alu Sinodului ecumenicu alu VI. 

Can. 36. Muierile ostasiloru, cele ce s'au maritata, 
“cându lipsiă barbatii loru, se supunu acestuiasi. cuvântu 
că si cele ce peniru instrainarea  barbatiloru n'au astep- 
latu intârcerea,- insa are 6recare iertare lucrulu aicea, pen- 
“tru -ca esle mai -multu prepusu de morte. 

    

Acestu canonu este analogu cu Sanonulu 93 alu VI, vedi 
“acolo comenţariulu. 

Can. 37. Dupa ce muierea straina Sau luatu dela 
“barbatu, st elu va luă alb a, cu cea. dinlâiu de si au fa- 
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cutu adulteriu şi -se incusa; dar- :pehiru: cea a: doua nu 

se p6le invinovali. ae 

  

„2 + Dupa canenulu acest'a, deaca cine-va aru luă cu melegiu- 
„ire pe logodnica ori pe muierea altuia, apoi o' aru În4 dela. dân- 
. Bulu. barbatulu celu: ce o. au avutu dintâiu, si elu-s'aru insură cu 
“alta, muiere libera .de. barbatu, pentru .niuierea cea dintâiu câunu 
„ Curvariu, se pedepsesce, ear pentru, a dâua este” nevinovatu, 

Can. 38. Feiele, cele ce-au urmatu amoreziloru fora 
“de scirea tatalui, curvescu, eara împacânduse parintii, se 
„pare; ca lucrulu ia vindecare; dar. nu indala se, voru. lasă 
la imparlasire, ci dupa: epilimie de trei. ani 

  

„Legiuiesce acestu. canonu, câ fetele: sa 'nu' se marite fora 
scirea -parintiloru;. sî deaca sau si impacatu treab'a cu parintii, to- 
“tusi dupa o epitimie de trei ani, sa se lase la cuminecatura. 

"Can. 39. Ceea ce conlocuiesce cu precurvariulu, pre- 
“curva este pentru totdeun'a. . 

  

  

Dupa canonulu acesta muierea, carea conlocuiesce cu pre- 
„curvariulu,. de: st epitimi'a prâcurviei de 15 ani, aru fi implinitu, 
j.este totu precurva în tota viati'a, ei, câci ea au avutu barbatu le- 
giuitu, dar cu patima parasindulu au conlocuitu. cu adulteru. 

- Can, 40. Ceea ce flora voia Slapânului seu s'au 
datu pe sine la barbatu, au curvilu; ear ceea ce in urma 
au intrebuiniatu matrimoniu liberu, Sau marilatu; de a- 
_ceea, aceea este curvia, ear aceast'a este matri imoniu, pentruca 
contractele acelora, cari suntu sub polestatea allora, nu 

“suntu firme. 

  

, "Dâca Taci 33 va nu marită fora 'scirea sî voia , Stapânului 
seu, comite curyie, eara deaca in urma 0 va iertă sa faca acea- 

“sta ori st o va alobozi din servitiulu + seu, sâ: publicu să va face 
nunta; atunei nui se socotesce: că curva; - :  
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"** Vedi Can. 85 apopt.-1V.4.—VI: 85, — Gangra 3 Caz- 
«tag. 73, 902—Vasil,. 41, 42, 

Can. 41. Ceea ce. in veduvie are a. sea  polestate, 

si se marita, este. libera: de ori si ce imputatiune,-— deaca 

nimine nu este, care sa rumpa casalori'a -— câci dice A- 

„postolulu: . eara de. va. muri barbatulu, libera. este, cu cine 

-voiesce, sa se marite namai intru Domnulu. a 

"Veăi Can. 82 apont.- — -WW. 4—l Corint. Capu 74 v. 39.- — 
„Romani, Capu 1Yv.2. 

  

Can. 42. Nuntile fora de voi'a Stapânitoriloru suntu 
curvii, deci nici pona viadia tatălu, sau Stapânulu, unii 
că aceștia nu suntu liberi de acusatiune, pona cându pa- 
intii seau Siapânii nu se voru invoi în casatoiia loru, 

“câci atuncea 'nuni'a ia Îirmitatea. 

- Canonulu acest'a este incheierea celoru trei canâne de mai 
_susu, si dice, ca deaca fata cea supusa potestatii parintiloru seau 
a Stapânului s'aru marită fora voi'a parintiloru ori a Stapâniloru 
ei, casatoria ei se considera că curvi'a, sî nuinai atunci se ia de 

„nunta legiuita, deaca si părintii: ori Ștapânii ei se voru invoi. 

- Can. 43. Cela ce au. dalu deapropelui „seu: lovitura 
de morile, este ucigasiu, seau de au incepulu batai” a, Seau 

"ca său “resbunatu. 

  

| Ori cine va lovi pe deaprâpele seu, st în urn'a loviturei 
va muri, este ucigasiu dupa acestu eanonu, fia câ au inceputu elu 

„bataia, fia ca au vrutu, sa se resbune asupra lui. 
Vedi Can, 66 apostol.=— VI. 91. — Ancira 21, 22, 23— 

Vasil. 2, 8, 11, 13. 

Can. 44. Diaconis'a, carea au precurvitu cu pagânu, 
„mu se lasa la rugaciuni cu credintiosii, dar .lă proaducere 
;e primesce la alu sieptelea anu, de va vialiui in curalienie, 
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-ear pagâuulu, -carele dupa -ce au. primitu credintra, se 
va apropiă de sacrilegiu, adeca o va cere pe diaconisa spre 
'conlocuire, se intârce la vomitura; eâr noi trupulu diaconisei, 
'câ consecratu, nu'lu lâsamu mai: mullu în' întrebuintiare 
“trupeasca a lui. Sa IE 

"De: va curvi vre-o diaconisa cu pagânu, ea se 'segregeaza 
dar se lasa la rugaciuni cu. credintiosi, dar nu sî la. dumnedie- 
escile misterii inainte de siapte ani a epitimiei, parasindu peca- 
tulu curviei; eara deaca 'pagăsiulu, celu ce au traitu cu ea, va 
crede, sî dupa aceea aru Yrea sa o iee in casatorie, elu se con- 
:sidera câ unulu, carele s'au intorsu la: vomitur'a sea, sî de aceea 
„nu se iarta diaconisei a se marită nici cu elu, nici cu altulu 

Vedi Can. 25 apostol.— VI. 4, 21.— Cartag. 35. 
Cap. 45. Deaca cine-va, dupa ce 'au primilu nu- 

'mele Christianismului, ocaresce pe Christosu, :n'are nici 
unu folosu din numire. * a 

A Cela ce crede in Christosu, sî se numesce crestinu, ' trebue 
:sa vietiuiasca dupa invetiaturile lui Christosu, ear de va calcă 
icele ce au. invetiatu „Christosu, acela in fapta ocaresce pe 
«Christosu, st nici unu folosu n'are de numele crestinu, câci dice 
Apost. Iacobu Capu 2, v. 18: „Ce folosu este Fratiloru! de are 
!cine-va credinţia, cara fapte nare? au dâra pâte credintia a'lu 
„mântui pe elu“, ” 

Can. 46. Ceea ce s'au marilalu din nesciintia cu celu 
lasatu pe unu timpu de muierea sea, apoi lau parasitu, 
„câci s'au intorsu la dânsulu cea demainainte, adevâratu 
ca au curvilu,: inşa in nesciinlia; deci de nunta nu se va 

-opri, insa. mai bine esle, de aru. remân€ asis. 

  

Acestu canonu fiindu de unu cuprinsu cu celu 93 alu Sinod. 
VI. ecum. vedi coimentariulu acălo. - i „Can, 47. Bueratistii-—infrânalii —si saccofagii — sa- 
copurtatorii —,. si Apoiaclitii — lepadatii. — :supusi suntu  



Sântului marelui Vasiliu. 42 

aceluiasi cuvântu,. că st Novatianii, câci.. pentru ei s'au 
edatu cancnu, de si deosebitu, ear cele ce suntu in con- 
tra acestora, . acele S'au treculu cu lacere, noi insa . cu 
uuu cuvânlu a doau'a Gra ii botezamu pe unii că ace- 

sți'a, ear de Sau oprilu la Voi aceasla a dow'a botezare, 
precum si la Romani pentru oare care: economie, CU- 

Vânlulu nostru sa aiba tarie,- [iindca ieresulu loru că unulu, 
ce este odraslire alu Marchionisciloru celoru ce se ipgre- 
tiosiaza de nunta, si se intorcu de câira vinu, si pe zi- 
direa lui Dumnedieu o. dicu, a fi spurcala, —nu-i primimu 
pe dânsii. în biserica, de nu se voru boteza cu hotezulu 
nostru, că sa nu dica ei, ca in Tatalu, si fiiulu si sân- 
tulu Duchu se hoteaza, celu ce cugeta pe Dumnedieu a 
fi facatoriulu releloru, intrecânduse cu Marchionu .si cu 
celelalte ieresuri. Deci de va plecea aceasta, trebue că 
mai multi Eppi sa se adune inirunu locu,. si asiă sa se 
compuna canonulu, si acela, celu ce va compune canonulu; 
sa fia alora de periculu , si celu ce va respunde, in re- 
spunsulu seu sa fia vrednicu de crediamântu, 

  

„__ Fericitulu Vasiliu in canonulu seu priniu au disu, că sa se 
primeasca. botezulu Eucratistiloru, si a: Novatieniloru, ceea ce au 
disu dupa pras'a bisericei din. Asia, ear in acestu canonu dice, 
ca pe toti infrânatii si sacoforii, si cei . lapadati — vedi canonulu 95 alu Sinodului VI ecum.—inca st pe Novatiani se cuvine ai bo- 
teză a dâu'a 6ra, si ca de si la parintii Asieni, st la Romani s'au 
opritu acestu feliu de -anababtismu, insa, dice, ea :seritinti'a, lai 
trebue sa aiba tarie sî putere, fiinduca ieresulu loru este odrasla 
in ieresulu Marchionistiloru celoru ce se ingretiosiaza de. nunta si 
de vinu; dreptu aceea de. place loru sentintia dânsului, atunci 
sa faca Sinodu de Eppi, st cu. impreuna intielegere sa aduca ca- 
ponu, „ Sa 
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„Can. 49. Eara cea lepadata de barbalulu seu, dupa 
„ â mea judecata, irebue sa remâna, câci au disu foninulu 

- Mateiu Capu 5. v, 32: „ca de va lasă cine-va pe 
muierea sea fora cuvânta de curvie, o face pe ea să pr6- 
curvâsca, si prin aceea o eschide pe €a din societate cu 
altulu; câci barbatulu cum pote fi vinovâtu, că causatoriu 
de adulteriu, car muierea sa fia nevinovata, carea se nu- 
mesce' adultera pentru conlocuinti'a cu altu barbatu? 
Sr e 5 bă * - .. ” . :. - 

In acestu canonu prescrie fericitulu Vasiliu, ca muierea cea 
duduita de barbatulu seu fora causa de curvie, sa nu se marite 
Gu altulu: dupa cuvintele: Domnului: pcelu ce va lasă pe muierea 
sea fâra. cuvântu ;de curvie, o face, sa. preacurveasca,. ca numin= 
duo Domnulu de preacurva, aratatu este, ca o. au oprita a luă 
pe altu barbatu, câci prin aceea se face vinovata, pentruca pre&- 
eurvesce, fiindu inca barbatulu ei celu dintaiu viu. 

Can. 49. Siricarile, cele ce se facu da sila, nu suntu 
„obiecte de acusâtiune. Deci st sclav'a, de se va sili de pro- 
„Priulu seu Stapânu, nevinovata este. - 

  

Muieriloru si feteloru nu 1; se socotesce de pecătu siluirea 
loru prin barbatu dupa acestu canonu, st dupa celu 2-lea alu $. 
Grigoriu 'Tavmaturg. . , | o 
ș. (Can. 50. Pentru a treia nunta nu este lege; deci 
legea, nu aproba matrimoniulă alu treilea; -pe cele câ a- 
cestea le vedemu că nisce inlinaciuni ale bisericei, dar 
nu le supunemu condemnariloru publice, că pe unele, 
care suntu mai al6se decâtu curvi'a cea liberă. 

Canonulu acesta. preserie că nn esista canon sean alta 
lege, care aru iertă casatoria a treia sî asi nu se iarta. Daru 
fiindu ea casatoria a trei'a este mai onesta de câtu curvia publica, 
totusi se sufere, ii 

a 

   



Sântului marelui. Vasiliu, 429 

Epistoli'a a treta a s. m. Vasilia eâtra acelasiu 
- Amfilochiu Eppu alu Iconiei, deepartita i in i 

25 cane. | 
- 

Can. 51. Candnele s'au edatu penru clerici cu deo- 
sebire, poruncindu, sa se hotareasca pedeaps'a peniru 
cei cadiuli, adeca. spre amotiunea din ministeriu, :ori de 
aru fi, ori si de aru asteptă in vre-o treapla yre-unu 
ministeriu, ce nu se da. prin punerea mâniloru.: 

  

< 

adeca pe ipodiaconi, diaconi, st” presbiteri, câtu si cei'ce âu nu: 
mai pecetea archiereasca, adeca pe cetitori , '€ântareti- si, pe cei 
mai jos ii pedepsescu, cându pecatuescu cu singura caderea din 
treapta, st servitiulu: loru, nu pe cei mai mari cu mai grea, si 

„pe cei mai mici cu mai usidra, ci deopotriva, o 
Vedi Can. 25 post, — VL 4 21. — Cartag. 35 — “Vasa 

3, 32, 44. 

Can. 52. Deca ce nau a purtat grija de tul seu celu 
nasculu in cale, deaca Pau pututu tinea, st Pau neglesu, 
ori cugelâridu, ca din aceasta i-si va acoperi pecatulu, 
seau ca au si intrebuintiatu cugetare cu tolulu animale st 

„ geomendsa, —: sa. şe judece că, pentru o ucidere ; cara 
de n'au 'pulutu sa: pârte:-grija de - felalu seu, st: pentră 
singuratatea, si in lips'a lucruriloru necesarie au murit 
fatulu, maicii să j se dee iertare. a 

“ Oasulu aceata vine inainte st in “Canonulu 33. lea alu, Vi 
siliu, deci vedi -acolo comentariulu. 

Vedi si Can. 66 apostolescu. 

Can. 53. Vaduva 'sclava n'au gresitu muliu, alegându 
a d6wa nunta. in forma de rapire, deci nimicu ny tre- 

Ţ 

AER 
Aci dice S. Vasiliu, ca 'canânele atâtu pe “clerici hirotoniti, 
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bue a o invinovati pentru aceast'a,, „ca formele; nu se 
judeca, ci. voi'a. Si se intielege de sine, ca pedeaps'a 
nuntii a doua o asteapta pe «a.- 

  

„7. Canonulu acesta pe veduv'a sclava o dechiara, ca n'au gre- 
situ multu, deaca s'au maritatu a d6ua ra, si aceasta au facuto 
in form'a de rapire, câci nu formalitatea, rapirei, ci voi'a fetieloru 
decide in asemene castiri, si asiâ astfeliu de veduva se supane 
numai. pedepsei obiginuite dei a dua nunta, - PE 

„Can. 54. De :uciderile involuntarie sciu,: ca cu câtva 
timpu mai nainte amu fostu scrisu. Preasântiei “Tale in 
câtu mi-au ajutoratu puterile, si mai multu nimicu nu potu 
să-li dicu, si asiă este lucrulu intieleptiunei tale, dupa 
imprejurari a lungi seau a scurlă pedepsele. 

In canonulu seu alu 8-lea dicându $. Vasiliu pentru feliu- 
rimea uciderilor, sî peste aceste 'neavându a inai dice niicu, 
recomanda intieleptiunei Eppului Amfilochiu dupa imprejurari sa 
lungeasca ori sa, scurteze pedepsele referitâre la ucideri involun- 

„+ Can. '55.' Cei ce se punu in contra lotriloru,  fiindu 
afora de Biserica, se oprescu. dela iniparlasirea bunului, 
ara clerici fiindu, se depunu din trepta, ca dice „totu 
cela ce scote sabie; de sabie va muri“ Mateiu Capu 26 
YV. 59. Ai Ă 

  

Legiuiesce aci canonulu, ca cei ce omâre pe tâlhari, carii 
vinu asupra loru, mireni fiindu, se pedepgescu, adeca trei ani 
se oprescu dela Cuminecatura, ear clerici fiindu, cadu din treapt'a 
loru; se intielege de sine, de n'au potutu fugi. si scapă dinaintea 
tâlhariloru, dar de au potutu fugi, si n'au fugitu, ci iau omoritu, 
atunci mai multu de trei ani capata epitimie. 

„Can. 56. Cela ce de voie au ucisu, si dupa acesta  
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s'au cailu, d6uedieci de ani va fi neimpartasitu 'de * sâu-! 
lienie; eara acesti dduedieci de ani asid 'se voru dispensâ;: 
pairu ani este datoriu a se tângui, stându afora de -usi'a 
Bisericei, sî rugânduse de cei credintiosi, carii intra, că: 
rugaciunea sa faca peniru elu, marturisindusi favadelegea 
sea; dupa patru ani se prinesce intre ascultatori, si cinci 
ani voru iesi cu acestia; ear siaple ani voru iesi cu ceice 
cadu; in patru ani voru să numai cu credintiosii, dar de' 
proaducere nu voru fi parlasi; eara impliiinduse “acestea, 
voru fi pariasi de misterii. i a 
“Can, 57. Cela ce au ucisu fora de voie, diece ani 

va fi neinpartasitu de cele sânte; eara acei diece ani se 
voru dispensă penira 'dânsulu asiă: doi ani se va langui, 
trei ani va fi intre cei ce asculta, in patru ani 'va cadea, 
st intru unu anu numai va stă impreuna,: sf dupa aceea 
se va lasă la Cuminecatura. : i 

Can. 58. Cela ce au preacurvilu, in cincisprediece 
ani va fi neimpartasilu de cele sânte, dar se voru "dispensă 
acesli 15 ani asiă: in patru ani va fi lânguinduse, in: 5 
ascultându, in "4," cadindu, în doi ani impreuna stându 
fora impartasire. A | 

; 

; 

Car. 59. Curvariulu in siapte ani va fi neimpartasilu 
de cele sânte; in doi tânguinduse, si in doi ascultându,; 
si in doi cadindu, st: numai intr'unulu: stându impreuna; | 
ear in alu optulea anu se va primi la; iimpartasire,: 

3 
— 

; Vedi Can. 4 alu S. Grigoriu Tavymatdrgu. a 
Can. 60. Ceea 'ce au marturisitu feciorie, si au 'ca- 

diutu din apromisiune, va implini timpulu pecâtului celui
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peniru .prâcuivie in decurgerea. vietii sale; asemene si la 

cele ce apromitu vialia manastireasca, si. cadu. | 

“Aci 'se legiuiesce pedeaps'a de 15 ani de eschidere dela Cu- 
mihecatura, pentru monâchine 'sî monachi, carii voru urvi, ori 'se 

voru casatori. : 

Can. 61. „Cela ce au u furatu, deaca pocainduse, Sin- 

guru pe sine se va osândi, unu anu se va opri dela S. 

cuminecatura; ear de se va vadi prin. altulu, doi ani, si 

i se va imparii lui timpulu in cadere, si in slarea impre- 

una, si dupa aceea se va invrednici de cuminecalura. | 

Can. 62. Cela ce au facutu grozavie in parlea bar- 

baleasca, cu timpulu celui curvariu se va pedepsi 

Canonulu acesta, pe sodoinleanulu 'intocma că Că pe tuia 
riulu ilu supune “pedepsei de 15 ani. 

Can. 63. Cela ce in concubitulu celoru nccuvenla- 
tre i-si arala impielatea sea, acela inca se pedepsesce. 
cu 15. ani. | | SE 

| Can. 64.. Calcatoriulu de juramântu in diece. ani va 
fi neimpartasitu, adeca in doi ani lânguinduse, in trei as- 
cultându, in patru cadindu, in unulu impreuna slându, si 
apoi se invreduicesce de cuminecatura.- | 

„Can. 65. Cela :ce spune vrajitorii, ori  ermeeatorii, 
Ni se. pedepsesce cu limpulu. ucigaşiului, asiă, precum . au 

i 

Gan. 66. Sapatoxiulu de morminte în“ dece ani -va 
fi neimparlasitu, in doi ani lânguinduse, în trei ani ascul= 
tându, in. patru ani „cadindu, in unu anu, impreuna stându, 
si apoi se lasa la cumineealura _ 

vadilu pe sine in fiesce care :pecalu. , 

pas
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Can. 67, Amestecarea cu sor'a sea se pedepsesce cu 
timpulu ucigasiului' voluntariu — cu 20 ani. — : 

Can. 68. Legatura spre 'nunta omeneasca a. oprilei 
rudenii de se va vadi, ca s'au facutu,. că -un 'a, “Ceea ce 
S'au faculu in. pecalele „Omeniloru, va primi pedeaps'a 
curvariloru, | 

    

; 
„ Astfeliu de nunta are a se desface, st apoi fetiele. devinu 

sub epitimie, 

Can, 69. Cetitoriulu, deaca Saru împreună cu u' logod- 
nica sea mai nainte de nunta, unu anu fiindu oprilu, se 
va primi spre a ceti, remâindu neinaintatu; eara deca fota 
dispensatiune pre ascunsu au avului impreunare, v va incetă 
dela servitiu, asemene si dela: misteriu. | 
„Can. 70. Diaconulu spurcânduse cu buzele, 'sf niar= 

turisinduse, ca pona aci au pacaluitu, se va opii de li- 
“turgie, dar se va socoti vrednici a se impartasi de cu- 
minecatura cu diaconii. Pentru aceasta si presbiterulu se va 

| impartasi; dar de Saru gasi, ca ceva mai multu aru fi 
„pecatuitu, sa se depuna ori in ce treaptă. aru fi 

  

Legiuiesce acestu canonu, ca diaconula sî - presbiterula- “de va sarută pe muiere straina, se spurca; ear de au facutu ceva mai! multu, sa se depuna din treapta, : 
“ Can. TA, Carele au fostu consciu de: pecatele, măi susu espuse, si nu leau marturisitu,. ci vadinduse” în atâta 

timpu, in câlu s'au pedepsitu celu Peealosu, si. “elu va fi 
„pedepsitu alâta, . a a 

    

E Aci se raiiduiesce, ca i carele ș scie nisce e pecate, s nu le des- - Copere, unde se cuvine, si tacerea aceasta ş Îni ge vadeace, are 

28
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a primi aceeasi epitimie, carea p'au dictațu si: peeatonului, e carele 
au facutu acele pecate. 

Can. 72. Cela ce se predă pe sine vrajitoriloru, seau 

asemene aceslora, acela se pedepsesce cu limpulu uciga- 

siloru. 

    

Adeca dâuedieci de ani, vedi Canonulu 61, YI, 

Can. 73. Cela ce s'au lapadatu de Christosu, si au 

calcata misteriulu mantuirei, aceluia i sesuvine a plânge 

în totu timpulu vietiei sale, si a se marlurisi in timpulu 
mortii sale, câ sa se considere de vrednicu de a se cu- 

minecă pentru credinti'a indurarii divine. 
Can. 174. Deaca insa fiesce carele din cei ce au 

fostu in pecatele cele dise mai susu, le va marturisi, si 

credintiosu se va arată, si celuia ce i s'au datu puterea 

legarii si a deslegarii prin benignitatea lui Dumnedieu, 

vedindu prea mare a lui pocaintie sî indemnulu prescur- 

tarii epitimiei lui, nu va fi vrednicu de osânda, fiinduca 

ce este in istorii , aceea ne arata istori'a, ca cei ce cu 

mai mare durere se marturisescu, mai de grâba vinu la 

indurarea lui Dumnedieu. 

  

Dupa ce fericitulu Vasiliu au aratatu în canânele precedente 
pedepsele pentru feliuritele pecate, acum în acestu eanonu predă 
Archiereiloru st -Duchovniciloru, carii au potestate a legă, si a des- 

legă pe pacătosi, sî dice ca de voru vede pe cei ce au pecatuitu 

ca intwadeveru se caiestu, —le voru imputină unora că acestora 
fimpulu epitimiei loru, 

Can. 175. Cela ce impreuna s'au şpurcatu cu sor'a 

sea din tata, ori din maica, sa nu se lase a intră in casa 

de rugaciune, pona cându nu s'aru depariă de. nelegiuit'a
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si neierlata fapta asa: cara dupa ce va veni in simlirea V] 

intricosialului pecatu, trei ani sa se tânguiasca lânga usi'a 
casei de rugaciune, standu si rugânduse de poporu cânda 

Ea intra spre Yugaciune, că sa faca câtra Domnulu pentru: 
dânsulu rugaciuni, indreptate; ear dupa acesta -alti trei. 
ani sa se primeasca la singura ascullare, sî audindu scrip- 
tur'a sî invatietur'a, sa se scâta afora, st sa nu se tiena 
vrednicu de rugaciune. Apoi deaca cu lacrami au cerulu” 
aceasta, si au cadiutu inaintea Domnului -cu zdrobire de 
inima si cu umilintie puternica, sa i se dee lui cade= 
rea in ceialalli trei ani, si asiă cându va arată frupte 
vrednice de pocaintia, in anulu alu diecelea la rugaciunea 
credinciosiloru sa se primeasca fora de proaducere, si 
doi ani stându la rugaliune cu 'credintiosii, sa se invred= 
niceasca de cuminecatura. 

  

* 

Vedi can. 67 alu acestui Sântu Parinte, | 
Can. 76. Aceasta este decretatu si pentru cei ce 

iau cumnatele sale, | - 
Can. 77. Insa care lasa pe muierea. sea, cu. care 

legiuilu s'a casatoritu, si aduce pe alta, se supune jude- 
caţii prâcurviei dupa hotarirea Domnului, st Sau pedep- 
situ de parintii nostrii, unu anu sa se tânguiasca, doi 
ani sa asculte, trei ani sa cadia, în alu siaptelea şa ste 
cu crediniiosii, si asiă de proaducere se va invrednici, 
de se voru pocai cu lăcrami. 

  

Vedi can. 87, VL | | | 

Can. 18; Forin'a această sa se observeze- st la cei 
28%
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ce iau pe d6ue surori in casatorie, de si În osebite tim- 

puri. | 

Siapte ani dupa hotarirea parintiloru celoru vechi se pedep- 
sesce si se nimicesce casatori'a; loru, Neoces Can. 2. 

Can. 19. Fara cei ce se turbeaza spre mascerile 

loru, se supunu aceluiasi canonu, carui se şupunu cei ce 

spre surorile loru şe turbeaza. 

  

Adeca dâuedieci de ani dupa canonulu 67 alu lui Vasiliu. 

Can, 80. Parintii au trecutu cu tacere preste Po- 

ligamie că pe o dobitoceasca si de neamulu omenescu stra- 
ina ivire; eara ndua ni se arata a fi mai multu ceva a- 

cestu pecatu decâtu curvi'a, pentru aceea de cuviintia 

este, ca unii că acestia sa se supuna Candneloru, adeca 

unu anu tânguinduse si in trei cadiendu, si: apoi sa fia 

primiti. 

Aci s. Vasiliu subt „poligamie“ întielege a treia st a patra 
casatorie, ca parintii vechi asiă au numitu a treia nunta, dar n'au 
randuitu despre ea nimicu, câci o socotea de unu ce inhuinanu, 
Dar totu mai adeseori intamplanduse au vediutu 8. Vasiliu a sta- 
“eri unu Canonu de patru ani. Spiriulu timpului nostru, si dispu- 
setiunea crestiniloru nostri pretinde casatori'a a treia, sî a pa- 

tra cu dispensatiunea dela Archiereu, ceea, ce se da, de nu 1 suntu 
alte piedeci. 

E Can. 81. Fiindca multi au caleatu credintia cea in- 

tru Durnedieu i in g6na varvariloru, sevârsindu juramân- 
tuii pagânesci, si gustându. din 6re care neiertale mân- 
cari ale idoliloru de insusi fermecatorii, acestia sa se 
iracteze dupa legile si can6nele cele de. parinti asiediate, 
că ceice au rabdatu cumplita nevoie de munti, si nesufe-
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Tindui durerile si tragânduse câtra lepadare, să nu fia pri- 
miti trei ani, si in doi sa asculie, si. in trei cadindu, asiă 
sa se faca primiti la impartasire; eara cei ce fora “de mare 
nevoie au vândutu credintia cea in Dumnedieu si s'au 
atinsu de imas'a demoniloru st cu  juramânturi elinesci s'au 
juratu, sa se sc6ta adeca in“ trei ani, si in doi sa asculte, 
eara. intru caderea la pamântu rugânduse in tei ani si 
în alti trei: ani stându impreuna cu cei credintiosi la ru=| 

aciune, -asiă sa fia primiti la impartasire. 2 

  

Rânduiesce acestu canonu, ca câti sau prinsu în 'gân'a var- 
variloru sî său lepadatu dela ortodoesie, st au juratu în dumne- 
dieii lora, si au mânecatu din jertvele idoliloru, sa se tracteze dupa 
candnele parintiloru; si câti muncinduse cumplitu sî nesuferindu 
durerile, s'au lepadatu de ortodocsie, trei ani sa nu se primeasca 
în biserica, ci afora de usia sa se tânguiasca, doi ani sa asculte, 
trei sa cadia, trei sa stee cu credintiosi, asiă să se cuminece, 

Vedi Can. 14, L.—st 4, si 5. din Ancira. 

Can. 82. Eara pentru calcatorii de juramântu, deaca 
de sila si de nevoie au calcalu juramânturile, la mai u- 
sidra epilimie se supunu, incâtu dupa siase ani negresitu 
sa fia primiti, eara cei ce fora nevoie su vândutu cre= 
dintia loru, in doi ani tânguinduse, si în doi ascultându, 
si în alu cincelea in caderea la pamântu rugânduse, sî in 
alli doi' fora de proaducere la impariasirea rugaciunei 
priminduse, și in fine pocaintia vrednica de cuvântu ara- 
tându, se voru asiedis la imparlasirea trupului lui Christosu. 

Fericitulu Vasiliu în canonulu seu 64 nehotarâtu vorbesce 
“pentru epitimi'a calcatoriului: de juramântu, acum întru acestu ca- 
nonu face deschilinire intre cei de voie si fora, voie calcatori de 
juramântu, st prefige pentru unii sî pentru altii epitimiele, pze- 
cum se vede din contestulu acestui canonu,
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„» Can. 83. Cei ce vrajescu, st obiceiloru pâpânesci 
"Urmeaza, seaa in casele loru baga pe Grecarii spre aflarea 
vrajiloru si spre: curatire, să cadia subtu canonulu de siase 
ani, unu anu tânguinduse, si unu anu ascaltându, st in 
irei ani cadindu, si unu: anu, cu credintiosii stându, asiă 
se voru primi. ' | 

    

Acestu canonu este analogu cu celu 24-lea din Ancir'a, cu “aceea deosebire, ca acolo 5, ear aci 6 ani se prescriu pentru cei ce vrajescu, | | 
Can. 84. Insa i6te acestea le scriemu, ca sa, se e- 

„samineze fruptele pocaintiei, ca negresilu nu dupa timpu 
le judecamu unele că acestea, ci luâmu aminte chipului 
pocaintiei; eara de voru fi unii, carii cu anevoie se lasa 
de naravurile loru, sî vreau sa serveasca mai multu vo= 
luptatiloru irapului decâtu Domnului, sî nu vreau sa duca 
vialia dupa Evangelie, — n'avemu cu ei nici unu cuvântu, 

„câci noi fatia cu unu poporu neasculiatoriu si contradica- 
toriu neamu invatiatu a audi: mântuindu mântuiesceti 
sufletuln teu, 
PI | 

Vedi Facerea Capu 19. v. 17. 
Can. 85. Deci sa nu ne lasâmu a peri cu unii că a= 

cestia, ci temândune de osând'a cea grea, si luându in- 
aintea ochiloru infricosiata diu'a resplatirei Domnului, sa 
„DU Voimu a peri cu pecate siraine, ca de nu ne-au inva- 
tiatu pe noi cele -infricosiate ale Domnului, nici bataile 
cele mari nu ne-au adusu in simtire, ca peniru fora de le- 
“gea n6stra ne-au parasitu Domnulu, si ne-au datu in mâ= 
nile Darbarilora, si poporulu s'au dusu sclavu la vrajmasi, 
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st S'au datu' râsipirei, peniru ca acestea le indreznea 

le face cei ce puriă numele lui Christosu, de dre ce 
n'uu cunoscuiu, nici au priceputu, ca peniru acestea au 
venitu asupr'a n6stra urgi'a lui Dumnedieu, — ce cuvântu 
comunu este nduo câtra acestea? ci suntemu datori a 
marturisi loru diua sî n6ptea, si in publicu, si particulariu, 
ca voimu, ai trage din reulatile loru, sî a ne rugă mai 

vârtosu, că săi câsligamu pe parlea nâsira, st săi elibe- 
râmu din cursa vicleanului. Eara de nu vomu pulea a= 
junge aceasta, celu putinu sa ne sârguimu a mântui su- 
fleiele n6stre de vecinica osânda; 

  

Prin acestu canonu se sfatuiesce Archiereiloru, st Duchov- 
niciloru, că sa se tema de judecat'a lui Dumnedieu, si sa nu se 
dee pe sine veciniceloru munci pentru pecatele unor a, carii nu 
voiescu a se pocai, ci săi invetie, săi mustre, eara neputândui 
indreptă, sa staruiasca a mantui sufletele loru proprii. 

Insemnamu aci ea Zonara, sî Vlastariu dicu, ca canânele sân- 
tului Vasiliu pona la aceatu 85-lea se fineadia, eara cele de aci 
urmatâre, le numescu Epistolii canonice, precum st in cartea 
cea, tiparita in Parisu se numera numai 85 in tocm'a că st ca- 
n6nele Apostolesci, care inca cu numeru suntu 85. Insa fiindca 

„Si canonele cele 85 de pona aci ale fericitului - Vasiliu suntu epi-: 
stolii canonice, pentru aceea noi continuamu st urmatârele epistolii 
in forma de canâne, câci aceasta pracsa aflamu si in Pidalionu. 

Un'a epistolie a S. marelui Vasilia cătra Amfi- 
lochiu Eppu alu Iconiei despre feliurimea 

bucateloru. 

Can. 86. Eara nobililoru Eugratisti —infrânatici — la 
preclara loru propunere : de ce noi. nu mâncamu tite? 
aceștea sa li se dica, ca ne ingretiosiâmu și de escrementele
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nâsire, câci verdeținrile de iarba suntu 'la noi in loculu. 
cârnuriloru; eara precum dupa -deosebirea celoru folosi- 
lore intre verdeliuri deosebimu . cea vatamatore, asiă st 

între câmuri cele folosilâre le osebimu de cele vatama- 
tore, fiindu - ca verdeatia este si cucuta, precum carne 
este si cea de vultura, da» insa precum omulu -cu minte 
nu mananca matraguna—hyoseyamum — asiă nici de carne 
de câne nu s'aru atinge, de nu'lu silesce vre-o mare ne= 
voie; dreptaceea care au mâncatu,  n'au facutu nelegiuire. 

  

Acestu canonu sta in strânsa legatura, cu canonulu 5l-lea 
apostolescu, si cu celu 92-lea alu Sinodului VI jecumenicu, vedi 
acolo comentariulu, 

Precnavântare la canonic'a. Epistolie a S, mare- 
lui Vasiliu catra Diodora Xippula 'Tarsului. 

Au venitu câlra Noi scrisori avându subscrierea lui 
Diodoru, ear cuprinsulu celalaltu aru fi cuvenitu altuia, 
dar nu lui Diodoru. Mi se pare, ca Grecine din mester- 
siugitori faliarnicinduse cu pers6n'a la, au voilu asiă a se 
face pe sine, câ sa fia vrednicu de crediamântu de câira 
toti, -cei ce "lu voru audi. Diodoru întrebânduse de oare- 
carii : de este iertatu, că” elu sa'si aduca spre nunia pe 
sor'a reposalei sale muieri? nu sau spaimântatu de in- 
trebare, ci cu blândetie au suferitu audirea, sî inversiu- 
nat'a' pofta -fârte barbatesce, si cu nevointia 0 au respinsu; 
deci de. mi-aru fi fostu de facia scris6ri'a, o asiu fi tra- 
misu pe'ea, 'sî ar fi fostu de ajunsu, ati izbândi tie, sta- 
deverului; dar fiindca. celu ce ne-au aratato, earasi o au 
luatu, si câ unu semnu de triumfu asupra n6stra, carii 
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amu opritu din incepulu' lucrulu, incâce 'sî incoleă 0. purlă,; 
dicându, ca are in scrisu inputernicire, sa scria ăcum mie, 
că cu indoita mâna sa venimu noi asupra cuvântului ace- 
lui mincinosu, si nici o putere sa nui remâna lui, “că sa: 
nu pâta valaimă lesne pe cei ce Laru inlimpină pe elu. 

  

Se vede din precuvântarea aceasta si din Canonulu 23 alu 
S. Vasiliu, ca elu prin o epistola au opritu a nu lu4 unulu si a- 
celasi pe sora reposatei sale muieri; eara Diodoru intrebatu de 
6re care, ca pâte sa faca aceast'a? au respunsu in scrisu, ca i se 
iarta. Acum celu ce au intrebatu capatându în scrisu voia dela 
Diodoru, au aratata marelui Vasiliu, pentru aceast'a Sântulu vrându 
a rusină pe Diodoru, precumu dice Zonara, i serie ca aceea scri- 
sore nu o privesce de adevarata a lui Diodoru, ci a altuia cuiva, 
carele vrându sa capete crediamâațu, au subserisu pe Diodoru; 
deci Vasiliu de si au fostu serisu lui Diodoru o epistola despre 
obiectulu cestionatu in Canonulu 23-lea, totusi i scrie si a dâuă 
6ra, ca nu pâte luă nime de sotie pe sor'a reposătei sale mnuieri 

Can, 87. Deci mai intaiu, ceea ce este in asemenea 
lucruri de celu mai.mare momentu, avemu a aminti,. ca 
obiceiulu la noi are paterea legii, pentruca dela - barbati: 
sânti ni s'au predalu noua legiuirile, eara 'obiceiulu 'este 
acestu feliu, deca cine-va stapaninduse cândva de palim'a 
necuratieniei aru cad6 spre nelegiuita impariasire cu doue 
surori, aceasta sa nu se socoteasca nici nunta, nici sa se 
primeasca in biserica mai nainte, pona. cându nu s'au 
desparlitu unulu de altulu; deci, deca nimic'a alta nu s'aru 
putea - dice, ca spre evitarea reului ajunge obiceiulu, dar 
fiindca acea, carele. au .scrisu epistola, se : nevoiesce -a 
introduce in.viatia- acesta reu subt cuvântu adulteriu, este 
de lipsa, a nu ne abate de ajutorintiele raliunei, de -si in
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multe forte evidente mai mare este presumpliunea de ra- 
iune, caci este scrisu in Leviticonu Capu 10. v. 18: 
„muierea preste sor'a ei sănu o iai tiitore, că să desco- 
peri rusinea ei peste dâns'a, inca fiindu via ea“ deci a- 
raialu este din acâsa, ca se iarla a luă pe sora ei, dupa 

„ce au 'reposatu ea. La aceasta, dar aceea o dicu mai 
intâiu „câci câte legea le dice, celoru ce suntu in lege, 
le dice, fiindca asiă ne-amu supune si iaierii imprejuri, sî 
sâmbatei, si ferirei de mâncâri, caci cu adevaratu, de amu 
gasi ceva, ce ajuta indulcirile nostre, nu ne-amu supune 
jugului legii, eara de s'aru arată ceva greu din cele: ale 
legii, atunci ama alergă la libertatea lui Christosu. Amu 
fostu intrebati de se iarta dupa scriptura a luă de muiere sor'a 
muierii lui reposale? amu respunsu; ce este ndua siguru si 
adevaratu, ce insa nu este in Scriptura, eara a se socoii, 
ceea ce sau facutu din urmatorea adaugire, este lucru 
de legiuitoriu., carele nu dice cele ale legii, fiindca asid 
aru fi cu puliniia celui ce voiesce a indrazni, inca. si 
via fiindu muierea sea să iee pe sora ei, caci sofism'a 
aceasta se potrivesce si la aceea, „ca S'au scrisu, dice“ 
nu 0 vei luă din tiitâre „ca n'au oprilu legea a nu luă 
pe cea siraina din zelotipie;; eara celu ce apara palim'a, 
va dice, ca naravurile suroriloru. suntu straine de zelotipie, 
deci deaca se ridica caus'a, pentru care astfeliu de nunta 
se opresce, ce pâte :opri, ca n'aru. putea luă surorile ? 

„insa acesle nu suntu 'scrise,. vomu dice, daru nici ca 
Sau. hotaritu; dar priceperea consecintiei da. potestate . la 
amânddue; se cuvine insa a - ne inlorce la acele, care,
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Sau disu in lege mainainte, si a le liberăde molestie; 
câci se. vede, ca legislatotiulu mau cuprinsu feliurimea 
pecateloru, ci particulariu pecatele Egipteniloru le-au opritu, 

de unde s'au' dusu Israilu; st pecatele Hananeiloru, la 
carii s'au: mitatu, ca scrisu este asiă: „dupa obiceiurile 
Egipetului, in care ati nemernicilu, sa 'nu faceti, sî dupa 
obiceiurile pamântului lui Hânaanu, intru care voiu bagă 
pe. voi, sa nu faceti, si dupa legile loru sa mi umbiati“, 
incâtu feliulu acesta alu pecatului nu se usuă'atunci la 
neamuri, pentru aceea lepislatoriulu n'au' avutu ansa a a- 
duce lege in privinti'a lui, ci s'au indestulalu cu neinve> 
tiatulu obiceiu spre a despretiui criminatiunea, de vreme ce 
cum au opritu celu mai mare pecatu, au trecutu cu vedere 

celu mai micu, câci multor'a din cei iubitori de trupu li 
„Se parea, ca nu. cumva traindu ei cu surorile reposateloru 
loru muieri, esemplulu Patriarchului sa le fia loru de im=- 
pedecare ; dara noi ce trebue sa facemu? cele: scrise a 
le dice, ori cele tacute ale perscrulă? Este sciutu, ca na 
se cuvine tatalui st fiiului a tin6 de tiitore pe un'ast a- 
ceeasi falia, de st in legi aceasta nu se scrie; dar se a- 
„cusa tare prin Prorocu, câci dice: ca fiiulu si tatalu intra 
la aceeasi servitâre“; dar câte alte feliuri de patimi scola 
diaboliloru le-au inventatu, st divin'a scriptura le-au trecutu 
„acele cu tacere, nevrându maiestaiea sa cu numirile lucru- 

riloru urâte sa si-o spurce, si au cuprinsu numai cu 

numiri generali acele necuratienii, precum adevereadia. A- 

postolulu Pavelu: „eara curvi'a si i6ta necuratia sa nu 
se numeasca inlru noi, precum se cuvine sântiloru“, in=
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lielegându “sib cuvântulu: „necuratie“ faptele” cele ihver- 
siunate âle parliloru hbarbatesci si _femeesci; de aceea ta- 
cerea nu da celoru 'desfrânati nici o potestate.. Ear eu 
Cugetu, ca partea âceasta nu o pota' lasă neatinsa, si 
despre legislatoriulu! dicu, ca târe o' au opritu ; câci a- 
ceea „nu vei intră câtra t6la rudeni'a trupului teu, spre a 
“descoperi rusinea lora& cuprinde in sine si feliulu acesi'a 
de rudenie. Câci ce pâte sa' fia omului mai: deaprâpe ru 
denie de muierea seo, seau mai bine a dite: de câtu 
trupulu seu ? caci nu mai suntu mai multu doi, ci unu 
irupu; dreptu ăceea prin muiere trece sora ei in con- 
sancuinitatea barbatalui; precum dara pe maic'a muierii 
sale, nu 0 va luă, nici pe fiic'a acestei 2, nici pe maic'a 
muierii sale, nici pe fiic "a aceslei'a, asiă nici pe sor'a muierii 
“sale, nici pe sor'a sea. Si din contra, muierii nu-i va fi ier= 
iatu a locui impreuna cu rudele barbatului seu, ca indeob- 
sce suntu la. ainândoua partile asemene graduri de rude- 
mie „Eu 'dar miarlutisescu fiesce- carui, ce se sfatuesce 
„pentru nunla, „ca trece chipuli lumei acesteia, si timpulu 
-esle strâmtoritu, că si cei ce au muieri, sa- fia că cei ce 
muui&; ear celu ce mi va respunde mie: cresceti, si ve in- 
maltiti“ râdu de unulu câ acel'a, care nu deosebesce tim- 
pii legiloru. Leâcu de curvie este nunta a d6ua,.dar nu 
merinde de inbuibare, câci dice: „de nu se. infrânâza, ca- 
saloreascase, dar nu si casalorinduse, sa faca faradelege; 
eara carii nu se: uita nici la fire, carii pe şufletu ilu vatama 
Cu palim'a necinstei, care' firea dela inceputu leau deo-— 
sebitu cu numiri feliurite, cu care rudele pe cei nascuti
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i voru numi, frati unii altora, ori nepoli i voru dice, ca 
 amandoue se poiriveseu loru pentru amestecârea, Se nu, 
faci o omule! pe matusia masticha a prunciloru, nici pe 
ceea ce in locu de maica este datâre ai ocroti, sa o 
inarmedi cu emulatiunile neinblânditdre, pentruca singura 
urâciunea  mastichiloru, st dupa morte negresitu produce 
vrajbi; mai alesu asifeliu de luptatori se impaca cu cei ce. au 
muritu, eara maslechite dupa morte incepu a uri. Cuprinsulu 
scuriu alu celoru dise este: care pofiesce casatori'a. dupa 
lege,. acelui este deschisa t6ta lumea, ear de este. dis- 
pusaliunea lui perturbata, opreascase si mai multu, „că 
sa se invelie ași tin€ vasulu seu. in sanclificatiune, dar 
nu in patiim'a poftei. Mai. multe vrându eu a dice, me 
opresce masura Epiștoliei, dara me rogu lui Dumne- 
dieu, ca ori sfatuirea nsira mai tare decâtu patim'a... sa 
se arele, ori sa nu vina in Eparchi'a nostra. Spurcaciunea 
aceea, ci sa remâna in acele locuri, în care ati odrazlitu. 

  

  

Dupa ce sântulu au incheiatu precuventarea 'sa, incepe! a 
invaţiă, ca unulu si acelasi nu pote luă d6ua, surori, 
intailea dovada pentru de a nu'se face un'a c4 aceasta, este * „obiceiulu, ce tiene biserica, sî acestu  obiceiu' are puterea legii, 
caci obiceiulu acesta este traditia sântiloru barbati, apoi acsasta o dovedesce Sântulu si din amestecarea numiriloru, ce aru urmă dupa astfeliu de casatorie, st ca pe matusia copiiloru sei unulu câ acesta o face mama mascera loru, sî ce. a, Leviticonu "Capu 10. v, 18. — Romani Capu 3 v. 18. Leviticon acolo.—Leviticonu Capu 18 v. 3. — — Amosu 2, 7. 1 — Efes, Capu 5. y..3.— Leviticonu Capu 18 v. 5. — Mateiu Capu 19, v.5, —I Cor. Capu „Tv. 29 — Facerea Capu Î. v, 18.—]. Cor. Gapu 7. v, 9 —1 Tesalon, Capu 4, v, 4.5, 

st dice, ca
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Epistol'a eanonica : a s. Vasilia catra Grigoriu 
„presbiterula, că sa se desparta de muierea 

sea tinera. 

Can. 88. Amu cetitu serisorile tale cu 6tă rabda- 

rea, sî -m'amu mirâtu, cum ; cându ai potutu 'respunde 

n6ua prescuriu si usioru sî prin insasi lucruri, în acele 

voiesci a reman, pentru care esti incusata, si cu lungi 

cuvinte tă apuci sa vindeci cele nevindecabile. Nici „cei 

dintâiu, nici singuri, o Grigoriu! n'amu legiuitu noi, că 

sa nu “traiasca muierile cu barbatii, ci cetesce canonulu 

celu asiediatu de. sântii pariniii nostri in sinodulu Niceii, 

carele opresce aralatu, sa nu fia tiitori, ca celibatulu 

intru aceasta are frumselia sî onestatea, că sa fia sepa- 

ralu. de petrecerea si “societatea cu muieri, ca dâca ci- 
ne-va fagaduinduse cu numele, cu lucrulu aru face acele, 
ce le facu cei casatoriti, este aratatu, ca laud'a virgini- 

taliei o veneaza cu numirea, eara de urâta voluptate nu 

se departeaza. Deci cuatâta mai multu trebuiă tu cu in= 
inlesnire a te lasă dupa postulatiunea nostra, cu câtu 

dici, ca esei strainu de tota patima trupeasta; ca nici 

credu, ca, celu ce este de siaptedieci de ani, aru trăi 

impreuna cu femee in infocarea inimei, nici că cum 

pentru vre-o fapia urâta-saru fi facutu aceea, ce. ama 

poruncitu, ei fiindca ie-amu invatiatu dela Apostoli — 
Romani Capu 14. v. 13.—„a nu se pune. impiedecare 
seuu scandalu fratelui „scimu, ca ceea ce de urii se face 

cu-cuvântu sanatosu, aceea va fi altora de prilegiu câtra
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pecalu; pentru aceasta âmu poruncitu, urmându rânduelei 
Sântiloru parinti, sa te desparti tu de muiere. Si ce pâ- 
resci pe horeppulu, sî pomenesci de vrajba vechie, si ce 
n6ua imputezi, ca amu fi aplecati a ascultă calumnii, si 
nu pe tine, carele nu te poti retin€. dela conversaliune 
cu muiere? deci sc6te-o din cas'a ta pe ea,si asiadia-o 
in manastire; fia aceea cu. fecidrele, si tu slujestete cu 
barbatii, „că nu numele lui Dumnedieu sa: se huleasca 
pentru voi“ Romani, Capu 2. V.. 24.— eara pona ce vei 
face acestea, indreptarile acelea, care îu le scrii prin e- 
pistolii,. nu'ti voru folosi uimic'a, ci vei muri, nelucrându 
preoti'a, si vei da cuvântu Domnului pentru nelucrarea | 
ia; eara de vei indrazni, neindreptândute, a te iien€ de 
sacerdotiu, vei fi totu poporului anatem'a, si :cei ce te 
voru primi pe tine, lepadali se voru face de câtra tota 
biseric'a. | | 
—— 

Presbiterulu acesta Grigoriu au avutu in casa sea 0 mona china, st ilu slujiă, iau scrisu S. Vasiliu, ca sa 0 departeze dela sine, ear Grigoriu multu se desvinovati, de unde S, Vasiliu diu- tâiu ilu dojenesce si i dice, ca putându in fapta st cu inlesnire 

  

ea, aduce . inainte nenumerate cause infundate; a doilea, dice, ca, nu dânsulu au legiuitu, câ preotii sa nu tiena muieri straine in casele lorw, ci Sinodulu Î. ecumenicu în Canonulu seu alu 3-lea, de aceea, ilu - indatoresce, câ numai dâcâtu sa indeparteze din. cas'a sea pe a- ceea monachina, - . Da | E ai 

Epistola eanonica-a S$. marelui Vasiliu catra 
|. Horepiscopi. | = 

„Can. 89. Forte me 'dâre, ca intraltele, cannele Pa- 
rintiloru au scadiulu, sî s'au scosu din biserici. tota dis=
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ciplin'a acurata, sî me temu, că nu. cum-va pe incetu 

sporindu injuria' pre calea aceasta, sa devina lucrurile 

bisericesci. in desevârsitaă : confusiune. Pe cei ce admini- 

“stră in biserici, in vechime eră obiceiu, ce se observă 

iin bisericele lui Dumnedicu, ii primea. dupa ce de totu 

«acuratu s'au aflatu probati, si cu anieruntulu se investigă 

tota viali'a loru de nu suntu ocâratori ? de nu suntu be- 

fivi? de nu. suntu aplecati câtra gâlcevi? de au culti- 

'valu tineretiele loru, câ sa pâta purtă sântieni'a, fora care nime 

-nu Va putea vedea pe Domnulu; si pe acestia i esami- 

nau presbiterii, si diaconii, carii conversau cu ei, si ii a- 

„duceau la horeppi, carii primindu alegerile dela cei ce 

marturisea adevaratu, si aducându aminte Eppului, asiă se 

-nomeră in tagm'a celoru bisericesci; ear acum mai din- 

„tâiu dândune pe noi in laturi, sî-nici cugetându a ne 

insciintiă pe noi, î6ta aucloritatea o ati transpusu in voi, 

„Apoi tractându lucrulu cu cea mai mare lenevire, ati la- 

“satu. presbiteriloru :si Diaconiloru, sa introduca in bise- 

'zica pe carii vreau fora de a esamină viatia loru, st cu 

„privire la rudenie si amicilie si.pe cei nevrednici; si de 

“aceea multi preoti se numera in fiesce care satu, dar nici 

unulu nu este vrednicu. de servitiulu altariului, precum 

voi .insive testificali despre aceasta, sî ca aveti lipsa de 

„barbati pentru alegeri. Deci de vreme ce lucrulu decia au 

.ajunsu la nevindecare, eara mai alesa acum, cei mai multi 

„de frica mililiei—regrutatiei— se dau pe sine spre ser- 

viliulu sacerdotala, sum silitu a reinoi canânele Parinti- 

loru. Si..eaia scriu Voua, că sămi trimiteti indicele preo-
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“iloru din fiecare satu, st dela cine fiecare s'au introdusu, 
si. ce feliu de vlalia are? dar sa aveli si voi la sine 
asifeliu de indice, că sa se potrivesca ale vâstre cu cele 
ce se voru paslră la noi, si sa nu fia nimerui'a cu. pu- 

“tinlie a se scrie pe sinesi, cându va voi intrâns'a. Asid 
dupa intâiulu Indictionu de s'au introdusu oorecarii de 
presbiteri,. se voru lepadă intre mireni, sî pentru igte şa 
faceti - cercetare, si de ii veti află de. vrednici, sa se pri- 

„measca, ear de nu, sa curaliți biseric'a, scotindu dintrâns'a 
pe cei nevrednici; si decia cercetati pe cei cu vrednicie, 
dar nu-i numerati intre preoii, mai nainte de a se aduce 
la noi; seau sa sciți, ea mireanu ya fi, celce fora sentin= 
ta n6sira va fi primitu in servitiulu Bisericei, - 

| Aci fericitulu Vasiliu espune abusurile horeppilori, ce le fa: 
„cea la alegere st hirotoni'a elericiloru: st fiindea ih 
timpiloru s'au alteratu diregatori'a, loru, 
stituitu Protopresbiterii, 

decurgerea 
si in loculu -loru Sau con- 

si despre institutulu horeppiloru. amu trac: 
tatu în 14-lea canonu din Neocesari'a, st în 'celu L0-lea din An= tiochia, pentru accea vedi comentarele acestoiu “candne; 

Epistolia S. mi. Vasilia câtra Episcopii de 
sub dânsula. 

Can. 90. Absurditatea lucruliii, pentru cate sciiu, 
indata, ce s'au propusu, st Sau. desbatutu, au si venitu 
in. suspitiune, au umplutu inima miea cu durere, insa 
asta data mi s'au parutu incredibilu.. Deci Scris6rea cta “pentru aceasta, celu ce se cunâsce Vinovalu, sa 0 pri= 
measca de mediciha, ear carele: este nevinovatu, că o 
cautela spre a se feri;apoi care este indiferentu , 

29 
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lucru, me rogu lui Dumnedieu, sa hu se afle intre voi, 

că 0 marturie. Dar ce este, ceea ce dicu?.Spunu oare- 
"carii, ca unii din toi luati bani dela vei ce se hirotonescu, 
“si ca atoperiti lucrulu cu nume de pietate, si: aceasta 

este si mai.reu, ca de face cine-va reulu sub pretextulu 
“Dunului, acela este vrednicu de indoita pedeapsa, câci 
“ceea ce nu este. bunu, se lucreaza, si întrebuinliaza 
“spre a savârsi pecalula, cum aru dice cine-va, cu coa- 

'juloriu. Acestea de voru fi asid, de acum sa nu se mai 
“faca, ci să se indrepteze, fiindca necese este a dice a- 
celui, carele au primilu bani, ceea ce de Apostoli s'au 

-disu telui ce au vrutu: sa dee, câ să cumpere darulu 
Sântului -Duchu „argintulu teu cu line sa fia intru :pe- 
rire“ — Fapt. Apost. Capu 8. v. 20--, ca mai pulinu gre- 

siesce, carele din ignorantia va să cumpere, decâtu ca- 

„ele vinde darulu lui Dumnedieu; vândiarea s'au faculu, 

“si ce ai primitu tu în daru, de Paru vinde, câ si cum 

“Pai fi cumperatu dela Satana, te lipsesci de daru, câci 

gramadesci cârcimarii in cele spirituali, si in biserica, 

unde ni.s'au incredinliatu 'Trupulu si Sângele lui Chri- 

stosu. Acestea a se face asiă, nu se cuvine; eara ceea 

ce este șrlificiulu loru, o voiu dice: Ei se considera, că 

“si cum n'aru pecatui, câci. nu primescu banii impreuna 

„la: hirotonie, ci dupa hirotonie; ear a primi este ori si 

_cându se primesce. Pe voi dara Ve adhoriezu, că. acestu 

„enilu, -seau mai bine dicându, acesta cale ducatăre la 

| geen'a, sa o lepadali, sî nu spurcânduve mânile cu acestu 

feliu de oluaţuri, save faceli nevrednici de a savârsi sân-
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„tele Misterii; si iertaciune, deaca dintâiu diceamu, ca nu 
credu, eara apoi ingrozescu, câ si cum asi crede. Deacă 
cine-va dupa epislolia mea va face un'a ca aceast'â,. se 
va depariă dela alte rele, cele ce suntu aicea, sî va caulă, 
unde cumparandu darulu lui Dumnedieu, va putea: a'lu 
vinde, „ca Noi st bisericele lui Dumnedieu n'avemu una 
obiceiu. că acesta“ [. Corint, Capu 11: v. 16, si un'a 
mai adaogându voia incetă; acestea se facu din iubirea de 
argintu, 'eara iubirea de argintu este radacin'a tuturoru re- 
leloru, st idololatrie se numesce, deci nu cinstiti mai multu 
de câtu pe Christosu, pe idoli pentru putinu argintu, nici 
earasi lui Iud'a. săi urmati pentru castigu de a'lu vinde 
alu doilea pe cela ce Sau rastignitu pentru noi, fiinduca 
tiarinile sî mânile celoru ce primescu. rodurile acesiea, a- 
cheldama ge voru numi 1. Tim, Capu 6. v, 10.-— Colos, Capu 3. v. 6.— Mateiu Capu 27,v. 9.— Fapt. Capu 1.v..19. 

      

Loculu cumperătu cu băii, ce a luata Tud'a vândinău pe Domnulu, s'au :chiematu pacheldama, geau pretiu alu: sângelui ; dice 8. Vasiliu, asiă se vora numi sî mânile Archiereiloru, carii voru vinde cel sânte, | 

Epistola S. marelui Vasilia din Capula 23-lea dintre cele catra Amfilochiu despre puterea - 
obiceiului traditionalu, | 

Can. 91. Dintre dogele, si predicatiunele, cele ce 
se pazescu in Biserica, pe unelă le avemu din invatiatara 
cea in scrisu, eara -pe altele le-amu primitu din traditiu= nea Apostoliloru, cate amendoue au aceeasi putere  câtra 
pietăle de Dumnediea. Acestora - nime. nu va coniradice 

29*
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carele câtu de pulinu aru fi iscusitu în espetiinti'a [e- 

giuiriloru bisericesci, ca de ne-amu apucăa lasă cele ne- 

scrise din obicinuiri că pe unele, ce n'aru avea mare va- 

l6re, amu pecatui in contra lacruriloru principali, sî amu 

causă insasi Evangeliei dauna, seau celu pulinu amu re- 

duce la nume simplu ceea ce s'au invaliatu. Voiu sa facu 

amintire mai dintâiu, ce este primu si comunu in deob- 

sce: cu chipulu -crucei a ne imsemnă cei ce nadajduimu 

in numele Domnului n6stru lisusu Christosu, cine este, 

carele ne-au invetiatu prin scrisre ? câtra resarilu a ne 

intârce în timpulu de rugaciune, carea scrisore ne-au in- 

vetiațu ? Cuvintele invocarii binecuvântarii Duchului . Sântu, 

a pânei Eucharistiei si a Pacharului, cine dintre Sânti 

ne-au lasatu în scrisu ? câci nu: suntemu indestulati cu cele 

ce neau lasatu Apostolii nici cele ce Evangeli'a cuprinde 

în sine, ci unele le dicemu inainte, ear altele dupa acea 

le dicemu, că unele cele ce au mare tarie câlra misteriu 

din nescrisa inveliatura, sî binecuvântamu ap'a botezului, 

si untulu de lemnu alu Chrismei, inca sî pe celu ce se 

botâza din care scriptura amu invetialu? nu din mistica st 

tacuta tradiliune ? dara cea insasi ungere cu untulu de 

lemnu, care cuvântu in scrisu o au inveliatu? dar de trei 

ori a se afundâ omulu botezânduse, de undei? Ci st câ- 

ţe'su la botezu, a se lepadă de satana si de ingerii lui, 

din care scriptura este? au nu din cea nepublicata si 

megraita invetiatura, pe carea parinții nostrii o au. pazitu 

fora a investigă tacerea mai multu de cum se cuvenea; 

fiindu ei bine inveliati a observă cu tacere cele ce suntu
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in misterii preamarite, si venerande, cele ce nu se potu 
irage la indoiala de câira cei ce nu suntu initiati in mi- 
Serii; de aceea cum aru fi cu puliniia, că doctrin'a a- 
cestor'a sa triwnfeze in scrisori? sî dupa altele; cuvân- 
lulu acesta alu tradiliunei celoru nescrise, nefiindu pre- 
cugelala cunoscinlia a dogmeloru, se face lesne defaimatu 
la cei mai multi pentru obicinuire, ca altu lucru este Dogm'a 
st altulu predicaliune, ca dogmele se prelacu, ear pre= 
dicatiunele se publica, însa unu feliu alu tacerii este st 
-obscuritatea, carea o intrebuintiaza- scriptura, si carea in- 
“greuneaza intielesulu “dogmeloru spre utilitatea celoru ce 
„le cetescu. Pentru aceasta toti cu adeveratu privimu €â- 
-ira resariluri in timpulu rugaciuniloru, dara pulini sciu 
dintre noi, ca vechi'a nostra patrie o cautamu, Raiulu, 
dicu, care Pau sadilu Dumnedieu in Edemu  catra resa- 
rituri, sî rugaciunile le facemu stându intru un'a a Sâm- 
balei — duminec'a — eara cuvântulu —cauis'a—nu lu scimu 
toti, ca nu numai că unii cei ce amu inviatu ' impreuna 
„cu Christosu, si sunlemu datori a caulă cele de susu in 
diua cea de inviere de darulu celu datu ndua prin starea 

„cea dela rugaciune ne aducemu aminte, ci ca si se vede, ca e- 
ste icâna a veacului celui ce se asteapta; pentru aceea si ince- 
putu fiindu alu dileloru, nu s'au numitu de Moise „intâilea€ 
ci „un'a<, „ca s'au facutu, dice, seara, si s'au facutu dimin6= . 
tia, di un'a“ ca un'a câ aceasta se mai intârce de multe ori | 
— Facere Capu I. v. 5. — deci aceasta di este si un'a 
st a opta si adeveratu un'a si adevaralu a opt'a, despre care st 
Psalmocântaretiulu in Grecari Psalmi — 6-lea si 11-lea
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au fucutu amintire, aratându cea. viitâre stare dupa cea 
sevârsila, diw'a, carea nici  cându nu va apune, si 'carei 
alta nu sucede, veaculu celu-din. veci si neimbatrânitu. 
Este dar necesariu, că ragaciunile intru aceasta di stându 
sa le. sevârsimy, eâci biseric'a asiă invalia pe fit sei, că 
cu deasa aducere aminte despre viati'a cea neinbatrânitâre 
sa nu negligamu vialieulu. pentru transmigvaliunea - ei. 

Dupa. aceea t6ie Rusalele: inchipueseu monumentulu in- 
vierii, carea -se ast6pta in veci. Acea un'a, st aceea di 
si: intâia de siapte ori insieptinduse, implinesce saptamâ- 
nile cele siapte a: Sântitei Cincidiecimi, ca incepându dela 
cea inlâie intru aceasta se savârsiesce, prin cele. ase- 
mene întârse: de eincidieci de ori, de aceea st evulu i- 
miteadia prin asemenare că st in miscare eirculare incepe 
dela semnele acelea, in care si incheie, intru care chi- 
pulu celu de dimintia alu rugaciunei neau învetiatu pe 
noi tipiculu bisericei din admoniliunea evidente, că st cura 
aru multă mintea ndstra dela cele presente. la cele. viitâre, 
si in fiesce care. aratamu in fapta sî plecare de genun= 

che, si sculare, ca prin pecatu în pamântu ne-amu arun- 

calu, si prin iubirea de 6meni a celui ce ne-au zidita, 

in susula ceriu ne-amu chiematu. Naru ajunge mie diua, 
candu asi aminti t6te misteriele nescrise ale bisericei. Las 
pe celelalte, Dar pe insasi marturisirea eredinliei, a erede 
in Talalu, Fiiulu, st în Sântulu Duchu, din care scriptuii 
o avemu ? deaca din traditiunea. botezului pentm corise- 

cuinli'ă pietatii, precum. suntemu boiezati, asiă se cuvine . 

ndua si a crede, st a depune asemenea confesiune a
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bolezului. Noua sa ni şe ierte din aceasta consecuintia,, 
asemene daru de credintia a ni se da: Eara deaca ei se 
leapada de chipulu docsologiei, că de unu ce nescrisu;; 
sa ne dee ndua in scrisu dovedile atâly ale marturisirei 
credintiei, câtu st. ale celoralalle, pe care leamu numeratu. 
aci. Apoi' atâta fiindu nescrise, st atâta tarie avându ele 
in misteriulu bunei cinsliri, o dicere, ceea ce au venitu, 
dela parinti pona a noi, nu ne voru: iertă, pe carea .noi 
din nemestersiugita obicinuire o amu gasilu, ca au remasu 
in cele nerasvratite Biserici, care nu putinu cuvântu. are, 
si nu putina ! utilitate aduce puterii misteriului, 

Epistola S. marelui Vasilia din Capulo : 29 ala 
aceluiasi opu despre traditinnile cele nescrise. 

Can. 92. Earu despre cei ce dicu, ca docs6logr a 
cea impreuna cu Duchulu nu este marturisita nici scrisa, 
dicemu aceasta, ca deaca nici o alto nescriere nu se pri- 
mesce din causa, câci nu este scrisa, atunci sa nu se 
primeasca nici aceasta; ear deaca cele mai multe mi- 
slice in societatea cristiana se afla fora sa fia scrise, sa 
se primeasca cu celelalte multe si aceast” a, ca lucru a- 
posiolescu mi. se pare a fi si a remân6 noi in liraditiu- 
nile cele nescrise, „ca Ve laudu, dice Apostolulu, — |. 
Cor. Capu 1. v. 2,—pe voi, ca de tâte ale mele ve a- 
duceli aminte, sî precum Vamu datu Voua traditiunile, le 
tineti“; si aceasta--1l. Tesalon. Capu 2. v. 15: „tineti 
traditiile, care le-ati luatu, ori prin cuvântu, ori prin e- 
pistolii“, dintre care mai alesu una esie si aceasta de
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falia, pe carea cei ce din inceputu au rânduitu, lasându-o 

celoru posteriori, si sporindu ea totdeauna cu timpulu 

in intrebuintiare, prin obiceiulu indelungatu s'au inrada- 

cinatu în biserici. Acum asiă dara că st cându la jude- 

cata din lipsa probeloru in scrisu, amu aduce martori 
multi pentru noi, Gre mamu dobândi sentinti'a, ceea ce ni 

o amu propusu? Eu insa asiă judecu, câci în gur'a a doi 

seau trei martori va stă totu' ouvântulu, Îl Lege Capu 
19. v. 15.—Eara deaca V'amu arată Voua timpulu celu 

muliu, care n6ua este fre aralatu, au nu ne-amu parea 

V6ua, ca dicemu cele probabile, că sa nu se ierte aceasta 

actiune in “contră nostra, ca 6recum venerânde suntu dog- 

înele cele vechi, care câ unele batrânelie si vechimi au 

veneraliune in vechimea loru,
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Epistola S. Grigoria catra Litoia Eppulu: 
Melitinci, 

Can. 1. Una este si aceasta din cele ce confaptu- 
escu la sânta serbare, sa intielegemu noi economi'a. cea 
legale si canonica asupra celoru ce au gresitu, ca in ce: 
chipu s'aru vindecă idta bla sufleteasca, care s'aru fi 
facutu prin oarecare pecatu. Fiindca insa acesta serbaldre 
este universale a creatiunei, care dupa rânduit'a intârcere 
a circulului de anu in fiesce care anu, in l6ta lumea im- 
plininduse se sevârsiesce pentru scularea celui cadiutu, 
— caderea este pecatulu, si scularea este resurectiunea 
din cadere, bine aru fi, deaca in diw'a aceasta nu numai 

  

() Sântulu Grigoriu Eppu alu Nisei din Capadochia eră frate bunu alu ma- 
relui Vasilia, si depținsu multu in artea Ritoricei, st casatorinduse cu 'Teosevi'a 
sau facutu Eppu, si remânendu veduvu, pierderea sotiei sale o au purtatu harba= 
tesce; insa putinu dupa ce se facuse Eppu, Sau izgonitu prin Ualentu din scau= 
Ralu seu pentru zelulu celu înfocatu, si au umblatu in deosebite locuri de a e- 
vită dusimaniile axieniloru. Dupa ce Ualeutu la a. 378 murise, de Gratianu au fosta 
chiamatu inderetu la scaunulu, seu; au luatu parte la Sinodulu din Antiochi's; sau 
fostn trimişu de acestu Sinadu la Arabia, si cu acelu prilegiu au cereetatu si Je- 
rusalimulu, si s'au ingretiosiatu vedinda în locurile acelea multe neorânduieli, 
despre care scrie în canonulu seu întâilea câtra amiculu seu Litoiu Bppu alu Me- 
Mtinei. Elu au fostu si la Sinodulu localu din Constantinopole la a. 394. si ca- 
uânele Ini au capatatu puterea universale prin alu doilea Canonu alu Sinodului 
XI ecumenicu, 

Pa 
a 
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pe cci din nascere de a dâuia facuti nestricactosi săi, a- 
ducemu lui Dumnedieu prin darulu scaldarii, cisî pe cei ce 

prin pocaintia inca st prin iniorcere dela faptele cele: morte 

se intoreu. earăsi câtra calea cea viă, si pe acestia de 

mâna a-i duce la speranti'a mâniuitâre, de care s'au in- 

strainatu pentru “pecatu. Si nu este lucru micu a află 

„cuvintele cele pentru acestea la judecata dreapta, si 

probata dupa cele ce dice profeta, se cuvine a face 

in judecata cuvinte, „câ să nu se claleasca in veacu, 

si intru pomenirea vecinica va -fi dreptulu“ Psalmu 111. 

v. 5, 6, ca precum la „vindecarea trupeasca este Unu În 
 stitulu alu artei. medicei, câ bolnavulu să se faca sana- 

tosu, si modulu. lecuirei este. feliuritu, — câci dupa feliu- 

rimea b6leloru șe intrebuintiaza. potrivitu sî metodulu me- 
dicinei la bâlele singuratice, asiă fiindu multa si feliurimea 
patimiloru in boa . sufleteasca, feliuritu este și neamulu 
vindecarii; Si asiă vomu „lu cuvântu, ca dora se va află 
vreunu metodu technicu peniru.. deslegarea problemei, ce 

sta inainte, Trei suntu cele ce se vedu în sufletulu no- 
Siru dupa intâilea impartire; cuvântulu, pofta, st mâni'a; 

întru acestea suntu faptele acelor” a, carii viaza dupa fapta 
buna, st caderea celoru ce curgu spre reutate; pentru a= 

” ceea se cuvine celui ce voiesce sa aduca, potrivita vin= 

decare partii cei bolnave a sufletului, că mai dintaiu sa 
esamineze in care parte s'au intaritu patima ? și apoi par= 
tii patimasie să-i aduca vindecarea potrivita, că nu 'cum-va 

pentru neaflarea metodului potrivitu dofiorescu, alia adeca 
sa fia partea ceea ce bolesce si alta ceea ce primesce vin- 
decarea, Precum cu adevaralu vedemu pe multi din deftori,
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care. din ignoranti'a partii bolnavilidse,- mâresee bsPa pria 
medicamentele sale, ca b6la: de. multe ori fiiridu în urma | 
ferbintielei, este de' lipsa medicin'a cea' inferbântatâre st 
incalditOre, ca ceea ce se aduce acestora dupa cuvântu, 
aceeași aducându-o fora consideraliune st celoru ce ardu 
intru fierbintiale imoderate, facu, câ boala sa fia cu grea 
curabile. Precum asiă dara se cere dela medici, că sa cu 
n6sca insusirile elementeloru, e fiesce caruia din cele 
ce alla bine ori reu, sa se indrepte celu ce se. afla bol- 
navu; asiă si noi nazuindu la. impartirea aceloru - ce se 
privescu in sufletu, inceputu si fundamentu vomu face 
prin contemplaliane generale a vindecarii. Deci dara in 
trei precum am disu, despartinduse insusirile misicariloru 
sufletului in cuvântu, in concupiscentie, si in ura. Ispra- 
vile cuvântalui suntu esislimatiunea evlavidsa: de Dumne= 
dieu, sciinti:a deosebitâre a binelui si a reului, sî opi= 
niunea chiara si lemurila despre natura lucruriloru, ce 
este adeca de alesu intru cele ce suntu de urâtu st de 
feritu ; si earasi din contra, negresitu se 'va privi cu min- 

„lea reulatea ceea ce este in pariea aceasta, cându "va fi 
adeca necinstire pentru dumnedieire, st nedeosebire pen- 
tru binele celu adevâratu, si esistimațiunea schimbata si 
gresita pentru firea lucrurilora, de a pune 'limin'a în= 
tunerecu, si intunereculu lumina, precum dice scriptura — 

“ sata Capu 5, v. 20.——eara 'a .concupiscentiei 'este misi- 
carea din virtute, deaca la aceea, ce este intadevâru .de 
doritu, sî in adevaru- frumosu si onestu, se desteapta -de=- 
sideriulu, si deaca este in noi vre-o facultate si afectiune
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„amatoria, t6ta in aceea 'se concentreadia, că se credemu, 
ca nu este nimicu mai multu de doritu, afora de virtulea si de 

matur'a, carea produce virtutea; eara abaterea si pecatulu partii 

acestei'a este, 'cându cine-va va mută concupiscenli'a sea 

cara marirea desiaria, ori calra florea - cea vapsita pe tru- 

puri, de onde- urmeadia iubirea de bani si iubirea de 

marire, si de desmerdare, si tote de acestu feliu, câte . 

atârna de neamulu acesta alu reutatii; si earasi a mâniei 

este isprava, urâciunea cea asupr'a reutalii, st. resboiiulu 

celu asupr'a patimiloru, si a asculti sufletulu. câtra barba- 

tie, de a nu se inspaimântă de cele ce multi lienu de in- 

fricosiate, ci pona la sânge a stă in contra pecatului, si 

-a despretiui iingrozirile de morte, s? durerile muncitoriloru, 

-si despartirea de lucruri placute,. si de tote, ca odata 
i0te sa dicu, câle pentru oare care obiceiu, si . opiniune 
«preeoncepta pe multi i tiene in voluptate, mai presusu sa 

se considere, luptânduse pentru credintia. si. virtute. Eara 

caderile acestei -parti suntu tuturoru invederate : pizma, 

urâciunea si mania, ocar'a, gâlcevile, plecarile” cele pri- 

-gonitâre, si izbânditâre, cele ce multu timpu mâna spre 

-aducerea aminte de reu, si la multi la ucideri sî in sân- 

„giuri se incheie, ca 'neaflându cugetulu celu neinvetiatu, 
unde să'si intrebuintieze arma spre folosu, intârce asu- 
prasi asculitulu. fierului, si arm'a cea ndua data dela Dum- 
nedieu spre “aparare, se face spre pierzare celui ce o in-" 

“trehuintiaza reu. 

    

" Sântulu trimisă aceasta epistola pe timpulu Serbatârei Pa- 
ciloru, de aveea st dice, ca una, ceea ce se potrivesce cu. serba-
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t6rea acesta este, câ noi sa socotimu pentru vindecarea bâleloru, 
sufletesci a pecatosiloru cu chipu legiuitu, st canonicu, câci fiindca, 
serbatârea acâst'a de a 'tâta lumea a Pasciloru se sevârsiesce 
pentru causa, scularii trupesci a, lui Adamu celui ăintâiu cadiutu, 
eara caderea sufleteasca, este pecatulu, precum sf scularea sufle= 
teasca este ridicarea cea din pecatu, pentruca asemenarea acesta 
este potrivita cu Serbatârea Pasciloru, ca nu numai se aducemu 
lui Dumnedieu pe cei ce spiritualminte s'au facutu nestricati prin 
sântălu botezu,— câci la Pasci se boteaza, cathecumenii — ci să 
sa povatiuimu câtra mântuire pe cei ce prin pocaintia st prin in: 
departare dela faptele cele rele se intorcu câtra calea . cea via d faptei bune, sit a. 

! 
Can. 2. Aceste astfeliu deschilininduse, câte pecate 

adeca se facu din partea cea cuvântatâre a: sufletului, 
S'au judecatu de Parinti a fi mai mari, sî mai vrednic 
de mai mare si mai deplinita, sî mai ostanitâre intârcere; 
precum de s'au lepadatu cine-va de credintia cea în 
Christosu ori catra iudaismu, ori câtra idololatrie, ori câtra 
manicheismu, seau alergându câtra altu re care reu de 
acestu feliu, apoi osândinduse pe sinesi, timpu de poca- 
intia are in tota decurgerea vielii sale, ca nici odinidra, 
cându se sevârsiesce rugaciunea mistica, nu se va socoli 

- Yrednicu sa adoreze pe Dumnedieu impreuna cu popo- 
rulu, ci deosebi a'ju rugă, eara de impartasirea misterii- 
loru va fi cu totulu strainu, dar in 6r'a iesivii sale din 
aceasta viatia va fi partasiu de cuminecatira. Insa de 
Saru intamplă, ca elu preste sperantia să remâna în via- 
lia, in aceeasi judecata va petrece , si ' earasi pona la 
morte va fi strainu de impartasire. Eara cei ce eu ne. 
cadiuri, si cu munci cumplite s'au chinuitu, ei s'au pe- 
depsitu unu timpu hotaritu, sântii Parinti au avulu câtra
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unii că acesli'a indurare, că si cum sufletulu n'aru fi 

cadiutu, ci slabiciunea numai trupeasca, care nau pututu 

sa resiste in contra chinuriloru; pentru aceea cu masura 

celoru ce au. cadiutu in turvie, s'au masuratu la intâr- 

cere calearea de porunca cea cu sila si cu durere. 

    

Dupa ce > Sântulu dice în . canonulu precedente, care suntu 
reutatile fiescecarei parti a sufletului, în acestu canonu cuprinde 
clu sî canonisirile aceloru reutati, dicându: ca pecatele partii cei 
cuvântatâre, sântii Parinti leau judecatu a fi mai rele decâtu ale 
celoralalte parti, si prin urmare suntu vrednice de mai multa sî 

mai obositâre pocaintia, st canonisire; pentru acecă, rânduiesce 

câtu timpu sa se opreasca de cuminecatura, si cu ce chipu cei 

ce- cu voi'a: loru sau: lepadatu de Christosu, sî câtu cei cu sila 
si cu frica, | | 

Can. 3. Eara cei ce se ducu la descâniatori, seau 

vrajitori, seau cei ce se apromilu a lucră prin draci . dre 

care Dunâlati seau reutali, aceia strânsu sa se intrebe si 

esamineze, de, vrându ei a remâri€ in credinti'a câtra Chri- 

stosu, Sau inpinsu ei la acestu pecatu din vre-o necesi- 

tale? seau'din Grecare” superare si paguba nesuferibile 

au facutu pe ei prepornirea aceasta, seau ca defaimându 

ei cu totulu marturia cea incredintiata de noi, au alergalu 

la ajutoriulu draciloru? ca deaca: au faculu aceea pentru 

surparea credintiei, sî pentru a nu crede, ca .este Dum- 

nedieu, caruia crestinii se inchina, se voru, supune jude- 

catii celoru ce au calcatu credinti'a; eara deaca vre-o ne- 

suferibile necesitate, seau vre-o speranlia amagitOre . au 

biruitu sulietulu loru pusilanimu, si Pau impinsu la acesta, 

asemene “va fi si asupra loru iubirea de Gmeni dupa a-
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semenarea celoru te m'au pulula sa stee în contra mun- 
ciloru în timpulu confesiunei,  ; | | 
(a a a a a 

Descântarile si vrajitoriele le pedepseace Sântulu prin ca- nonulu acesta, care siintu pecatuiri ale partii “celei cuvântatâra, dicându, ca cei ce merza la descântatori si la vrajitori, seau ceice apromitu, câ sa'i curatinsca cu lucrarea! draceasca, de bâlele „seau de nenorocirile, seau de ocarile, trebue sa se intrebe, sî deaca cu statornicie voru remâne în credinti'a lui Christosu, si din Yre-o rare nevoie s'au imputinatu cu sufletulu, amaginduse, ea voru dobandi cererea loru, sa: se pedepseasta in togmai cu cei ce siliti fiindu sau. lepadatu de credinti'a lui Christosu, adeca 9 ani, eara deaca au alergatu la ajutoriulu duchuriloru necurate, sa pri- measca epitimi'a celoru. ce se leapada, de ortodocsie de buna voit. 
Vedi can. 61, VI, . 

Can. 4. Eara impartirea pecateloru, ce se facu din „pofta st indulcire, este aceasta: unulu adeca se chiama “Prâcurvie, — adulteriu — si altulu curvie — fornicatiune, „Unora insa din cei ce suntu mai subiili le-au placutu a esistimă si. pecatulu curviei de pecalu alu preacurvidi, „tâci unica este insotirea legale a barbatului cu: muiere, “Si a muierii cu barbatu; deci ce nu ieste dupa lege, ne- “presitu este afora de lege, si celu ce nare alu seu, are Strainu ka tota intamplarea, ca omului, una i S'eu - datu dela Dumnedieu ajutatâre, si muierii unu capui S'au im- preunatu; dreptu aceea, deaca cine-va— Facerea Capu 2. v. 20. — 1 Tesalu. Capu 4, v. 4,— pe însusi -vă= 
sulu seu, precumu “lu numesce. divinulu “Pavelu, st-aru 
castigă siesi, i iarta legea firei intrebuintiarea justa, si 
care ara conversă afora de alu seu propriu va fi totu cu strainu, câci fiecarui este- acela Strainu, ce nu esie
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alu lui propriu, .de si acâsta nu o aru marlurisi, care 

este stapânw; deci dar nu este departe de pecatulu prâ- 

curviei si" curvi'a celoru ce treab'a o esamineadia mai 

“strânsu, fiindca dice dumnedieieasc'a scriptura“, nu fii 

multu cu cea straina—Pildele Capu 5, y. 20.— dar insa 

fiindca pentru cei mai nepulinciosi sau faculu de câtra 

Parinti Gre cate indulgintie, s'au distinsu pecâtulu cu a- 

"cea dedsebire generale, ca curvia să se dica implinirea 

oarecarei cupiditati, carea se intampla fora injuri a cuiva; 

“eara preacurvi'a care se face cu curse si injuria cuivâ; 

„eara în aceasta se socotesce a fi bestialitatea si pede- 

rasta, câci si aceste suntu prâcurvie a firei, pentruca in 

celu strainu, si afora de fire se face nedreptatea, ! fiindca 

„dara aceast'a deschilinire. se face in feliulu acesta alu pe- 

„catului, lecuirea universale este, câ omulu curalu sa se 

faca prin pocaintia de astufeliu de indulciri, insa fiindu- 

ca cei ce Sau spureatu în curvie, nau comisu nici 

-o înjurie cu acestu pecatu, de aceea timpulu indoitu se 

prescrie pentru conversiunea aceloru, carii in adulteriu 

sau intinatu, si in celelalte pecate oprite, precumu in 

bestialitate, si pederastie ; in acestia, precum amu disu, 

se indoiesce pecatulu, un'a, câei in voluptate oprila, si 

“alta, câci consista in injuri'a altuia. Apoi este oarecare 

deosebire in cuvântulu pocaintiei fatia cu cei ce au pe- 

_aluitu in voluptate; câci care s'au impinsu la marturisirea 

„ pecatului seu, sî au vrutu sa se faca incusaloru de buna 

voie de pecatele sale, cele ce leau facutu pre ascunsu, câ 

unulu, carele au si incepulu a se melioră, si a da
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Semnu spre indreptare, acela mai usioru se va pedepsi; cara carele s'au gasilu in pecalu, si prin Gre care pre- Pusu, ori prin acusatiune s'au vaditu fora Voia sea, ace= lui'a i se va dă unu timpu. mai indelungatu pentru intârce- rea sea, că din desiulu curalinduse' să se Pola lasă la cuminecatura, Deci canonulu este de acestu feliu, in câlu cei ce s'au spurcatu in curvie, trei ani cu totulu sa 'fia scosi dela rugaciuni ; eara trei sa se imparlasiasca numâi de ascullare, eara in alli trei ani sa se roge intru pocain= lia ca cei ce cadu la pamântu, si atuncea sa se imparta- Siasca de cuminecatura, fiindca peniru cei ce intrebuin= liaza intârcerea mai diligente sî cu viatia dovedescu in- dreplarea, este iertatu celui ce dispenseaza “a conirage timpulu ascultarii din privintia utilitatii bisericesci, si mai ingraba ai aduce la intorcere, sî earasi si acestu timpu alu prescurtă, si mai curându ai da imparlasire, precum va prejudecă disposiliunea celui ce i se aduce medela, ca precum este oprilu a aruncă margaritariulu inaintea por- ciloru, asid si a lipsi de cinstitulu margaritariu prin ne- impartasire, pe omulu celu ce acum s'au curalitu, pri neimpariasire, aru fi unu ce absurdu: Eara cei ce in a- dulteriu' st in celelalte feliuri de „Necuratienie s'au Spur- calu, totu asiă se voru pedepsi, că si cei curvari, numai cu timpu indoitu; dar se va luă aminte dispensatiuh lui ce se pocaiesce, că si la cei curvari, 
carându ori mai târdiu:sa li se faca lor 
celu Bunu. 

ea ce-. 
incâtţa ori mai 

u impartăsirea cu 

Pentru pedepsirea pecateloru din pofta, legiuiesce Siutulu, 
30
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ea curvia se socotesce câ st preacurvia, câci deaca preacurvi'a este 

pecatu cu straina muiere, atunci si curvi'a cu straina muiere fa- 

cfoduse, se socotesce câ si preacurvia, 8. c. a. Vedi can. 1. Va- 

siiu, 16 Canonu Anciranu. a 

Cân. 5. Remâne inca, câ.sa espunemu pârtea cea 

de mânie a sufletului, cându va cad6 in pecatu indepar- 

tânduse dela bun'a intrebuintiare a mâniei, ca multi suntu, 

cei ce lucreaza. din. mânie. pecatulu si totu feliulu. de re- 

utati, au placutu drecum Parintiloru nostrii, in unele a 

mu face multe cuvinte, si in altele.a nu socoti lucrula 

vrednici de multu studiu, spre a vindecă tie gresielele 

provenite din mânie; de 'si scriptura nu numai opresce 

lovitur'a cea mai usiora, ci si tâta ocar'a, si hul'a si ori 

ce de acestu feliu, ce mânia produce,— Colos.. Capu „3- 

v., 8—'si numai despre criin'a, care prin ucidere se 

produce, au pusu prin pedepse precautiune. Se imparte 

acestu  feliu de reu cu deosebire celui de buna voie, si 

a celui fora de voie, in care uciderea de buna voie este, 

cându cine-va cu gându tare s'au hotarâtu a -sevârsi a- 

cea crima; apoi si mânia aceea se considera de volun- 

taria, cându cine-va intru gâlcevire lovindu: aru - a- 

duce asupra altui cu mân'a sea lovire de. morte, câci celu 

odata stapânitu de mânie. si facându pornirei mâniei voi” 2 

mimicu nu-i vine. lui aminte din cele ce aru putea “i 

pedecă fapta rea,. de. aceea si urmarea bâtaii, ce din 

gâlceava. provine, se. dice. fapta voluntaria, st nu 'casuale. 

Eara uciderile cele fora. de voie .au semnele loru inve= 

derate, cându cine-va se silesce a face altui paguba, si 

din intâmplare i causeaza reulu celu mai măre. Aci uci-
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derea voluritaria se eslinde in intreitu timpu pentru cei ce se vindeca prin inlârcerea de pecatulu Voluntariu, ca de: irei ori câle ndue suntu anii la fiesce care treapta, fiindu rânduitu numerulu de 9 a aniloru, incâtu celu pusu' subt anatema să fia opritu de. biserică in timpu de 9 ani, ear alli alâlia ani sa se invredniceasca a remâng intru ascultarea 'învetiaturiloru sî a seripluriloru, eara in- leu a irej'a noime sa. fia rugânduse cu cei ce-cadu la: pamântu, si asi sa vina la impartasirea sântieniei, adecă si la unulu câ acest'a aceeasi luare aminte va [i de câ- 1ra celu ce administreaza Biseric'a; st in privinti”a intâr= cerii impreuna se va scurtă luj si timpulu «pitimiei, in câtu in locu de 9 ani intru fiescecare lreapta sa .fia .ori opiu, ori siaple, ori siase, ori numai cinci, deaca mari= mea intârcerii aru invinge timpulu, si aru intrece cu sârguinti”a intârcerii pe cei ce mai indelungatu timpu pe- trecu cu lenevire de a se curati de intinaciuni, Eara pe= catulu involuntariu . s'au judecatu de ieriatu, dar nu de laudatu, st aceasta o amu disu, că sa se scie, cumca de si cine-va aru . cade in spurcaciunea - uciderei involunta=. “Tie, totusi că unulu, carele s'au intinatu de acestu pecatu, canonulu au. hotaritu, sa fia lepadatu din darulu preoliescu. si pe câtu este timpulu curatiei pentr u- simpl'a curvie, alâla, s'au judecatu a fi bine si la ce i ce fora de voie- 

, | face intârcere in chipu yvrednicu de. crediamântu, intr'atâlu. sa. nu se. pa- zeasca numerulu: aniloru, ci lungimea “timpului sa se pre=— 
30%
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scurteze, ei sa se restitue Bisericei, st sa se lase la cil- 

minecatura; eara deca cine-va neinplinindu “ timpulu celu 

hotarâtu de canâne,. aru iesi ;din viatia, demanda buna- 

latea Parintilor, ca iinpartasilu cu Sântieniile, si nu lip- 

situ de viaticulu calatoriei sale sa se trimila in acea mai 

preurma si departala calatorie; eara deca impartasînduse 

„de Sâniienie, earasi s'aru intârce în vialia,. sa remâna 

timpulu celu hotaritu, fiindu in acea treapta; in carea : eră 

mainainte de impartasirea cea data lui de necesilate. 

ai tre 

Pentru pecatele din manie rânduiesce canonulu, ca santii 

Parinti n'au aflatu de bine a espune cu : deamaruntulu tote - pe- 

catele, ce provinu din manie, ci numai uciderea au pedepsitu. 

Insa Sântulu Grigoriu espune aci tâte pecatele, care se nascu din 

manie, st randiiesce vindecarea loru, cum sa se urmeze. 

Can. 6. Eara celalaltu feliu alu slujirei de idoli-—câci 

Apostolu Colos. Capu 5, v. 5 asiă numesce lacomia de 

avulii—nu şciu cum nevindecatu s'au trecutu cu vederea 

de Parintii nostrii, de st se pare 'acestu feliu de reu, a 

fi patima a starii celei a treia in suiletu, ca si cugetulu 

deosebirei binelui gresîndu, i se nâlucesce, ca binele este in 

materie, neuitânduse la frumseti'a cea nemateriale; si pofva 

curge câtra cele de josti, abatânduse dela lucrulu' celu cu a- 

devaratu de poftitu, st plecarea de prigonire si de mânie ia din 

acestu feliu de prihana multe prilegiuri, st totulu dicându, se' 

potrivesce boala aceast'a cu hotarire apostolica despre laco-' 

mia de averi, câci divulu: Apostolu |. Timot. Capu 6. 

v.. 10; aceasta o numesce nu numai de idololatrie, ci si: 

vadacin'a tuturoru reutatiloru, si cu tote acestea acestu 

feliu. de reu alu b6lei s'au treculu cu vederea necercetatu'
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“si neluatu in bagare de seama: de sântii parinti; pentru 
aceasta si se inmuiltiesce în Biserici acestu feliu de bo= 
lire, st nimine. nu cerceteaza pe cei ce se aducu in cleru, 
nu cumva S'au spurcatu cu acestu feliu de idololatrie; noi 
despre acestia, pentru ca s'au îtrecutu cu vederea de 
parintii nostrii, socotimu a fi din destulu, că cu publicul 
cuvântu alu invetiaturei pe acestia să-i vindecamu, si câtu 
Saru pulea, că :pe 6recare bole din nesatiu provenite sa 
se curatie prin rugaciuni, si numai furiulu , si separea 

- mormânturiloru si furarea de cele sânte le socotimu crime, 
peniru ca' parinlii neau lasatu noao aceasta câ o tradi- 
tiune; insa in dumnedieeasc'a scriptura se' oprescu si da- 
rea de dobânda, si cameta, si luarea lucruriloru straine cu 
viclesiugu, de st Saru. întamplă aceste in urm'a vreu- 
nui contractu, ori .negotialiuni. Deci fiindca pulerea n6- 
sira nu esle vrednica, sa ajunga puterea canneloru, in 
cele ce deosebilu s'au opritu, vomu adaoge lânga cele ce 
dice _canonic'a judecata despre cele cu adevaratu 0= 
prite; s'au impartitu dara furtulu in lotrie—tâlcharie — si 

„n spargerea de ziduri, si intentiunea amânduroru un'a st 
„aceeasi este, adeca râpirea celoru Straine, ear in sufle- 
dulu loru este mare diferintie; câci lotrulu- se face st uci= 
gasiu, deaca asi pretinde ajungerea'scopului' lui, st a- 
„tunci cade sub judecat'a ucigasiloru; 'de aceea lotrulu u- 
„cigasiu vrându a se intârce la biserica, se - iracteaza în 
urm'a pedepsei de ucigasiu; eara celu ce prin: rapire a- 
scunsa fura cele straine, apoi pecatulu facutu ilu marturi= 

“sesce: duchovnicului, si cugetulu seu de crime si-au schim- +
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„batu spre indreptare, acela va vindecă bol'a, dicu 'adeta, 
-prin impartirea averii sale intte seraci, ca dându cele ce 
„are, se arata, ca elu se vindeca de boala lacoiniei de ă- 
"Yeri; eara de n'are nimicu, si aru avea numai trupulu, de- 

-manda Apostolulu, ca prin osteneala trupului sa se vin- 
„dece acestu feliu de palima; eara dicerea este asiă: Cela 
ce fura, sa nu mai fure, ci mai vârtosu sa se osteneasca 
lucrându binele, că sa aiba a da celui ce are trebuintia“. 

„Efes. Capu 4. v. 28. 

“Can. 7. Eara spargerea de moiminte inca se im- 
“parte in pecatu iertatu, si neiertatu; ca deaca cine-va îier- 
-tându cuviosiei mortiloru, sî trupulu acoperitu ilu va lasă 
“nevatamatu incâlu sa nu se arete sdrelui rusinea firei, 
nisce pietri aruncate in mormântu le va intrebuintiă spre 

“facerea vre-unui lucru, de si fapta acesta nu se pole 
laudă, totusi din obiceiu se iarta, cându materialulu dea- 
colo scosu se vaintrebuiniiă spre ceva mai bunu,si spre 
“unu scopu mai folositoriu republicei; ear pulberea trupului in- 

gropatu, ce s'au facutu pamântu, a o rescoli, st 6sele a 

le mată din loculu loru in speraniia de a dobândi vre- 

-un'a scula din cele ingropate cu mortulu, fapt'a aceasta 

“criminale se pedepsesce că st curvia simpla, precumu 

-Sau disu in cuvântulu de mai nainte, companindu adeca 

- Economulu seau Dispensatorele din viati'a pecatosului vin- 

'decarea acestuia spre a scurtă terminulu epitimiei celei 

hotarite -de candne. 

  

Spargerea morminteloru au fostu din. vechime o crima mare, 

” dar se facea deosebire, precum vedemu din acestu canonu, intre
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scopulu acestei fapte; at adeca cându cine-va sparge mormântulu 
fora de cea mai 1nica despoiere a mortului, ci c4 sa adune de 
acolo nisce pietri, i se ierta, de si nu se lauda, deaca cu acele 
pietri zidea, vre-o zidire spre obscescu folosu; din contra cându 
cineva cu cugetu talharescu desgropa mormântulu cu scopu, de 
a fură din trânsulu nisce scule scumpe, se pedepsea, 'dela bi- 
serica cu pedeapsa curviei simple, adeca 9 ani, Vedi sî 63 ca- 
nonu alu marelui Vasiliu, a 

Can. 8. Eara furarea de cele sânte in scriptura cea 
din inceputu s'au judecatu că si osândirea uciderii, câc 
asemene si celu ce se prinde in ucidere, si celu cei 
ia cele lui Dumnedieu consântite. sufere pedeapsa cea 
prin uciderea cu pieri; ara in obiceiulu bisericescu 
nu sciu cum s'au facutu abatere dela marimea pedep- 
sei, incâtu. mai usioru sa se socoteasca vindecarea 
acestei feliu de bâle, si adeca in mai pulinu timpu 
decâtu a precurviei, traditiunea Parintiloru au rânduitu 
pedepsirea acestor'u; pretutindenea insa la feliulu gre- 
sielii mainainte de tote aceâsta sa se iee aminte, ce 
feliu este plecarea celui ce se vindeca, si sa nu se 
esislime, ca timpulu epitimiei ajunge spre vindecarea b6- 

„lei, câci care vindecare s'aru face din timpu ? — ci ini- 
m'a si dispusaliunea acelui, care se intârce, sa se con- 
sidere. Acestea: dar tie, omule lui Dumnedieu! 'cu multa 
diligintia leamu compusu, ca se cuvine a ascultă porun= 
cile fratiloru, care cu ingrijire ti-amu trimisu, Eara tu, 
că unu fiu bunu sa nu lipsesci a aduce lui Dumnedieu 
pentru noi obicinuitele rugaciuni, ca esci datoriu celuice 
teau nasculu dupa Dumnedieu cu purlarea de grija cea 
prin rugaciuni dupa porunc'a, ceea ce dice: „Cinstesce
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pe parinti, că sa fia bine tie st sa aibi viatia indelungata 

pe pamântu“, Si este invederatu . inca, ca vei primi că 

unu Simbolu sântitu scrisârea mea, sî nu vei despreliui 

servitiulu meu hospitalu, de aru si fi mai micu, decâtu 

bunatatea cea inalta a ingeniului teu. 

  

  

" Acestu Canonu legiuiesce, ca Jerosili'a—Sacrilegiulu— adeca 
furarea lucruriloru sî a averii bisericesci, manastiresci st în de- 
obsce celoru lui-Dumnedieu consântite,. se pedepsesce că si uai- 
derea voluntaria, adeca cu pietri se ucide, precum se vede acea- 
sta din istori'a lui Aharu, carele au furatu din jafurile consantite 
lui Dumnedieu ale Ierihonului, sî pentru aceea sau ucisu cu pie- 
tri dimpreuna si familia sea. lisusu Navi. Capu 7. v. 25. — Insa 
obiceiulu bisericescu au pedepsitu acestu pecatu nai usioru, de- 
tâtu celu alu preacurviei dupa traditiunea Parintiloru. 

Vedi Can. 12 Apostoleseu, 

  

Sântulu Grigoriu Teologulu despre cârtile, care 
se cuvinu a le ceii (-). 

Santula Grigoriu Yeologule despre cartile, care 

sau primita si s'au preserisu pentru cetire. 

Pentru câ sa nu fia mintea ta insielata de cârli stra- 
ine câci multe scripturi se afla mincinâse, si falsu in= 
litulate, primesce Inbitule! aceasta a mea dreapta nume- 

() Grigoriu Teclogulu fiindu contipuranu cu marele Vasiliu, -s'au'  biroto- 
»itn de elu -Eppu alu Sasimiloru, st parasîndu acestu seaunu, au luatu asuprasi 
purtarea. de grija a Bisericei din Nazianz patri”a sea, petrecându in ascultare eâ- 
tra Grigoriu tatalu seu. La a.- 379 au fostu trimisa la Constantinopole de câtra 
Şinodeiu din Antiochi'a, că sa se grijeasca pentru ortodocsi, ai lasându scaunulu
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rare de cârli istorice, si ale intieleptiunei cei vechi . 
evreesci, si suntu doaosprediece : Intâiu Facerea; apoi le- 
sirea, Leviticonulu, dupa acestea Numerile, adowa Lege, 
lisusu alui Navi, si Judecatorii; a opta Rutu; a nw'a 
si diecea carte este a Imparatiloru, Paralipomenonu, si 
cea de pre urma Ezdra; carli «comjuse din Stichuri cinci; 
cea intâilea a lui Iovu, dupa aceea alui Davidu, si pe 
urma trei a lui Solomonu; Eclesiastulu, Cântarea Cântari- 
loru si Pildele ; asisiderea cinci carii ale duchului pro- 
feticu, intr'o carte seau tomu se afla aceste dâuaspre= 
diece: Osiu, Amosu si alu treilea Michea, apoi Joilu, dupa 
acestia Iona, st Avdiu, Naumu, Avacumu, Sofoniu, Ag- 
geiu, apoi Zacharia si Malachia; aceast'a este o carte ; 
eara a doua a.lui Isaia;. dupa aceea a lui leremia . celu 
chiamatu din pruncie, asemen€ a lui Lezechiilu si darulu 
lui Doniilu. Eata ca amu insemnatu eu aicea douadieci si 
d6ua cârli din Legea vechie de o potriva cu numerulu 

literiloru evreesci. Eara dupa acestea numera  cârtile te- 
Slameniului nou, Mateiu au scrisu . minunile lui Christosu 
peniru evrei; eara. Marcu pentru lalieni, Luca pentra 
Ahaia, eara loannu marele invalialoriu si suitoriulu la 
ceriu, pentru toti. Dupa acestea se cuvine a ceti faptele 

  

archierescu din Constantinopole, "ce ineredintiuse Jui Imperatulu Teodosiu cela mare, inaintea Sinodului alu II ecumenicu, au venitu la Arianzu satulu celu mai aprâpe de Naziauzu, au scrisu multe versuri; apoi în anulu 391 ieră , elu de 31 de ani batrânu si au reposatu. Scrierile lui mau retiparitu la Parisu, si de si cana- nulu alu 2 lea alu Sinodului YI ecumenicu tâte scrierile lui. le-au aprobatu, si leau datu loru valâre ecumenica, totusi in Pandecte se ufla numai versurile lui 
despre acele curti, care suntu primite în Sânta scriptura, si care noi aicca  re- proâucemiu: a a -



zu | Canânele 

intieleptiloru Apostoli, patrusprediece epistolii ale lui Pa- 

velu, siepte sinodali, din care este una a lui Iacobu, 

doue a lui Petru, dupa aceste trei ale lui loanu, eara 

a siaptea a ladei;'si asiă tote le ai si de mai suntu ca- 
re-va a fora de aceştea, nu suntu adevarate. | 

  

Vedi Can. 85 apostol. 

  

Sântulu Amtilochiu Episcopu alu Iconiei câtra 
Seleucu Episcopulu, despre cârtile primite 
„si prescrise pentru cetire.(0) 

“Mai alesu ii se cuvine a sci si aceasta, ca nu ori 

ce carte, care au primitu numele venerabilu alu Scrip- 

_turei, este adevaraia, fiindca se gasescu uneoii carti cu 

îume mincinâse, altele de midilocu, seau cum au disu 

Grecare aprâpe de cuvintele adevarului, eara altele suntu 

plastografe —schimonosite—si forte gresite, precum spre 

esemplu, monetele cele prefacute si mincindse, de si au 

  

0 Sântulu Amfilochiu au fostu in timpulu Imparatiloru  Valentinianu, st 

Valentu in a; 374, si stalucea cu diligintia în invetiaturi teologice, si in fine s'au 

facutu Episcopu alu Iconiei, si au fostu aparatoriu alu Sântei Treimi. Elu au 

luata parte si la Sinodulu ala. II. ecumenicu, si se lupta cu cei un'a suta si 

cincidieci de Parinti in contra lui Macedoniu luptatoriului de Duchulu sântu, st incon- 

tra arieniloru, carii se mai află într'unu numeru micu pe timpulu Sinodului II 

ecumenicu, Elu au induplecatu pe Inparatulu Valentu de a opritienerea adunariloru 

- din partea iereticiloru, st de a dispută despre firea si. fiinti'a lui Dumnedieu, si 

de a se pedepsi ori si cine,-care va calcă legea imparateasca adusa pentru 

pacea- eredintiei ortodocse. Deci Amfilochiu era unu Archiereu invatiatu si lumi- 

natu, si cu cunosgintiele sale au facutu Bisericei lui Christosu inare folosu si e- 
-minenţu servitiu,
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-andle din 'acestea' inscriptiunea regeasca, insa duţia a loru 
malefie se dovedescu false; pentru 'aceasta dar anume 
voiu să-ti arâlu fiesce care din cartile cele de Dumnedicu 

insuflate, st pentru câ sa cunosci tu deosebirea acelora, 
mai intâiu aratu seau numescu 'câriile cele din Legea 
vechie, sî anume cinci carii, care cuţirindu : Facerea sî 
lesirea, si cea din midilocu carte a Leviticonului, “ dupa 
„ea Numerile, sî pe urma a doua Lege; câlra aceste a- 
„daoge pe Lisusu a lui Navi, si Judecatorii, apoi Rutu, 
patru carti a Imparatiloru,- st due Paralipomenonu ; dupa 
aceea se cuvine a Ezdrei inlâni'a st a. dou'a carte; mai 
departe voiu numi tie cinci carti “compuse in versuri; a 
lui lovu celu incununatu cu nevointiele feliuriteloru pa- 
timiri, si cartea Psalmiloru cu cânlari, care este tamadu- 
„itorea sufleteloru , trei carti ale preaintielepiului Solomonu, 
Pildele, Eclesiastulu, si cântarea cântariloru;, se mai a- 
daoge la acestea st cei doisprediece Profeti ; celu in- 
tâiu Osiu, apoi Amosu, Micheia, Avdia, Iona chipulu: in- 
vierii celei de a. treia di; dupa dânsii Naumu, Avacumu, 

„apoi pe celu alu ndulea Sofoniu, Aggeiu si Zacharia si 
-preamaritulu vestitoriu Malachia; in urm'a loru cundsce 
-pe cei patru Profeti: pe marele Isaia, celu ce cu indraz- 
nire au prorocitu, pe leremi'a multu patimitoriulu, pe Ie- 
zechiilu tainuitoriulu, eara mai preurma pe Daniilu, celu 
in fapte si cuvinte preaintieleptu; câtra acestia oarecarii 
socotescu a fi si Estiru. Timpulu dar mi este a numi 
si cârtile Testamentului celui DOW, sa primesci numai pre 
cei patru Evangelisci: pe Mateiu, pe Marco, pe Lucia, :
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sî pe loanu, cu timpulu alu patrulea, dar intâilea cu înat- . 

timea dogmeloru; deci pe „dreptu in numescu -pe elu fi- 

“iulu tunetului, carele cu mare marime au resunatu pe Dum- 

„nedieu Cuvântulu; primesce si a dâwa carte a lui Luca, 

faptele Apostoliloru, cele generali; prelânga acestea dupa 

“aceea sa potrivesci pe vasulu alegerii, : pe Pavelu;: invatie= 

toriulu st Apostolulu neamuriloru, carele. cu intieleptiune 

“au scrisu câtra biserici cele. patrusprediece epistolii ; un'a 

câtra Romani, pe lânga care se cuvine a alâtură doue 

câtra' Corinteni, câtra Galateni, câtra Efeseni, dupa ac6- 

'sVa câlra cei ce vietiuiescu in Filipi, apoi cea scrisa câtra 

Coloseni, dâue câtra 'Tesalonicheni, lui 'Timoteiu doue, 

“câtra Titu si Filinonu câte un'a fiesce caruia, si um'a nu- 
mita câtra Evrei, de unii neadevarata, de st nu 0 nu- 

.mescu bine, câci iniru dânsa este darulu celu adevaratu. 

Ce voiu dice in fine pentru sobornicescile epistolii? unii dicu, 

“ca siapte. dintrânsele se cuvine a primi, eara aliii' numai 

--1rei? uma a lui lacobu, un'a a lui Petru, si una a lui 

Xoanu; insa unii primescu cele trei ale lui loanu, st..0se=: 

bitu de aceasta cele ddue a le lui Peiru, si cu cea a siaptea 

“a lui lud'a.Eara Apocalipsulu lui Ioannu oarecarii ilu ju- 

deca inire sântele cârii, eara mai multi ilu socotescu ne- 

adevaratu. Deci acestu prea nemincinosu Canonu sa fia 

:dlu scripturiloru celoru de Dumnedieu insuflate. . 

Precum invetiatur'a Sântului Grigoriu teologu despre cârtile 
„de cetitu este compusa în versuri iambice, asiâ si invetiatur'a 
„5. Amfilochiu este scrisa dupa acelasi obiectu in versuri iam- 
„bice, s? fiindca aci acele se reproducu în prosa in chipu lesne de 
intielesu, de aceea m'amu facutu acolo, si.nici aicea nici unu comentarit, 

 



  

cz 

Candnela cele 18 cu intrebari si: respunsuri ale 
lui Timoteiu Archiepiscopu alu Alesandriei (o 

3 3 .————— 

Intrebarea î-lea. Deaca unu copilu Catechu= 
menu, fiindu de siapte ani, seau omu desavârsitu cate= 
chumenu aru află 6recare timpu indemânaticu, si facân- 
duse proaducere, fora sa scia, s'aru impartași, ce trebue 
facutu cu elu? | 

Respunsu: | 

Trebue aselumină, câci de Dumnedieu' 
S au chiamatu. o 

  

La, intrebarea: deaca unu copilu de siapte ani, seau veri- 
care barbatu catichumenu s'aru gasi in. biserica, cându se tieneli- 
turgia, sî saru impartasi fora sa scia,. ce face, respunde fericitulu, 
ca trebue sa se boteze, câci se socotesce a fi chiamatu de Dum- 
nedieu, de vreme ce n'au fostu opritu nici de crestini, carii se a- 
fla in biserica, nici de preotulu carele Pau impartasitu, 

  

(0) Timoteiu alu Alesanăriei aflânduse în timpulu Imparatului Valentu în a. 572 au urmatu lui Petru fratelui seu, pe ' carele Valentu lau scosu din scăunulu' archierescu pentru credinti'a cea din Nicea, si au statutu Archieppa in Alesan-, dria, si au fostu alu dduedieci si p trulea in rândulu Archiereiloru din Alesandria. |. In sinodulu alu 2-lea ecumsnicu adunafu ln a. 381 au:fostu tericitalu, st'uu în- 
vetiatu despre dumnedicirea Sântului Dnchu; eara în ala siaptelea” anu dupa acesta, 
Sinodu, au muritu, si iau urmatu Teofilu. Au scrisu 'elu vietile multoru aparatori ai ortodocsiei, apoi si intrebarile si respunsurile. acestea, care s'an redigatu in ca- 
nne. Aceste scrieri ale lui au cupatatu valdreă universale in Biseric'a lui Chri-. stosu prin Canonulu 'alu 2-lea alu Sinvdului  6cuâvenicu VI, “ . -
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Intrebarea 2. Deaca catechumenulu aru fi indra- 
„citu,-si aru cere insusi, seau rudele lui, că sa se bo- 
teze, irebue sa iee botezulu, seau nu, si mai alesu cându 
este spre morte? 

Respunsu: _Deaca celu indracitu nu se va curati 
de necuratulu duchu; nu va pulea sa iee sântulu botezu; 
eara fiindu la iesire din viatia, se boteaza, 

„Intrebarea3. Deaca vre-unu credintiosu se in- 
dracesce, pote fi partasiu de sântele misterii ? 

_ Respunsu: Deaca nu descopere, nici defaima mi- 
steriulu, sa se impariasiasca, insa nu in fiesce care di, 
câci destulu este lui numai duminecele. 
———— 

Se intielege de sine, ca în acelu timpu, cându se cumineca, 
trebue sa fia, liberu de ori ce bantuiala, spirituale. 

  

Inivebarea 4. Deaca vre-unu calichumenu fi 
indu morbosu, siau pierdutu mintile, si nu pote marturisi 
insusi credinti'a, si rudele lui se rOga, că sa iee sântulu 
botezu, este datoriu a'lu luă, seau ba? 

Respun su : este datoriu să'lu iee, de nu se Dântu- 
iesce de duchu necuratu. 

„Intreba rea 9. Deaca muierea aru „petrece cur 
| barbatulu seu ndplea, seau barbatulu, cu muierea. sea, si 

ei aru face impreunare, polu sa se cuminece seau nu ? 
Re spunsu: nu polu, câci Apostolulu: Siriga : Sa 

nu ve lipsiti: unulu pe altulu, fora numai cu impreuna in= 
tielegere. . „pona la unu timpu, că sa ve indeletniciti in: 

a rugaciune, sî earasi sa” ve; impreunali, câ. sa. nu ve. ispi-
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teasca pre voi satana pentru neinfrânarea vostra. [.. Co= 
rin. Capu. 7. v. 5. - - Sai A 
“Intrebarea 6;.Deaca vre-o: muiere, carea se ca 

techisesce, siau datu numele seu, că sa se boteze, insa 
in diwa botezarii sale i s'au facutu ei cele dupa: obice- 
iulu muierescu, datoresce ea a se lumină în aceț di, ori 
a se intarziă, si câtu sa.se intârzie ? 

Respunsu: este daidre a intârziă pona ce seva 
curati, a 

Intrebarea 7. Deaca o muiere va sci, ca are 
cele obicinuite muieriloru, este. datore a se apropiă la 
sântele misterii in diu'a aceea, seau nu ? : 

Respunsu: nu este datore a se apropiă la sân- 
tele misterii, pona nu se va curaj, i 

__ Intrebarea. Muierea, carea au nasculu, este 
datâre a ajună sia nu bea vinu la Paschi, ori ca. se dis= 
penseaza, de ajunare si. de vinu ? e 
Res puns u: ajunarea s'au socolitu pentru umilirea 
irupului; deci de este trupulu bolnavu, dupa masur'a pu- 

 teriloru trupesci are a se hrani muierea, carea au: nascutu, 
cu hrana si beutura, a 
„_ Imtrebarea9. De este datoriu clericulu a se rugă 
fiindu de fatia Arieni, seau ali ierelici, seau de nu'lu 
valama pe elu nimicu, cându face rugaciune si proaducere? 

- Respunsu: Diaconulu la liturgie siriga roainainte 
de sarutare: cei: neimpartasiti esili; deci nu li se cadea 
fi de fatia la rugaciunile crestiniloru arienii, si iereticii, 
fora numai deaca apromilu -a se pocai si a fugi de ieresu,
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“Yntrebarea 10. Deaca cine-va este forte slabu 
si bolnavu de multu timpu, si sântele Paschi voru veni, 

este datoriu unulu că acesta sa ajune negresitu, ori ilu 
va dispensă pe elu preotulu, că sa manance, ce pâte, 

seau sî untu de lemnu, st vinu pentru multa slabiciu- 
nea. lui? 

__ Respunsu: de lipsa este a dispensă pe bolna- 

vulu de hrana si de beutura, incâtu pote lien€, ca cu drep- 

tulu este, ca acela sa fia partasiu de untu de lemnu, -ca- 

ele este slabu. 

Intrebarea 1. De va chiamă cine-va pe unu 

preotu, spre a binecuvântă nunt' a, si va intielege, ca 

nunta intenlionata este nelegiuita, ori nunta de matusie, 

adeca mireas'a aru fi sor'a muierii sale reposate, cea ce 
voiesce a o luă, de este preoiulu datoriu a urm, seau a 

face proaducere? 

Respunsu: cu unu 'cuvântu diceti, ca de va audi 

preotulu, ca nunta este nelegiuita, elu nu este datoriu 
asifeliu de nunta sa o. binecuvânte, că sa nu se faca 

„partasiu de pecate. straine. 

__ Intrebarea 12. Deaca mireanulu, carele au vi- 
salu, aru intrebă pe preotu, 6re este datoriu a-i dă lui 

voie la cuminecatura, ori bă? 

R espunsu: de este supusu poftei de muiere, 
nu este datoriu; eara deaca satan'a ilu duce la tenta= 
tiune, că prin aceea sa'lu instraineze de impartasîrea dum- 
nedicesciloru misterii, ește datoriu u'lu impartasi. Nici
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va incelă a navali pe acela ispititoriulu, cându ilu va im= 
parlasi. | 

intrebarea 13. Celoru însotiii cu, nuntă, in 
care dike ate septamânei trebue n îi we propune, să se 
fereasca de împteuhare umula cu altulu, st in care dile 
sa aiba voie ? 

| 
„Re spunsu: Cele e mai inainte aniu du, si 

ăouit le dicu : Apostolulu dice 4. Corint, Copă 7. v. 5: să 
nu ve lipsili unulu de altulu, fora numai la una timpu de 
consensu reciprocu, că să petreceti in ragaciune, sk ca- 
rasi să ve impteunali, că să mă ve duca fatar'a în ten: 
tatiuiie pentra neinfânarea vostra. De lipsa esle a si 
feri Sâmbata si Duminec'a, peniru ca in aceste dle se 
aduce Domnului sacriliciulu spititualu, 

Intrebarea 14. Deata cinezva befiindii fa 
minte, s'au omoritu, — ucisu —, seau dintro îniititaă 
mare s'au precipiabi, de se fată pehttu du proadăcere, 
5eau nu ? a 

Respunsu: pentru acesta preotulu este datorii 
a deusebi, de au fâcutu aceasta, fiihdă 'cu adeverâlu ie= situ “din minte, ca de multe ort Hidehtele câlui ta ai 
palimită ăcesta, vrându a'lu sibtdcl de proaducerea 'si de 
fagâciunea 'c6ă' pentr lu, minliestu, 3i 'dicu, că er lip- 
situ de minte. Une-ori din bântuiteă Gtaenilori, Seau 'si altilîntrelea re-tutm di $chibă o âu faciută acâsVa, si Nu trebue a 56 fâte ptoaditoerea pentu ela, 'ta s'au fa 
culu ucigasiu de sine ; deci negrestu preditita trebue a 
cercetă cu deamaruntula, că şa nu cadia in pecatu. 

' 31
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Adeca pentru celu ce sau omoritu de voie, nu se face po 

menire, nici liturgie, 

Intrebarea Î5. Deaca vre-o muiere avându 

duchu necuralu, incâtu sa porte si fi€ra, eara- barbatulu 

aru dice, ca nu polu a me infrână, si voiescu a luă alta, 

trebue a luă alta, ori ba ? i 

Respunsu;: k intamplarea acâsta vine în mi- 

diulocu adulteriulu, si 'pentru acesta n'amu, nici aflu ce 

a respunde. | 

Intrebarea 16. Deaca cine-va ajunându spre 

a se impariasi, si spalându-se in gura, seau in scalda- 

i6re fiindu au inghititu apa fora voie, se pote a s&im- 

partasi ? | 

Respunsu: asiă, pentru ca sâtan'a aflându pri- 

legiu de a-lu opri dela impartasire, mai adesu o va face 

aceast'a. 
Intrebarea 17. Adese-ori audiendu cuvân- 

tulu lui Dumnedieu, si nefacându-lu, 6re suntemu sub 

osândire ? . | 

- Respunsu: de-si nu'lu facemu, : dara nu se 

pote a nu “ne mustră pe sine, ca audiendu.-nu ascultâmu, 

câci este o parte de mantuire, cându cine-va mustra pe sine. 

Intrebarea 18. Dela care vârsta se jadeca 

dela Ddieu pecatele ?. | 

R-e sp-un su: Dupa cunoscintia si intielepciunea 

 fiegce=cârui” a unii din. vârsta de 10 ani, eara altii si 

dela mai mare vârsta. 

SON SIL Si 

»



  
“cum Yoiau, ci înca st pe: idolulu lui Serapidu Pau zârobitu, 

Cele patrusprediece canâne ale lui Teotilu Ar_ 
| chiepiscopu alu Alesandriei Q). 

  

Can. 1. Si obiceiulu si cuviinti'a cere dela noi, 
ci sa onorâmu i6ta Duminec'a st să o serbâmu, fiindca 
in, aceasta Domnulu nostru Tisusu Christosu au datu ndue 
invierea cea din morii, pentru carea în sântitele Scrip- 
turi si întâia s'au chiamalu, si a opta, câ un'a, carta 
coversiesce Sabatismulu ludeiloru; deci fiindu ca sau 
intamplatu a fi di de ajunare a dumnedieesciloru aratâri 
pentru aceea o dispensâmu, sî câtra amendoue să mer- 
gemu intieleptiesce, că impariasîndu-ne cu puliene finice, 
să ne ferimu totu odata si de jeresurile celoru ce nu 
onoreadia diva invierii Domnului nostru isusu Christos, 
si ceea ce esie de datorie să dâmu dilei cei de aju- 
nare, asteplându adunarea cea de sear'a, carea voindu 
Dumnedieu,. se sevârsiesce aicea ; deci să ne adunâmu 
aici dela ceasulu alu nduelea. - - 

  

(9. Teoâlu celu ce pe la a. 389 au statutu Archieppu alu Alesandrtei, barbatu cu talente mari, invetiatu, st întieleptu, si dieptu ; elu mai întâiu au eli- beratu Alesandri'a de idololatria,câci. nu numai arată amagitiloru elini momelele popiloru pagâni, ce le faceau intrându in statuele idoliloru, s? vrajea din ele prea 
despre carelu' se tieng, ca deaca se va clati elu, atunci pamentulu se va cutremară, In urma din causia monachiloru, celoru de pe lânga Amonu pornindu luptă în conta lui Chrisostontug, sau facutu urâtu la multi, Deci. murinda ne-au lasatu scziorilă lui, in forma ăs epistolii, care aci se espunu câ 14. Canâne. DI _ 

sie
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Fiindca diîu'a ajunului Bobotezei sau intamplatu in anulu, 
cându scrisese Teofilu canânele acestea, intr'o Dumineca, pentru 

aceea invatia, că să fia cu pază a tien€ si sântienia Duminecei, 
si 3 ajunului Bobotezei, sî cu deslegarea postului să cinstimu 
îu'a Duminecei, adeca a invierii Domnului, sî să scapâmu de 

irozurle celoiu ce du primescu diu'a Duminecei, 

Can. 2. Despre cei ce s'au impartasitu cu arienii, 

si pona acum tienu bisericile, să se faca precum este 

obiceiulu, asiă insa, că allii sa se constitue, carii martu- 
risescu orlodocsie, si acei'a sa remâna. | Intru acestu chipu 
să se administreze si acestea, precum si in cele-lalle ce- 
tăti au facuta Eppii ortodocsi cei din Tivaid'a. Eara 

cei ce au fostu conslituiti de Apolonu Eppulu, sî sau 

“impartasitu cu arienii, carii avusera bisericile, să se pe- 

_ depseasca, de o au faculu aceasta cu voi'a loiu, car 

deaca au ascultatu de propriulu loru Eppu, sa remâna, 

de-si n'au cunoscutu, ce este justu. Si deaca tote po- 

pârele se leapada de ei st de ceia-lalti, cu carii s'au 
import altii sa se hirotoneasca ; eara de-i apera pe 

i. împreuna cu acei'a, cu carii s'au impartasilu, sa se 

' esamineze st aceasta dupa acela'si obiceiu, pe care lau 

intrebuinliatu toti Eppii ortodocsi din Tivaid'a. 

  

“Canonulu acesta cuprinde in sine unu comonitoriu alu lui 
“Teofilu câtra Amonu pentru Lico despre osândirea ieresului lui 
„Aciu, si dispună, ca ortodocsi -acei'a, pe carii iau asiediatu Apo- 
Jonu Eppulu, de s'au irâpartasitu cu arienii cu a loru buna voie, 

-sa se puna sub opitimie, tara deata au facutu aceasta la imdem- 

“Sula Eppului loru, atunci să aibă impaitastre cu ceia- raiti Eppi, 
pentu ta voindu a pazi ascultarea câtra Eppuli loru, iai jo- 
„tutu sa cunâsca, ce este dreptu: si deaca tsta multimea poporu- 

lui se intorce despre unii câ acestia, fiindca s'au impartasitu cu
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arieni, atunci alti ortodocsi sa se hirotoneasca loru de Eppi in 
loculu acelora; eara de i primescu pe ei, si pe arieni, cu earii 
sau impartasitu, sa se primeasca, dupa forma cea intrebuintiata 
de câtra Eppii din Tivaid'a. Vedi si can. 68 apostol. 

Can. 3, Pentru Vistu, celu ce s'au asiedialu in 
Ereva de presbiteru, sa se esamineze, si deaca pe vre-o 
muiere lasata, fiindu viu barbalulu ei, o au silitu, sa nui 
se ierie sa fia presbiteru, câci nici că unui mireanu nu, 
i se cuvine cuminecatur'a, si biseric'a s'au obicinuitu pe 
unii câ acestia a-i desparti; insa aceasta nu causeaza 
Eppului Apolonu nici o gresiala, deaca din nesciintia Pau 
osiedialu pe elu, poruncindu Sântulu Sinodu I ecum. in 
Can. 9-lea, ca cei ce dupa hirotoni'a loru sau aflatu de 
nevrednici pentru vre-o crima, să se scotia din gra- 
dulu loru. | 

  

Vistu presbiterulu se dice, ca au luatu la sine o mujiera 
maritata, a cârei barbatu inca, traiă, apoi de Apolonu s'au hiro- 
tonitu de preotu nesciindu, ca Vistu traiesce cu astfeliu de muiere 
Deci legiuiesce canonulu, ca caus'a sa ge esamineze, st constatân- 
du-se Vistu sa se depuna, ear“Eppulu Apolonu sa remâna Bovi- 
novatu, deaca nau cunoscutu impregiurârile casnice ale lui Vistu, 

Can. 4. Eara despre Suru, fiindca Eppulu Apo- 
lonu au adeveritu, ca elu sî pe acesta Pau indepartatu, 
si lau facutu strainu de biserica, fia asid, precum Eppulu 
au hotaritu; de sine se inlielege, ca acela pâle să in- 
trebuintieze 'defensiunile sale, deaca vpiesce, st să incuse 
senlinti'a Eppului. | 

  

Suru acest'a au fostu clericulu Eppului Apolonu, sî a fostu 
lepadatu si scosu din biserica. Canonulu dara dice, ca sentinti'a
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Eppului are a remant în valâre, sî osânditulu preotu pâte apelă, 
si pâri sentintia Eppului seu. | 

Can. 5. Apoi pentru Paunfu, carele de Diaconu 

Sau pusu in Lico, trebue să se cerceteze, sî de s'au 

aflatu pentru elu, ca in timpulv, cându se catechisă, au 

primitu în impartasire de nunta pe nepoata, adeca pe 

fiic'a fratelui. seu, eara dupa ce s'au botezatu, s'au ina- 

intatu în cleru, remâne in cleru, de au murilu aceea, si 

dupa botezu cu ea n'au avulu amestecu ; eara cându au 

fostu credinciosu, si elu s'au casatorilu cu nepât'a sea, 

să fia strainu de preotie ; nu este aceasta Eppului Apol- 

lonu spre prejuditiu, deaca „pe elu din nesciintia lau 

preotitu. ” 

  

„Vedi Can.-19. apostol. — Can. 9, 1. 

Can. 6. Despre lacobu se cuvine cercetare; ca 

deaca cetitoriu fiindu si s'au aratatu vinovatu in delictulu 

curviei, si de câtra presbileri s'au scosu, apoi acesta 

sau hirotonitu, 'elu sa se sclia, dupa ce se va face 

esac'a cercetare, dar nu după suspiciunea, ceea ce se 

hasce din sioptiri si vorbe rele ; ear de' nu se va află 

vinovatu, sa remâna in cleru, câci nu se cade a luă in 

consideratiune clevetele cele desiarte. 

Can. 7. Despre cei ce voru sa se hirotoneasca, 

aceasta să lia forma: că t6ta preolimea sa conşimta st 

să-i aleaga, sî atunci Eppulu să-i esamineze, sî consim- 

iendu-se cu elu preotimea, in midiuloculu bisericei sa 

se hirotoneasca „de fatia fiindu si poporulu, si dicându cu 
„Voce inalta Eppulu,. de- pote si poporulu sa marturiseasca



  

Archieppului 'Teofilu din Alesandri'a. 481 

pentru ei. Hirotoni'a insa sa nu se faca: pre ascunsu, câci 
biseric'a avându pacea, se cade, că hirotoniele 'sa sg sa- 
vârsiasta de fatia fiindu sântii — clerulu si poporulu —; 
eara in parochiele, deaca suntu unii, carii cu ieretici s'au 
impartasilu, intr'altu chipu sa nu se faca hirotoniele, de- 
câlu cei ce suntu intr'adevaru clerici ortodocsi sa se esa- 
meneze, de fatia fiindu earasi Eppulu, care cu tonu inaltu 
sa dica poporului de falia, sa marturiseasca, ca sa nu se 
intample vre-o insielatiune. E | 

  

Canonulu acesta espune form'a, hirotoniei, carea, în parte si 
astadi se observa, sî adeca preotimea sa consimta, st sa aleaga 
pe celu ce area se sânti de Diaconu, ori preşbiteru, sî Eppulu sa'lu 
esamineze, sî apoi sa urmeze hirotoni'a lui, sub care Eppulu pro- 
vâca pe poporuu presentu, sa, marturiseasca despre celu nou- 
sântitu, dicându: Vrednicu este; sî poporuku dupa, consciinti'a, sea 
xespunde: este ori nu, vrednicu; de unde se vede, ca bhirotoniile 
nu se potu face clandestinu, Marturisirea poporului din inceputu 
s'au introdusu spre evitarea ori cârei insielaciuni cu barbatulu, 
care se sântiesce, 

Can. 8. Cele ce se aducu subt cuvântu de sacri- 
ficiu, dupa cele ce se consuma in intrebuintiarea miste- 

- rieloru, clericii sa le imparta, sî celu ce -se catechisesce, 
nici cum sa nu se impartasiasca din ele, .nici sa bea, ci 
numai clerici sî cu ei cei credinciosi frati. 

  

Acestu canonu dispune, ca proaducerile poporului la litur- 
gie—prescuri, vinu—,care prisosescu preste trebuintiele misterie- 
loru, sa se impartiasca, intre clerici si crestini, câ sa manance si 
sa bea dintr'ânsele, dar nu si intre catichumeni » sî nebotezati. 

Vedi Can. 3. apostol. 

Can. 9. Fiindca eracsu au. incusatu pe. oarecarele 
entru pecatulu curviei, ca n'aru trebui sa se. sufera in pi :
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olericatu, ear Eppulu Apolonu atunci au afirmalu, 'ca la 
hitotoni'a lui nici unu incusatoriu nu s'au ivitu in conti'a 
lui; aceasta sa se cerceleze, și de 'se va 'află vre-unu 
incusatoru vrednicu de. crediamântu, si se va . dovedi de- 
liclulu prin: marlurii, sa se scâtia din biserica; 'eara de 
este vrednicu de clericatu, sî despre probitatea lui se 
voru aduce marturii, remâne in aceasta. 

Can. 10. Câ cu sentintia preotimei inlregi sa se 
constitue altu economu, pentru carele și Eppulu Apo= 
lonu s'aru invoi spre a. chieltui la cele de trebuinlia ale 
Bisericei. 

Can, t1. Veduvele si seracii, si calatorii straini sa 
aiba t6ta odichn'a, și nime cele ale bisericei sa nu le 
intrebuinlieze că ale sale. 

Can. 12. Au aralalu mie Pielatea ta, ca Grecarii din 
cei ce se numeşcu, pe sine curati, voiescu sa vina la Bi- 
serica, deci de vreme ce sinodulu, celu ce s'au facutu 
la Nicea de câtra fericitii parintii nostrii au hotarâlu, că 
sa „se hirotoneasca, cei ce vinu, voiesci, că dupa chipulu 
acesta săi hirotonesci pe cei ce vinu la biserica, deaca 
viali'a loru este dreapta, si deaca nu le sta loru nimicu 
in cale. 

  

Canonulu acest'a este câ unu respunsu a Sântului Teofil 
câtra Eppulu Afrigiu pentru cei ce se dicu curati, si Voiescu sa, 
„vina la ortodoesie, adeca Novatienii; deci dice, ca Sinodulu 1 e- 
cumenicu au hotaritu primireu celoru ce vinu în sânulu ortodoe- 
sici, st asiă sî elu pote sa primeasca pe” aceia, dar mainainte sa 
esamineze viati'a loru de mainainte, si de nu le va stă loru ceva 
in contra, ii pâte primi,
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Can. 13. Macsimu dicea, ca nesciindu legile bise- 
vicesci, in contra caroru aru fi elu facutu casatoria 0 
prita, si fiinduca ițu -turbura pe elu, ca n'au lucratu bine, 
afirma, ca elu din nesciintia au facutu illegalitatea aceasta, si 
ca din convingere se va indreptă de nelegiuia convietiuire, 
ceea ce vpiesce sî dânsa. Deci de vei cercă, ca faou aceasta 
cu invoirea loru, si nu amagescu, fiindu ca limpulu este de 
diece ani; si de vei află de bine, cii de asta data să se adune 
ei impreuna cu catechumenii, Tu asifeliu săi dispensezi. Ear de 
vei pricepe, ca vreau sa amageasca, si ca, cele pentru dânsii, 
au lipsa inca de asprime, fa aceea, ce ti va arată Dum= 
nedieu, si ce este in obiceiu, si in vigore, ca in. loculu 
acela aflândute, mai bine poti sci gândurile loru. Maat AA 

„ Aci S, Teofilu serie Eppului Agatonu pentru 6re, care Mac- 
simu, carele cu aceea se desvinovatiesee pentru casatoria lui ne- 
legiuita, ca o au facutu din nesciinti”a legiloru bisericesci, dar a- 
daoge apoi, ca clu cu invoirea 'sotiei sale este gata sa se desfaca 
de acea casatorie ilegale. St asi Teofilu da lui Agatonu acea in- 
dreptare, câ, să prejudece lucrulu, cum ilu invatia Ddieu, st sa 
se acomodeze obiceiului locului, care elu aflânduse de fatia acolo 
pote si, ca gândulu lui Macsimu si a sotiei lui este sinceru, 

"seau nu? | 
Can. 14. Legiuitu lucru au facutu presbiterii din Sa- 

tulu Geminu, de este adeveratu, ceea ce au adusu scri- 
„s6rea lui Eustaliu, ca dice: ca pe Curadiu lau deparlatu 
dela Cuminecatura, câci facea gâlcevi si injurii, sî dela 
aceste n'au vrutu sa inceteze. Deci fiindu ca amu aflatu, ca 
Curadia voiesce sa se indrepte, sî a primis. cumineca- 
tara, fa cele ce suntu necesarie, că intaiu să se lase de 
injurii, si in inima sea săi para reu, că apoi intielegându
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iu aceste, să'lu lasi cu „ poporulu celalaltu sa se cumi- 

nice, | 

  

“Qanonulu acesta este o invatiatura, indreptata câtra Eppulu 
Mina pentru Curadiu, pe care presbiterii din Satulu Geminu Pan 
fostu- scosu din biserica pentru gâlcevile. si injuriele lui, ce: le fa- 
cea intre crestini. Deci 'Teofilu Archieppulu serie câtra Eppulu 
Mina, ca de este lucrulu acesta asiâ, care prin Eustatiu Iau in- 
tielesu, presbiterii bine: au judecatu. Dar fiindca Curadiu se apro- 
mnite, ca voiesce a se indreptă; pentru: aceea da Eppului Min'a 
acelu consiliu, ca pe Curadiu sa'lu induplece, mai dintaiu a se 
lasă de nedreptati, de defaimari sf injurii, apoi a intârce cele ca 
au luatu dela, straini, sî a se pocai, sî nurmai asiă salu lase la's. 
cuminecatura. 

  

Cele cinci candne ale Sântului Cirilu Archiepis- 
copu alu Alesandriei, in care se cuprindu 
epistoliele lui câtra Domnu Patriarchulu 
Antiochiei, si câtra Episcopii Liviei (-). 

Can. 1. Fiesce care lucru alu nostru, cându parcede 

  

() Sântalu Cirilu nepotulu sântalui Teofilu la a. 412 s'au constituitu Ar- 
chieppu alu Alesandriei, si urmatoriulu unchiului seu, si precum Teofilu, asiă si 
elu eră inimiculu lui Ioanu Chrisostomu, dar mai târdiu convinganduse, dupa ce 
$. Ioannu Chrisostomu s'au ucisu de inimici, cumca n'uu avutu: dreptu cu anti- 
pati'a sea ai fi lui Chrisostomu inimicu, Pau inserisu în dipticulu seu intre Ar- 
“chiereii reposati, apoi si elu au finitu -cursulu vietii sale la a. 444. si au lasatu 
multe opuri, care la Parisu la a. 1638. au fostu tiparite în siapte tomuri, între 
care se afla si epistol'a lui cea catra Domnu Patriarchulu Antiochiei, si  câtra 
Eppii Liviei impartita în patra canâne, ear dupa altii în cinci canâneș noi ur- 
mamu celoru ce le impartiescu in cinci candne. Serierile Sântului Cirilu din A. 
lesandria suntu petrecute in 2-lea Canonu alu Sinodului VI, „ecumenica, si. au 
valâre de ecumenitate, i
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dreptu dupa ordinulu canonicu, nu produce in noi nicio: 
turburare, ci „ne scapa pre noi de grairea de reu a dre-: 
earor'a, eara mai. vârtosu ne aducu laude dela aceia, :carii. 
pricepu o invaliatura sanat6sa, câci cine n'aru. primi o: 
sentintia impartiale, care s'aru face dela cine=va ? seau 
mai vârtosu se va laudă acela, care dreptu si justu au: 
judecatu ? St acestea acum le scriu, câci Pietatea Ta in: 
scrisorile cele trimise si câtra mine, st câtra precuviosulu, 
si de Ddieu iubitoriulu, fratele si coneppulu nostru Pro-: 
clu, numindu Eppu pe pr€ evlaviosulu si pr6 religiosulu 
Petru,: carele se plângea, si dicea, ca nelegiuitu. sau 
scosu din biseric'a cea incredinliata lui. Eră insa consen- 
lanu, ca ori sa aiba in fapta numele preotiei, ori deaca 
nau fostii vrednicu sa numai stee la altariu, de insasi 

„ Dumire de Eppu sa nu se bacure. Dar pote saru parea 
Pietatei Tale, oarecum aspru, sî strainu de comiseraliune 
fratiasca acestu cuvântu' alu meu;. dar nu este asiă; câci 
noi soculimu p6te, ca miluimu pe batrânulu, deaca i la- 
samu lui numele; dar eu dicu, ca multu mai bine aru fi 

„a consideră si altele. Ca dice, ca aru fi potutu intâri. o- 
norulu seu, dar n'au avulu limpu de a se desvinovali, 
nici i Sau propusu lui ascultarea canonica, eara de i 
Saru fi facutu ceva de acestu feliu, insasi aratare a ac- 
teloru lui taru fi vaditu pe elu ori prinsu in crima , ori 
vinovalu osândilu, si carele n'aru fi mai avutu a dice 
spre viitoriu, ca este neindreplatitu, seu elu aflânduse 
nevinovatu, i S'aru fi ieriatu, ca sa fia inaintestatatoriu alu 
Bisericei, carea au avulu-o mai nainte in mân'a sea. Eura 

*  
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neficânduse un'a că aceasta, despre lucrulu ce striga 
cu inalia voce, ca nesuferibile nedreplate i s'au causatus 
st pe nedreplu s'au scosu, adaogându, ca i-sau râpitu 
toli banii, ce i se cuvenea lui. Deci Cuviosta Ta intie- 
legându si ceea ce 'socotescu Candnele divine si ceea ce 

se cuvine bisericei si celoru rânduiti la sântiva liturgie, 
eara pe lânga aceste inca si de scrisorile nostre fiindu 
rugatu, suprime lacramile batrânului, si de saru socoti, 
a se judecă cu cei ce au adusu asupra lui invinuirile, 
sa se judece dupa obiceiu inaintea Preacuviosiei Tale, fi- 
indu impreuna adunati si ceialalii Eppi de subit mân'a ta, 
afora, de unii, pe carii iaru socoti, ca suntu suspecli; ca 
cu adevarata nici pe unulu dintre Eppi nu credemu, ca 
aru cugelă vrajmasie asupr'a fratelui. Insa că pretextulu 
acesta sa nu invalide judecat'a viilore pentru elu, că si 
cum nu s'aru fi facutu pe drepiate, nimicu nu supera, că 
sa nu fia în adunare unii din cei ce suntu in prepusu. 

  

"Dice sântulu, ca totu luorulu biscricescu, cându se face dupa; 
intielesulu divineloru canâne, nu numai nu se causeaza nici o 
turburare, sî ocara, ci mai alesu se lauda dela cei intielepti, câci 
este sciutu, ca o sentintia dreapta sî fundata in canâne, se lauda 
peste totu. Aceste dara au scrisu s, Cirilu lui Domnu Archieppului din 
Antiochi'a, pentru ca în scrisorile, ce leau trimizu lui Proclu Pa- 
triarchului din Constantinopole, numesce pe Eppulu Petru de cu- 
viosu, eara Cirilu din contra, desi Petru s'au dusu la Cirilu sii 
sau plânsu, ca pe nedreptu este scosu din scaunulu seui, Apoi a-. 
daoge, ca cu cuviintia aru fi fostu, câ ori să aiba numele Episco-; 
piei, si insasi Eppie, ori de nu erâ vrednicu de episcopie, st de archierie, 
nici numele de Eppu sa nwlu prte; eara deaca Domnu din Antiochia 
va gasi, ca sentinti'a lui, adeca a lui Cirilu, este prea aspra st 
inhumana:, atunci sa tiena Sinodu, sî acolo să tracteze obiecţulu 
cu lasarea a fora a Eppiloru, carii aru fi suspecti, Se Ce au
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Can. 2. Eara banii, cei ce cu nedreptate Saru fi luatu 
dela elu, este cu dreptulu, ai se da inderetu în doue chipuri ; 
intaiu, ca nici trebuid, sa se faca un'a că aceasta, st ca vatama 
prea tare, st mâchnesce pe toti Eppii din lume, ca dela ei sa se 
ceara reboniticarea!chieltueleloru itinerali, seau din veniturile 
bisericesci, seau din vre-o dobânda, ca fiesce carele din 
noi pentru timpurile sale va da cuvânlu  Judecatoriului 
tuluroru, ca odorele, si averile cele nemisealore. trebue 
sa se pazeasca nestramulate pentru biserici, eara Eppiloru, 
carii. pre acelu timpu administreaza preolia divina, sa 
se incredintieze administraliunea chieltueleloru curente, 

Acestu canonu este continuarea celui precedentu, -că dice, ca cu dreptu este a se restitui Eppului Petru „banii, ce i s'au ra- pitu, păătiu dâue cause, a) pentruca de la inceputu au tostu ne- diapta lioru, i se rapi banii lui; b) pentrecă multi sc vatatiia Eppii, cându vedu, ca averea loru private şa Zăpesce in urm'a „unoru volnicii, si se râsipesce, 8. c.a, 
Can. 3. Libelulu de renuntiatiune nu Tau datu de buna voie, ci din sila si de frica si de ingrozirea  Grecârora; 

inse este si altu lucru, care egiuiriloru bisericesci ne- placutu este, a dă libele de renunciatiune de oliciulu sa= 
"cerdotalu, ca de suntu vrednici a liturgisi, [ia intru acea- 
sta, eara de suntu nevrednici, sa nu se scolia sub cu- 
vântu de renuncialiune, ci mai vartosu osândiii fiindu pen- 
tru lucruri, de care cine-va aru Îi facutu mare sgomotu 
asupiai, câ de nisce lucrari afora de tăta consecuintia. Sa- 
luta pe fratimea cea de lânga tine, câci cea impreuna 
cu Noi Te salută in Domnulu. | 

Se vede, ca Eppulu Petru iustifiisțorata fiinda de îmipt- 
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“jurari, n'au asteptatu finitulu procesului, ce sauintentatu in con- 
tra lui, ci si-au datu renuntiatiunea la postulu seu, ceea ce Sân= 

'“tulu Cirilu desaproba. 

Can. 4. Pentru totu, ce este de “trebuintia st: nece- 

sariu spre zidirea poporeloru, si spre buna esistimatiune 

“a sânteloru Biserici, trebue sa avemu purtare de grija, 

'câci scrisu este—Leviticonu, 15, 31 —evlaviosi faceti pe 

“fiii lui Israilu. Deci oare carii parinti din manastirile E- 

parchiei Tiveiloru, barbali religiosi, sî minunata vietiuire 

“avându, si venindu in Alesandri'a, si intrebânduse de câ- 

'4ra: Noi pentru starea manasliriloru de acolo, neau spusu, 

ca multi se smintescu în privinti'a aceasta. Unii, carii nu 

-de multu Sau insuratu, si că si cum din camerile nun- 

tiei aru fi iesitu, amagescu pe unii Eppi, si nimine ne 

descoperindu loru despre aceia, se hirotonescu de clerici, 

„ori de presbiteri. Ear altii din Monastiri că nisce necuvi- 

osi se scotu, earasi alearga câtra hirotonie, si facânduse 

"clerici, intra earasi la monastirile, de unde s'au scosu, 

'st vreau sa proaduca, sî sa plineasca, câte suntu cleri- 

ciloru obicinuite, st acestea le facu asiă, incâtu si unii, 

carii din cei ce ii sciu pe ei, se lapada st de Biserica, 

-st nu suferu a se impartăsi, cându aceia liturgiseaza. Deci 

fiindu precumu amu disu, tote trebue sa se faca de câtra 

noi spre zidirea popdreloru, Pietalea Vostra sa iee aminte 

"de acestea, st de urmeaza a se hirotosi vre-unu clericu, sa se 

cerceteze vialia lui, si de are muiere, seau nu? si cum, 

si cându o au luatu? si de s'au parasitu de ea? 

si de este vre-unulu din cei lepadati prin vre-unu Eppu, 

seau din vreo monastire ? si atunci neinlinatu aflânduse
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sa'lu hirotoneasca; ca asiă ne vomu pazi si cugetulu 
nostru curalu ss misteriulu sacru si venerabilu. 

    

Canonulu acesta Pau indreptata Sântulu Cirilu eâtra “Eppii - Liviei si ai Pentapolei, st Je dice: ca Archiereii as pârte grija pentru lucruri bisericesci , ca prin administrarea canonica sa fia spre zidirea crestiniloru, sî spre bun'a esistimatiune a Sânteloru lui Ddicu biserici. Apoi le da loru consiliu pentru sustinerea rân- dului bunu: pela Monastiri, sî cu deosebire, pentru cei ce se pri- mescu la manastiri, “ 
Can. 5. ara de suferu oarecarii despartire, pedep- 

sinduse pentru pecate, si fiindu catechumeni, sa bolnavescu 
spre morie, sa se boteze, st sa nu se duca din aceasta 
vielia neimpartasiti de daru, adeca necuminecati, câci sg 
vede si aceast'a a fi. dupa legiuirile bisericei..- -, 

Prin acestu canonu se legiuiesce, ca, deaca, tinii din catechu: meni, pentru nisce pecate s'au segregatu dela catechumenii cei ce vinu la biserica, sî s'au scosu din porticu, unii câ acestia de voru fi bolnavi spre mârte, au a se'boteză, si a se cuminecă po: trivitu cu canânele sî pracs'a, 'bisericei, 
i 

Li



Canonulu Sântului  Genadiu Patriarchulu Con- 
stantinopol&i si alu Sinodului patriarchalu din 
locu câtra toti Mitropolitii si Pap'a Romei de- 
Ia spre simonieni 0. | 

  

- .. 

“Dunnedieu, si Stopanula n nostiu sî Mântuiitoritlu 1isasu 

Chtistosu, î înctedintiânda sânlilora sei. iniVeliacei, piredita- 

sea Evangeliei, si trâmiliendu-i pe ci în tota . tinea în- 

veliatori Gmekitoru, le-au poruadită aratălă: că daiulu; c6 

Pau luata dela Blu, să gălu dee Omeniloru' în dâră; heca- 

sligăndu pentru acelu dara nici unu banu, oii autu, 6fi 
argintu, ori avutii, ori care alia avere materiale” ori pa- 

mânteasca, câci darurile. ceresei .si spiritual 'au nici unu 

amestecu cu cele pamântesci st temporale.  Porunc'a 

aceasta nu numai acelora, ci sî Noue prin aceia neau 

predat'o, pe carii neau invrednicilu a intră in treapta si 

() Sântulu Genadiu au traitu in dilele Imperatului Leonn celu mare, ca- 

rele si Marcelu se numea. Fiindu presbiteru mai intâiu in Constantinopole, s'au 

râdicatu si la scaunulu patriarchalu de acolo la a. 458 dupa mârtea lui Ana- 

tolin celui ce au fostu în Sinodulu IV ecumenicu, st au midiulocitu, de Marcianu 

s'au intorsu din sect'a celoru curati la ortodoesie, si Pau facutu Economu spre 

impartirea, prinâseloru intre preoti, clerici si seraci, Elu nu birotonea pe nime, 

deaca nu sciă de rostu psaltirea. Elu au muritu la a, 471; elu prelânga serie- 

vile lui, au compusu sî canonulu susu espusu în form'a unei scrisori canonice si 

cerculare câtra Eppi, Mitropoliti, sî Pup'a Romei despre simonieni în an. 459 cu 

impreuna intielegere a 75 Epyi, sî prin Canonnlu 2-lea alu Sinodului VI, 
ecumenicu au capatatu valea unui canonu ecumonicu,
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în loculu loru ; si trebue precumi aceia atunci, asiă si Noi 
acum acuratu si conscienliosu sa o observâmu, si sa nu 
meslecâmu metechne sofislice in cele ce nu permitu in- 
sielaciunea - sofislica ; pin dabu, dice, ati luatu, in daru 
dati, sa Nu : castigati nici arama, nici argintu, nici auru la brânele vostre“ — Mateiu Capu 10. v. 8. — Sim- plu sî chiaru “este cuvântalu poruncei acestei'a, nimic?a avându pestrilitu, ori cu dificultate de intielesu, nici avâudu trebuintia de comentariu sofislicu.  Dela mine avi “pri mitu dignitalea sânlieniei, de mi-ati datu mie 'ce-va pen- iru ea, ori micu ori mare, st acestea s'au vândutu Voue de câtra mine, vindeti si voi pe ea altora ; dar de o ali luatu pe ea in daru, dati-o st voi altora in dară. Ce este mai chiaru, decâtu porunc'a aceasta ? St ce este mai utilu pentru acei'a, carii ac&ta porunca o implinescu ? Vai cu âdeveratu celoru ce socotescu a cumperă cu babi darulu lui Dumnedieu, -ori ala vinde: acel'a ! ca spre ve- ninu de 'amâriliune, si spre legâtur'a de nedreptate suntu unii câ acesli'a, dupa sentinti'a Apostolului: Petra, suntu. „Hienuli de a loru avarilie. “Dreptu aceea si Canonulia celu pentru aceasta alu cuviosiioru, st fericitiloru parinti cei adunati in Sinodulu 1Y ecumenicu în Chalcedonu se polnivesce cu legea domneasca; care Canonu asiă suna : „ Deaca vre-unu Eppu aru face hirotonie pe bani, si aru lasă in vândiare Darulu, celu ce.nu se pote vinde, si aru hirotoni cu bani Episcopu seau presbiteru, seau diaconu, seau. pe âltulu Gre-carele din cei ce se numera în cleru, seau aru inaintă cu bani Economu, seau De- 

32
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fensoru, seau paramonariu, 'seau ori-ce din. cleru, pen- 

tru alu seu mârsiavu castigu, celu ce s'aru vadi, ca au 

facutu aceasta, sa se primejduiasca de treapta sea, si 

celu ce se hirotonesce, nimic'a sa nu se foloseasca din, 

hirotonia cea pentru negoliu, seau din inaintare, ci sa 

fia strainu de vrednici'a, seau de purtarea de grija, carea 

o au dobanditu cu bani; ear deaca cine-va s'aru află: 

„midiulocindu peniru aceste mârsievii, si: nelegiuile 'vala- 

moâri, sî acesta de va fi clericu, sa cadia din treapta sea, 

eara de va fi mireanu seau monachu, sa se anatemisea- 

sca&. Prea bune sî venerabile suntu poruncile: Cano- 

nului Sântiloru Parinti, ca impingu si taia tota salani- 

ceasc'a navalire, si diaboleasc'a apucatura, ceea ce se porla 

in contra duchovnicescului daru, ca nu voiesce nici de- 

cum sa se faca prin -bani inaintarea hirotoniei,' seau a se 

primi nici de celu ce o lucreaza pe ea, nici de celu 

ce primesce inaintarea hirotoniei, nici dupa ce s'au 

finitu hirotonia, nu iarta a se dă bani pentru hiro- 

țonie, câci desevârsilu au opritu mita cea pentru lu- 

crulu acesta. Insa fiindca: acum, cu ldte ca aralalu 

şuntu oprite acestea, s'au vaditu unii din tiar'a Gala- 

_teniloru nebagându in seama si calcându pentru mar- 

siavulu castigu si avarilie poruncile acestea - mântui- 

tore si iubitore de Omeni, amu judecatu si Noi, ca este 

bine, insesi aceste earasi a le innoi dimpreuna cu sân- 
tulu Sinodu, ce se afla in aceasta imparateasca cetate in 

Roma ndua, că fora nici o gândire si fora de totu pre- 

textulu, si tora de î6ta sofisma, să taiemu de sevârsitu
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obiceiulu celu pagânescu si urâtu, care, nu sciu cum au 
intratu în prâsânltitele Biserici, câ cu adevaratu. necârci= 
marita si curata sa se faca de Archierei hirotoni'a asu- 
pr'a celoru ce se sânliescu, că să vina de susu Darulu 
Sântului Duchu, precum acum nu sciu, deaca facându ei 
prin bani inaintarea, sî nu curatu lucrându mân'a, devine 
asupra celui ce se hirotonesce, si de nu se strânge mai 
vârtosu Darulu sântalui Duchu ; deci sa scii t6ie, pr6- 
cinstitoriule de Domnedieu, ca totu, ori-carele. va fi vaditu 
in Vre-un'a că aceast'a, ori Eppu, ori horeppu, ori .In= 
cungiuratoriu, ori presbiteri, ori diaconu, ori altulu: din 
canonici, ori mireanu, cu obsceasc'a dogma a Archierei- 
loru, ori cu obsceasc'a sentinlia se osândesce, precum 
despre aceasta si Canonulu Sântiloru Parinti apucându 
dice, ca trebue Darulu sa. fia Daru, si nicairi la elu să 
nu se midiuloceasca argintu, fia dara st este lepadatu st: 
sirainu de t6ta sacerdotaPa vrednicie si. liturgie, sî blas- 
temului, anatemei supusu, . atâtu celu ce socotesce, ca'lu 
va castigă acesta prin bani, câtu si celu ce apromite 
alu dă acesta prin bani, ori clericu de aru fi ori mi- 
reanu, seau de s'aru vadi, seau de nu Saru vadi, ca au 
facutu aceast'a; ca nu este cu putintia, a se invoi cându-va 
cele neinvoite, nici a conglasui pe mamon'a cu Dumne- 

” dieu; si aceasta este sentinta domneasca necontradisa : 
„nu puteti sluji lui Ddieu si lui-mamon'a€. [n aceste nadaj- 
duindu noi dupa pulintia, si aceste ascultându-le impreuna 
cu celu ce le-au disu acestea ; ingrijeasca-se dara st a ta 
cuviosia, a le face acestea cu t6ta observarea, si a 

9% 

le 

3.
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arată prin prescrieri si prâiubitoriloru de Dumnedieu Eppi, 

si Circuitoriloru celoru de subt sine, si tuturoru celora- 

lalti, că cu unu Duchu, si cu unu sufletu toli credinciosii 

ingradindu-ne, să ne inarmâmu impreuna cu Dumnedieu 

asupr'a vrajmasiului universalu, câ sa laiemn radacin'a 

avaritiei cea sadita de acela in noi dimpreuna cu te 

ramurile reutâtiloru ei.  Salulâmu intru Christosu pe î6ta 

fratimea cea. impreuna cu line, fii sanatosu intru Dom- 

nulu, și te râga pentru noi, iubitoriule de Dumnedieu 

frate, — Ac6sta epistola impreuna cu Patriarchulu Ge- 

nadiu ax subscrisu siapte-dieci si trei Eppi, ear dupa altii, 

optu-dieci si unulu, 

  

o 
Sinodulu patriarchalu localu din Constantinopole se vede, ca 

Sau înfricosiatu de simoni'a, carea se latise între membrii lerar-. 

chiei bisericesci; si asiă au compusu si au trimisu Eppiloru si" 

Papei dela Roma acesta epistola lucrata in intielesulu Cuvinte- 

loru Mântuitoriului, spre a se pune stavila abusuriloru la hiroto- 

pii cu bani, de-st Sinodulu IV ecumenicu prin unu ănumitu ca- 

nonu au tractatu asupr'a simoniei, si iau osânditu pe toti cei ce 

se pateaza cu ea, 

  

Canânele cele 35 ale lui loanu Postnicului (*). 

Gan, 1. A imputină noi anii pocaintiei, precum so- 

cotescu eu, nu s'aru parea, ca nu este cuvântu mân- 

  

(0)  Sântulu Ioana numita postnicu, câci in neprerupta postire an petrecatu, 

se află în a. 580. ajungându trei Imparati, pe Iustinu, pe Tiveriu si pe Mau- 

_riciu ; pentru purtarea sea religiâsa sau conumeratu elu in cleru, si s'au alesu 

de Patriatchu alu Constantinopolei, si erâ alu patrulea Patriarchu intre cei ce se 

pumiă „foanu“. Elu au fosta celu dintâiu, carele câ Pairiarchu sau numitu
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tuitoriu la cei ce dreptu cugeta, ca de vreme ce nici de 
marele Parinte Vasiliu, uici inca de cei mai vechi dum- 
nedieesci paiinli ai nostrii nu s'au holaritu vre-o ajunare, 
seau priveghiere, seau numeru de plecâri de genunche 
pentru cei ce pecatuescu, fora numai departare de sân- 
tiVa impartastre.  Amu socolitu, ca noi trebue pentru cei 
ce cu curalie se pocaescu, sî .cu sârguintia i'si chinu- 
escu trupulu cu aspre petreceri, si cu multiumire i'si schim= 
ba viatia in contra reutâtii celei de mainainte, sa cum= 
panimu pentru dânsii dupa mesur'a infranârei si împuti- 
marea timpului pocainliei, adeca, deaca cine-va aru primi 
a nu b6 vinu în dile rânduite, amu judecatu a iertă lui 
unu anu din anii certârii cei rânduite de Parinti pentru 
gresial'a lui; asisiderea de aru indelungi infrânarea de 
carne pona la unu timpu, altu anu amu socotitu ai ierlă; 
eara deaca de brânza si de due, seau de pesce seau de 
untu de lemnu, si asiă pentru fiesce-care infrânare din 
feliurile cele că acestea, unu anu sa-i iertâmu ; asiside- 
rea si de va alege cu dese plecâri de genunche a in- 

“blanzi pe Dumnedieu, să facemu asemene, sî mai alesu 
de va arată aplecare câtra milostenie, si nu'si-va opri voin- 
lia cea dupa putere ; eara deaca dupa pecatuire au luatu 
cine-va si vialia singuralica, si iubitore de Dumnedieu, 
inca mai scurta sa-i facemu lui iertarea, amu socotitu a 

'pecumenicu“, si din causa aceasta au avutu multe nevoi cu Papii din Rom'a ; 
si de atunci toti patriarchii din Constantinopole ustaza epitetulu neguimenicu“, 
însa fora Yre-o hotarire sinodale. Elu au muritu la a. 619, si aa EM aceste 
"“eanâne, care la valdre de ecumenice s'au dechiarata prin Canonulu 2-lea alu Si- . 
nodului VI. ecumenicu;
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fi bine cu acestu feliu de petrecere potrivita, a petrece 

viati'a' in viitoriu cu palimire rea. | 

  

În acestu canonu Sântulu desfasiura causele, care lan in- 

demnatu spre a imputienă unoru pecatosi timpulu epitimiei loru, 
adaogându, ca nime nu se va scandaiisi pentru aceasta, ca scie 

„st cunâsce causele, ce lau indemnatu pe elu la astfeliu de trac- 

tamentu cu pecatosii, Apoi Sântulu spre rectificarea sea pome- 

nesce, ca nici $. Vasiliu nici ceialalti parinti n'au rânduitu ce- 
loru pecatosi vre-o pedâpsa cu postu, cu priveghiere, seau cu in- 
genunchieri, ci numai cu oprire dela cuminecatura ; pentru aceea 

elu au aflatu de bine a, imputienă timpulu pocaintiei la cei ce cu 
curatie se pocaiescu, si se silescu a-si chinui trupulu cu feliu de 

-feliu midiuloce aspre. 

Can. 2.  Navalirea dulceiii prin gânduri in inima, 

că unu pecatu inca nefacutu, nu pste fi obiectulu pe- 

depsirei. 
Dat 

Navalirea aceast'a a dulcetii se arata intâiu in simtiuri din 
launtru ; la aceasta dice Sântulu, ca la unu pecatu nefacutu nu 
pâte urmă pedeapsa, prin urmare, deaca navalirea dulcetii se 
arata în fapta complinita, atunci pâte st trebue sa fia obiectulu 
pedepsirei, pentru ca sau facutu cunoscuta sî au trasu dupa sine 
sminteala. 

Can. 3.  Invoirea se spala cu 12. metanii. 

  

Subt invoirea intielege Sântulu, cându sufletulu primesce 

navalirea, vre-unei dulceti cu gândulu, ce i se infutisiaza, adao- 

gându, ca invoirea este obiectulu epitimiei, st se vindeca cu 12 
metanii. - 

Can. 4. Lupta este vrednica ori de cununi, ori 
de certare. x 

Lupt'a, dupa Sântulu Ioanu scarariu este o putere a sufletului 
de o potriva cu gândulu celu ce se. lupta, dupa care, de voiesce 

sufletulu, biruesce “pe gându, eara de nu voiesce, se biruiesce de
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clu;: deci st Sântulu Ivanu postnicu dice: ca lupt'a aceasta se 
face causa, câ ori să se incunune sufletulu, de va. birui gândulu 

"celu reu, ori câ sa iee munca, de se va birui de clu. 

Can. 5. Induplecarea este caus'a sî incepululu epili- 
miei, 

    

Induplecarea este aplecarea sufletului de a face dupa gân- 
dulu seu, de unde se dice st inceputulu pecatului, s? alu pedepsei. 

Can. 6. Celu ce s'au intinatu in somnu cu palim'a 
scurgerii, o di se scote dela impartasire, si psalmulu 50-lea 
cântândulu, st 49 metanii facându, asiă se crede, ca s'au 
curatitu de intinaciune, 

    

Vedi 1-lea Canonu alu S. Grigoriu din Nis'a, carele altcum 
judeca despre scurgerea firei, adeca, nu o considera de obiectu alu 
epitimiei. 

Can. 7. lara celu ce s'au intinatu, desteptu fiinda 
cu trupulu, siapte dile se opresce dela cuminecatura, psal- 
mulu 50-lea in fiecare di cântândulu, si facându 49 de 
metanii. | | | 

Can. 8. Celu ce au facutu malachie, 40 de dile se 
„pedepsesce, petrecându cu mâncare uscala, si in fiecare 
di o suta de metanii facându. 

Can. 9. Amestecarea cu altii, câ un'a, ceeace ma- 
lachie o face: indoita, pona la 80 de dile primesce epi- 
timie aratata. | 

Can. 10. Deaca vre-unolu dintre clerici, mainainte 
de a se sânti, au cadiutu în patim'a malachiei, nesoco- 
tindu pole, ca pentru miculu acesta pecatu va fi oprihu - 
dela hirotonia, mai nainte primindu potrivita epitimie, asiă
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sa vina la hirotonie, eara deaca s'au prinsu .cu acestu pe= 

calu dupa hirotonie, pe unu anu sa se opreasca dela 

lucrarea preoliasca,, si intieleptinduse cu obicinuitele ca= 

nonisiri, sa se „intorcea la preotie; insa deaca si dupa cu- 

noscintia pecatului a d6ua, seau a treia Gra o aru face 

aceasta, atunci incelându despre preolie, sa vina in treap- 
Pa Cetiloriloru, a 

Can. 11. Dar si din muieri, care au venitu în saru- 

tari de barbatu, si intru pipairi, nestricânduse însa, un'a 

ca aceasta primesce certarea malachiei. 

“Can. 12. Fiecarui monachu, seau mireanu, carele au 

curvitu, i punemu lui timpu de doi ani a nu se impar-= 

asi, deaca se va sârgui a intrebuintiă. mâncare uscata 

dupa ceasulu alu 9-lea, 'si a face 250 de metanii în fie- 
care di, eara in lenevire petrecându, sa astepte inchierea 

timpului, care lau hotarilu Parintii. 

Can. 13. Pe precurvariulu dupa trei ani ilu invred- 
nicimu a se cuminecă, de nu se va opune mâncarii us- 
cate dupa ceasulu alu 9-lea, si u face st 250 de me- 

“danii. în fie care di; eara cu lenevire petrecându sa a- 
slepte inchierea timpului, care Parintii Pau. hotaritu. 

Can. 14. Celu ce s'au turburatu asupr'a sororei sale, 
dupa trei ani poruncimu a se invrednici de cuminecatura, 
de .va primi a posti pona sear'a, si a mâncă bucate: us= 
cale si a tace in fiecare di cinci sute de metanii. 
„Can. 15. Pe celu ce cu cumnata sa va pecatui, in 

doi ani ilu “scotemu dela cuminecatura de va mâncâă bu- 
cale uscate dupa alu 9-lea ceasu, si de va face in fie=
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care di câle 300. de melanii; eara de va servi “lenevirei, 
plineasca. anii -cei hotariti de Parinti, 

Can. 16. Acestoru epitimii 'se supune si celu ce se 
turbeaza asupra s6crei sale, de muierea lui nedesparlin-. 
duse dupa legea, ce dice: Cele din incepulu adeverit, 
de câtra cele ce se intampla, nu se strica. | 

“Can. 17. Muierile, cele ce au curgerea de . sânge” 
cea obicinuila -loru, de nimicu din cele sânte sa nu se 
alinga pona la a siaptea di, demânda Canonulu alu 2-lea 
alu Sântului Dionisiu, si celu alu 7-lea a lui Timoteiu; 
aceasta si legea cea vechie o demanda, si nici iarta a 
se impreună cu barbatii, ca se intampla din aceasta a 
se lace slabi si neintarili prunci; de aicea si divinulu 
Moisi pe îatalu copilului leprosu Pau ucisu, câci pentru 
neintrânarea sea n'au asiepiatu curatirea muierii;, eara ceea 
ce va detaină in timpulu uecuratieniei sale, si se va a- 
linge de dumnediecescile misterii, 40 de dile poruncescu.. 
a li neimpariasila. | | 

Can. 18. Celu ce se turbura asupr'a partii barbatesci, 
S'au socolilu a se opri trei ani dela impartasire, -plân- 
gându sî ajunându, sî câtra seara uscatura mâncându, si 
200 de metanii facându; eara de iubesce mai multu le- 
nevirea, să plineasca cei 15 ani. | 

  

  

Pedeapsa aceasta de 15 ani este dupa canonulu 62-lea alu 
marelui Vasiliu. . | 

Can. 19. Copilulu, de se va strică de cine-va, nu 
vinu; la preotie, ca de si. acela peniru nevârsinicie n'au 
pecaluitu, dar vasulu seu s'au rumpiu, si. spre - sântitulu.
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serviliu s'au faculu neaplu ; eara de au primilu scurge= 

rea pe c6pse, potrivilu .canonisinduse,. nu se va opri a se 

radică la preotie. | 

Can. 20. Uciderea -voluntaria in 5 ani, eara involun= 

taria in trei ani 0 se6temu dela impartasire, deaca insa 

dupa ajunarea cea pona seara ucigasiulu celu cu mân'a 

sea va. intrebuintiă prea amaruntita uscata mâncare, sî se 

va sili a face in fie care di trei sute metanii, eara cu 

lenevire petrecându, plineasca hotarirea Parintiloru. 

Can. 21. Cele .ce strica cu mestesiugiri pe prunci 

in pântece, si cele ce iau buruene, că săi piardia, sî ne- 

gata facu sa cada pruncii, noi hotarimu, acestea a se pe- 

depsi pona la 5 ani, seau si pona la trei celu putinu. 

Can. 22. Ceea ce fora de voie au pierdutu prun- 

culu, intr'unu anu primâsca canonisirea. 

Can. 23. Eara ceea ce asupra pruncului adoarme, 

si “la inneaca, dupa trei ani se invrednicesce impartasi- 

rei, deparlânduse in dile rânduite de mâncarea cârnuri- 

loru, si de brândia, st celelalte cu osteneala savârsindule; 

eara deaca din lenevire, seau din neinfrânarea parinti- 

loru S'au intamplatu pruncului aceasta, se potrivesce cu 

uciderea voluntaria; eara deaca din bântuirea vrajmasiu- 

lui, este lucrulu vrednicu de ierlare; insa si aceasta are 

trebuintia de amasurala canonisire, ca pentru alte gresiele 

s'au facutu parasirea aceast'a. 

Can. 24. Murindu copilulu nebotezatu din nepurta- 

rea de grija a parintiloru sei, in lirei ani se scotu pa- 

vintii dela impartasire, mâncându uscalu intru. acestia, si
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inblândindu pe Dumnedieu cu plecari 'de genurichi, cu 
plângere si cu milostenie dupa putere, facându si in fie- 
care di 40 de melânii, | 

Can. 25. Vre-o calugarilia, sciindu pe altele, ca prea- 
curvescu, seau ca au stricatu pruncii, sî nearatându Iou- 
menisei, asemene are canonisire că ceea ce au faculu 
reulu, dupa canonulu 71 alu marelui Vasiliu. | 

Can. '26. Pe cele ce'si leapada pruncii loru pe la 
intrarile” bisericeloru, că pe nisce ucigasie le pedepsesce 
legea, de sî 6recarii luândui pe ei, learu purtă de grija. 

Can. 27. Pe turulu, celu ce de buna voie se po- 
caesce, ilu oprimu pona la 40 de dile dela imparlasire; 
eara pe celu ce s'au vaditu, pona la siase luni, mâncându 
uscalu pona la alu noaolea ceasu, si in fiecare di facându 
pona la un'a suta de metanii. 

Can. 28. Celu ce s'au prinsu furu publicu in . fur- 
lisiaguri ce se dicu de capu, nu vine la preoiie; dar 
deaca si dupa preotie aru cadea in patim'a aceasta, de. preo- 
tie se desbraca, dupa celu 25-lea Canonu apostelescu. 

Can. 29. Celu ce sparge morminte, hotarimu, sa fia 
neimpartasita unu anu, dupa a ndulea ceasa mâncându 
uscalu, si facându in fiecare di câte 300 de metanii, 

Can. 30. Furarea de cele sântite in mai putinu timpu 
se pedepsesce decâtu preacurvia dupa sâniulu Grigoriu 
din Nis'a; se iconomisesce insa pona la alu treilea anu. 

Can. 31. Celu ce au calcatu juromântulu de voie 
ori fora de voie, socotimu, ca irebuesce timpulu de unu 
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anu a le prelungi impârtasirea, dupa alu 9-lea ceasu 
mâncându uscatu, si in fiecare di facându câte 250 de 

metanii. “ 

Can. 32. Celoru ce marturisescu de sinesi pecatulu 

vrajitoriei, seau de farmece, la trei ani le scurtamu ico- 

„momi'a pocaintiei, deaca se voru osteni in fiecare di mai 

mullu să ajuneze, sî dupa alu 9-lea ceasu sa intrebuin- 

lieze hrana pulina si uscata, incâtu numai sa fia vii ; dar 

si inchinaciuni 350 sa faca cu evlavie, plecândusi frun= 
dea pona la pamântu; cu aceste indreplâmu si pe mu- 

ierile, cele ce facu baere, 'si intrebuintiaza vraji. 
| Can. 33. Muierea fia calugaritia, fia mireana, pen- 
iru ori ce feliu de gresiala nu se desparte dela biserica, 
ca dice canonulu, ca aceasta o facemu, pentruca multe 

se omâra pe sine de rusine, precum nici presbiterulu, 
nici diaconulu, pentru ceea ce se dice: nu vei izbândi de 
dâne ori pentru un'a st aceeasi gresiala. o 

Can. 34. De va cadea in putiu vre-unu lucru he- 
“curalu, seau in untu de lemnu, seau in vinu, celu ce 
“va gustă din acelea, in trei dilede carne, side brândia sa 
nu se atinga, eara siaple dile sa nu se impartasiasca. 

Can. 35. Celu ce au versatu dupa” dumnedieeasc'a 
impartasire , 40 de dile se opresce dela Cuminecatura, 
cântându in fiesce care di: psalmulu 50-lea si facându 
câte 50 de metanii, ori sî cum s'aru intâmplă aceasta, 

„ca de si nu s'aru socoti, ca insusi -au datu ansa, dar | 
insa pentru - alle Grecare. gresiale ale sale i s'au intam- 
platu aceasta in adevaru. | 
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Insemnare. Into condica manuscrisa s'au aflatu 
cariea canonica a Postnicului, carea au cuprinsu canoni- 
sirile mai de josu, afora adeca de cele amintite. de Vlas- 
taru. Pentru duchovnici cu deosebire suntu necesarie 
aceste cânonisiri sa le scie, de-st acele pecate a rare ori 
se intampla ; st. âdeca : | 

1. De va cadea cine-va cu master'a sea, trei ani 
se canonisesce, postindu adeca pona la seara, si uscatu 
mancându, sî in fie-care di facându 500 de plecâri de 
genunchi. | 

2. De va cad6 impreuna cu maica si cu fiic'a, 
patru ani se canonisesce, uscatu mancându dupa alu 9-iea 
ceasu, si in fie-care di facându câte trei sule de me- 
tanii mari. | 

3. De va face cine-va cu doi frati pecalulu so- 
domiei, asemenea se canonisesce. 

4, De va face cine-va sodomie - cu ginerele seau 
cumnatulu seu, patru ani se canonisesce, uscatu man- . 
cându dupu alu 9-lea ceasu, st câte doue sute de me- 
tanii mari in fie-care di facându. 

5. De 'va face cine-va sodomie cu fratele seu, 
optu ani se canonisesce, mâncându uscatu dupa alu 9-lea 
ceasu, si facându in fie-care di patru sute de melanii mari. 

6. Deaca vre-unu frate mai micu “Saru spurcă cu | 
acestu pecatu de fratele seu celu mai mare, fora a'lu 
face st elu acestu pecatu, lirei ani se canonisesce, uscata 
mancându dupa alu 9-lea ceasu, si facându .in fie-cara 
di câte un'a sula de metanii mari, 

.
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7. De va cadea cine-va cu fiic'a sea odata, cinci 

ani se canonisesce ; eara de va cadea mai de multe ori, 

siase ani,-si siaple mancându uscatu dupa alu 9-lea ceasu, 

si in fie-care di facându cinci sute de metanii mari. 

8.. De va cadea cine-va cu maic'a sea odata, siapte 

ani se. canonisesce ; eara deaca mai de multe ori, doi- 

sprediece ani mancându uscatu dupa alu 9-lea ceasu, si 

câte cinci sute. melanii mari, facându. 

9. De va cadea cine-va cu fiica sea cea din sân- 

tulu botezu odata, oplu ani se canonisesce; eara de mai. 

multe ori, diece ani, mâncându uscatu dupa alu 9-lea 

ceasu, si câte cinci sute de metanii mari facându, 

'10. De va cadea cine=va cu cumebra sea, se cano- 

nisesce opiu ani, mancându uscatu dupa alu 9-lea ceasu, 

si facându in fie care di trei sute de melanii mari. 

11. De va cadea cine-vu in pecatu cu dobitocu 

de multe ori, avându si muiere, optu ani se canonisesce; 

eara de n'are muiere, si odaia, seau de ddue, seau de 

irei ori au cadiulu, trei ani se canonisesce, mancându 

uscatu dupa alu 9. lea ceasu, si facându trei sute de me- 

tanii mari. Ş 

19... Aceste canonisiri să le iee si muierea de va 

pecatui cu dobitocu. 

13. - De va cadea cine-va cu var'a sea primare, 

doi ani se canonisesce, mancându uscatu dupa alu 9-lea 

| ceasu, si facându in fie-care di câte cinci sute de me- 

tanii mari. - 

14. De va cadea cine-va cu: niuiere de altu neamu,
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adeca cu evreica, ori turcdica, ori sî ierelica, neavându 
muiere legiuita, irei ani se canonisesce, mancându us- . 
calu dupa alu 9-lea ceasu, si facându in fie-care di câte 
doue sute de metanii mari. Asemenea se canonisesce 
si muierea, care nare barbatu legiuilu, de va pecatui cu 
unii câ acestia. ' Fara barbatulu, carele are muiere le- 
giuila, st muierea, carea are barbatu legiuitu, de va ca- 
dea cu nisce felie câ acestea, patru, seau cinci ani se 

„Canonisescu, mancându uscatu dupa alu 9-lea .ceasu, si 
facându câte 250 de metanii mari. 

15.  Eara muierea presbiterului, seau a diaconului, 
de aru precurvi, trei ani se: canonisesce, mancându uscalu 
dupa alu 9-lea ceasu, st facându in fie-care di trei sute 
de melanii mari, mai greu adeca se pedepsesce, decâtu 
alta prâcurva, pentru ca ucide pe barbatulu seu, câci elu 
din vin'a preotesei sale se segregeaza, deaca mai voiesce 
a 0 avea de solie si spre viitoriu; eara de va voi a 
avea preotie, se desparie de ea mainainte de a se im= 
preună cu ea dupa preacurvie, dupa canonulu 8-lea dela 
Neocesari'a. | 

16.  Eara deaca vre-o muiere aru cadea in curvie 
cu doi frati, Wei ani se canonisesce, dupa alu 9-lea 
ceasu mancându uscatu, si facându in fie-care di câte 
doue sute de metanii: mari. a | 
| î7.  Deaca vre-o muiere va cadea în pecatu cu 
vre-unu famenu, trei ani se canonisesce, mancându usealu 
dupa alu 9-lea ceasu, si facându in fie-care di câte irei 
sute de metanii mari. | 

>
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18. De va face cine-va pecatulu sodomiei cu mu- 

„ierea sea, oplu ani se canonisesce,. mancându uscatu. dupa 

alu 9-lea ceasu, si facându in fie-care dî câte doue 

sute de metanii mari. 

  

ARAMA P 

Epistola lui Tarasiu Patriarchulului din Con- 
stantinopole câtra Pap'a Adrianu din Rom'a (). 

In multe feliuri, si in multe chipuri evangelicesce, 

apostolesce si parintesce ne invetiâmu, că sa avemu na- 

ravu neiubitoriu de argintu la sântieni'a preoiiei, si sa 

nu primimu auru si argintu la hirotonia .vre-unui bar- 

Datu sacerdotalu, precum vomu arată aceasta cu sentin- 
tiele aci aduse din scripturi divine, si din doctrinele pa- 

rintiloru, ca cei ce punu mânile, suntu servitori ai. sân- 

tului Duchu, eara nu vândietori ai lui, ca in daru luându 

Darulu sântului Duchu, in daru' a'lu dă se iudatorescu dela 

dânsii celoru ce ilu primescu, au pronunciatu acei'a, carii dela 

vocea Domnului au primitu aceasta libertate, eara celu 

'ce se va constată, ca Darulu lat vândulu cu auru, pe 

acela i'lu dechiara de. depusu din treapta sacerdotale; 

  

() Tarasiu au traita în timpulu Imparatiei lui Constantinu sî a Irinei 

maicii lui, si la u. 795 cu sita Imparatesei Irinei sî a poporului eredinciosu s'au 

imaltiatu la scaunulu patriarehalu în 24. a lunei "lui Decembre, patriarsindu 21 

de ani si 2 luni. Elu au esoperatu convocazea st tienerea Sinodului VII eeume- 

„micu, cara erf alu 2-lea în Nicea. Pro lânga cele-lalte scrieri au scrisa si Epi- 

stola aceasta câtra Adrianu Pap'a Romei despre Simonieni, fiindca la Rom'u 

sporea acestu reu, si epistola aceasta in cinste mare o ticne intreaga biseric'a 

ecumenica, de aceea si noi amu datu ei locu aci,
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ca desi cu numele au luatu treapta preotiei, totusi in fapta 
se arala cuvântulu a fi minciunosu, câci nimine nu pote 
servi lui Dumnedieu si lui mumona, precum ne-amu inve= 
liatu din Evangelia— Mateiu 6, 24—; si fiindca amu au- 
ditu pe Dumnedieu prorocesce dicându: „Preoti, graiti 
in inim'a Ierosalimului“; si earasi ingrozindu: „„Pazitoriulu 
de va vedE sabia venindu, sî va irimbiliă cu trimbiti'a, 
si poporulu nu se va pazi si venindu sabia va luă. dintre 
ei sufleiu, sângele acelui'a din mân'a pazitoriului ilu voiu - 
cere“ Isaia 40, 1--—Iezechiilu 33, 6— Cu frica peniru 
osândirea tacerii vestimu luturoru intâiloru Siediatori ai 
Bisericeloru nostre, ca cu indrezneala dupa Apostolulu 
să dicemu:; „curati sântemu de sângele celoru ce calca 
rânduirile divine, st multu mai vârtosu de alu acelora, 
carii au hirotonitu pentru bani, seau s'au hirotonitu,“ fap- 
iele Apostol. 20. 26.— Dumnedieesculu Apostolu Petru, 
alu caruia si scaunulu Pau mositenitu fratiasc'a vostra 
Sântienie, pe acesti'a, câ:pe Simonu vrajitoriulu stricândui, 
peniru aceasta nu ne sfiimu a vesti adevarulu padindu 
si tinendu cele date canonicesce dela sântii Apostoli st 

"dela pururea pomeniţii Parintii nostrii, sî de s'au calcatu 
de câtra ore carii ceva dintru. acestea, ne ingretiosiamu, 
Deci fratiasc'a Vstra Archierie cu caldura, si dupa voi'a 
lui Dumnedieu ocarmuiesce sântieni'a sacerd otale, ce are 
vestita marire, ca au disu prin proroculu marele si in= tâiulu Archiereu Christosu Dumnedieulu nostru: „ Viu suntu eu, si cei ce me preamarescu pe mine, ii voiu _preamari 
si eu pe ei; ca sciu barbate alu Doririloru Duchului !. ca 

33
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mai suferitu este ieresulu necinstitoriului Macedoniu si 

alu loptatoriloru de Duchu celoru impreuna cu dânsulu, 

a aceia bârfindu, ca Duchulu sântu este zidire. si robu 

-a lui Dumnedieu Tatalui, acesti'a, precum li se parea, 

iilu facu robu alu loru pe acesta; ca totu stapânulu ori 

ce aru avea, de aru voi, vinde, ori robu, ori alla din 

cele ce are; asisiderea si cela ce. cumpara, vrându a fi 

stapânu celui cumparatu, prin pretiu de argintu . aceasta 

o capala, Asii cei ce facu aceasta nclegiuita vândiare, 

pogdre pe Duchulu celu sântu intocma pacaluinda, cu 

cei. ce hulea, ca Christosu cu Veelzevulu scole pe draci; 

seau că mai adevaralu să dicemu, se asamana cu. lud'a 

vândiatoriulu, carele ucigasiloru de Ddieu evrei au vân- 

duiu pe Christosu cu pretiu de argintu. Deci cumca sân- 

tulu Duchu este de o fiintia cu Christosu Ddieulu nostru 

“este forte aratatu, ca si aceslia a pantii lui lud'a voru 

(i, precum s'au dovedilu; cara de se vinde,-— ca aratatu 

este, ca nici de cum nu se vinde —negresitu, nu este in- 

iru dânsii Darulu Duchului sântu, adeca sântienia preo- 

ției, si nici o au luatu, nici o au. Aducasi aminte de 

__sântulu Petru, carele câtra celu ce s'au ispitiiu a o face 

„aceasta, au disu asiă: „nu este tie parte nici sorle in- 

s4ru. cuvântulu acesta“, faptele Aposioliloru 8, 21 —ca de 

se: vinde vrednicia preoliei, apoi de prisosu este a se 

„cere .dela dânsii cinstita petrecere a vietii, si vieliuirea 

'6ea -ihlru curalienie, sî intru fapta buna; apoi. de prisosu 

;esle dupa dânsii sî Pavelu: dumnedieesculu Apostolu, ca- 
rele invelia: „se cade Eppului sa fia fora de. prichana,
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icazu, intregu la minte, cucernicu, iaveliatoriu, infrânatu, 
liinduse de credintiosulu cuvântu alu inveliaturii, că pu- 
lernicu să [ia si a mângaiă cu inveliatur'a- cea' sanatosa, 
si a mustră pre cei ce dicu in contra.“ — ]. Timot, 3, 1.— 
Tole acestea se indeparteaza dela vândiatoriulu, si cum- 
paratoriulu de preotie. Deci intrebuintiârile cele dise de | 
Sântulu cele ce stau de fatia, hotarescu straînu cu 10= 
tulu de preolie pe celu ce Grecându au datu, seau au 
luatu, ori în ce timpu, ori mainainte de hirotonie, ori st 
dupa hirotonie, câci luarea este luare ori cându; inca sf 
i6te inaintarile bisericesci se ridica pentru darea baniloru. 
Canonulu 29 alu sântiloruA postoli 

„Deaca vre-unu Eppu prin bani aru apucă vredni; 
cia aceasta, seau presbiteru, seau diaconu, să se segre- 
geze si elu, si celu ce lau hirotonitu, st de Savârsilu să 
se taie dela impariasire, că Simonu vrajitoriulu de mine 
Petruc, 

| 
Din cartea fapteloru Apostoliloru Capu 

-VIIL v. 18, 

„Eara Simonu vândindu, ca prin punerea maniloru 
Apostoliloru se da Duchulu sântu, au adusi loru bani ._A .: . . . 9_- A , . dicându: dati şt mie aceasta stapânire, ca ori pe carele 
voiu pune mânile, să iee Duchulu sântu; cara: Petru au 
disu câtra elu; argintulu teu sa fia cu tine: intru pierdiare, 
câci ai socotitu, ca Darulu lui Dumnedieu cu bani se a- 
gonisesce, nu -ieste lie parte nici soarte intru cuvâniula 
acesta, pentruca inim'a ta nu este dreapta inaintea" lui 

33%
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Dumnedieu, pocaiesce-te dreptaceea de reutatea ta acea- 

sta, si rogate lui Dumnedieu, ca dora Saru iertă tie 

cugetulu inimei tale, ca in amariciunea fierii sî in lega- 

tura nedreptâtii te vedu ca esci“. 

Din a trei'a a Imparatiloru, Capu XIII. v. 33. 

„St nu s'au intorsu lerovoamu dela reulatea sea, st 

earasi au facuiu dintro parte din poporu preoti celoru 

inalte, celu ce vrea umplea mân'a lui, si se facea preotu 

la cele inalte, si au fostu cuvântulu acesta spre pecatu 

casei lui lerovoamu, st spre peire, si stângere de pe 

fali'a pamântului“. 

Din a patr'a a Imparatiloru Capu V. v- 

. Să 15, 27. 

„Si sau intorsu Neemann la Eliseiu, elu si t6ia ta- 

per'a lui, st au venitu si au statutu inaintea lui, si au 

disu: eata ca amu cunosculu, ca nu este Dumnedieu in 

totu pamântulu, for2 numai în Israilu si acum ia multia- 

mita dela robulu teu ; si au disu Elisein: Viu este Dom- 

nulu, inaintea câruia stau, de voiu luă; si lau silitu, 

să iee si mau vrutu. Si dupa putiene; si au disu Ghiezi 

slug'a lui Eliseiu: eata au lasatu Domnulu meu pe Nee- 

manu Sirulu acesta de s'au adusu, si nau lualu din 

mâna lui nimic'a din cele ce au adusu. Viu este Dom- 

nulu, ca voiu alergă: dupa elu, si voiu luă dela elu ce-va. 

St âu alergatu Ghiezi duga Neemanu. St dupa puliene, 

st au disu Neecmanu: la doi talanti de'argintu; si au 

luatu doi talanti de “argintu in doi saci, st doue rânduri
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de haine. Si dupa altele, si au disu câtra elu Eliseiu: 
de unde vini Ghiezi? st au respunsu Ghiezi: N'au um- 
blatu slug'a ta incâce si incolo; si au disu: câtra dân= 
sulu Eliseiu: au n'au mersu inim'a mea cu tine ? si au ve= 
diutu, cându s'au intorsu omulu din carulu seu inaintea 
ta ; sî acum ai luatu argintulu, să cumperi cu elu grâdini 
si maslinisiuri, st vii, st oi, si boi, sî slugi, si slujnice, 
si lepr'a lui Neemanu se va lipi de tine, si de semin- 
ta ta in veacu; st au iesitu dela falia lui leprosu că 

-Zapad'a“. 

A marelui Vasiliu din tâlculu celu la Isa- 
i'a Capu VIII. v. 30. 

„Legea au dato spre ajutoriu, că sa dicu, ca nu 
vocea aceast'a a vorbitoriului din pântece, ca nu S'au 
allatu spre amagire, precum acelea, ci este instructiva a 
adevarului, si acei'a vrajescu adeca pentru “ argintu ; si 
aceasta este lacrulu celu de rîsu, ca si argintu le dau 
loru, plata a minciunei, cei ce se amagescu ; eara vocea 
aceasta a legii nu este acestu feliu, că sa dee bani. 
pentru ea, ca nimine Darulu nu'lu da inapoi,“ in daru, 
dice, a'ti luatu, in daru dati. — Mateiu X, 8 — Vedi, 
cum s'au mâniatu Petru asupr'a lui Simonu, celui ce adu- 
cea argintu pentru Darulu Duchului: „ârgintulu teu, dice; 
fie cu tine intru pierdiare, ca ai socolilu a casligă Da- 
rulu lui Dumnedicu prin bani“. Deci nu este cuvântulu 
Evangeliei câ st vocele vorbitoriloru din pântece, cele ce 
se vându, ca ce resplatire aru dă cine=va vrednica de 
ea? asculta pe Davidu — Psalm. 115. v. 2 — carele
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nu sc dumeresce st dice: „ce voiu resplati Domnului 

pentru i6te, câte mi-au facutu mie“; pentru aceea nu 

este cu putintia a dă daruri vrednice din partea sea 

penuu Darulu lui Ddieu. Unu singuru daru este vred- 

nicu, adeca pazirea acelui daru, ce i s'au dalu lui. Celu 

ce ti-au datu tie vistierie, nu cere dela tine preliulu ei, 

ci pazice vrednica -a lucrului celui datu, | 

Alu aceluiasi din Epistol'aceacâtra Eppii 

cei de subt elu, care este Canonu 90-lea. 

„Li se pare loru, ca nu pecatuescu, pentru co nu 

iau indata, ci dupa hirotonie; eara a luă este aceea, ori 

cându se ia; rogume dara, acestu venitu, eara mai bine 

a dice, inlroducerea cea spre geena, lepadati-o, si nu 

spureându-ve mânile cu acestu feliu de aluaturi, să ve 

faceti nevrednici de a sevârsi sântele misterii““. 

Din viati'a Sântului loanu Chrisostomu. 

„Au venitu la noi Eusebiu, pricinuitoriulu de lunga 

cuvântare tuturoru Eppiloru, si incusatoriulu celoralalli 

siase Eppi, rugându-se a se primi la imparlasire, despre 

care in contra dicu unii din Eppi, ca nu lrebue să se 

primeasca elu, că unu clevetitoriu; pentru aceasta se 

rugă dicându : fiindca judecata cea mai măre parie iu 

doi ani s'au cercelatu, si cu martori s'au faculu apela- 

ia, me rogu iubirei vostre de Dumnedieu, astadi indata 

să se dee martorii, ca de-si Antoninu Eppulu celu ce 

au lualu aurulu, si au facutu hirotonii, s'au sevârsilu, 
„dar insa cei ce au datu, si s'au birotonitu, suntu remasi; 

au socolita cu dreptulu acesta Sinodu, că sa esamineze
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luerulu, si sa inpace causa din cetirea harihiiloru facute- 
de mainainie. Au intratu martorii ; au intratur si cei: siâse 
din cei ce du datu st s'au hirotonisitu; la incepulu taga- 
duiă; slaruindu insa marlorii, unii fiindu mireni, eara altii. 
presbiteri, în carii li s'au parulu loru a indrasni mai din-= 
tâiu tagaduiă; eara dupa ce martorii ii vedea, aducân- 
du-le loru aminte si de locuri, si de: timpuri, spuindu 
si feliurile depositeloru, sî suma, aflându-se nu prea 
bine si consciinlia loru, marturiseseu de sine fora de 
multa sila, ca amu dalu, si ne-amu facutu, socotindu; ca 
prin astieliu de urmare sa ne liberâmu de sevvitiulu celu 
publicu mirenescu, si acum ne rugâmu, de este cu pu- 
Untia sa limu noi in serviliulu Bisericei, seau celu pu- 
tienu aurulu, ce Pamu datu, sălu luâmu inderelu, ca 
Ore-care scule ale muieriloru nostre amu dau. loanu — 
Chrisostomu — despre aceste au. „apromisu sinodului : 
Eu, dicea, pe ei ii voiu elibers, rugându pe Imparatulu , 
voi insa demandali, că să iee dela clironomii lui Anto- 
ninu. aceea, ce au datu. Deci au poruncilu Sinodulu, 
să'si iee ei aurulu dela clironomii lui Antoninu, si sa 
se imparlasiasca inlaunirulu altariului, dar să fia scosi din- 
tre preoti, că nu aceasta ierlându-se sa se faca obiceiu 
iudaicescu, seau egiptenescu, de a vinde sî de a cum= 
pară preoti'a, ca dicu, ca pierdiatoriulu si minciunonumi= 
tulu, Patriarchulu Iudeiloru, in fiesce care anu vinde. seau 
si alora de anu, pe mai marii. Sinagogeloru prin. adu- 
nare de argintu ; așisiderea si râvnitoriulu acesiui'a Pa- 
triarchulu Egipteniloru, că sa plincasca dicerea cea pro=
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roceasca: preotii loru pentru daruri respundea, st pro- 
rocii peniru' argintu vrâjea“. Miheia 3. 11. . 

Aici se aduce spre marturie si Canonulu 2-lea alu 
Sinodului IV ecumenicu. 

Din cercularea epistola a Patriarchului 
| Genadiu. 

„Deci fia dara ca si este lepadatu si strainu de 
i6ta vrednicia sacerdotale si de liturgie si supusu blas- 
temului anatemei atâtu celu ce socotesce, ca va casligă 
preotia aceasta cu bani, câtu st celu ce apromite a i-o 
di aceasta cu bani, ori clericu de aru fi, ori mireanu, 
seau de saru' vadi,.. seau de nu s'aru vadi, facându-o 
aceasta, ca nu este cu patintia, că cându-va sa se in- 
voiasca cele neinvoite, nici a se conglasui mamon'a cu 
Dumnedieu, ori cei ce slujescu acelui'a, a sluji lui Dum- 
nedieu; si aceasta este hotarirea domneasca, cârei nu se 
pote contradice: „Nu puteti sluji lui Dumnedieu, si lui 
mamon'a“. Mateiu VI, 24. 

Canonulu 22 alu Sinodului VI. ecumenicu. 
„Cei ce pre bani se hirotonescu, ori Eppi, seau 

ori carii din clerici, st nu dupa esaminare si dupa ale- 
gere a vietii, demandâmu, a se depune, inca si cei ce 
iau hirotonitu pe ei“. Sa audimu acestea toti, si in urechi 
să le laâmu, nu numai Archiereii, ci sî cei ce suntu 
numerati in cleru, si toti cei ce locuescu in lume, câ 
trebue” mai multu a luă noi aminte la cele ce audimu, 
că nu cum-va să ne alunecâmu, ca nu cu argintiu seau 
cu auru, care se sirica, neamu mantuitu de viatia nd-
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Sira cea predanisita de stramosi, ci cu cinstitu sângele 
lui Christosu, că alu unui mielu nevinovatu, si neintinatu. 
Asiă pe noi invalia-ne, Barbate Preasântite, si ne supune 
demandatiuniloru din Scripturi, din Evangelii, din Apostoli 
si din Canânele parintiloru, câci bucurosu ne subordi- 
nâmu graiuriloru gurei vâstre. „In munte inaltu: suele, 
inaltia intru tarie vocea ta; mergi iniru desfatare“ Isai"a 
40, 9 —; predica cu indrasneals, că să se ridice din 
midiulocu si intru pierdiare sa se duca hirotoni'a cea prin 
bani, si totu ori ce feliu de iubire de argintu, si ne- 
drepiate, si negotietorie urmeaza pentru mârsiavulu castigu, 
ca aceasta impreuna cu cele ce se intarescu in dâns'a 
ridicându-se din poporulu celu alesu, cu numele lui 
Christosu numitu, si carele in daru castiga mântuire, l6te 
spurcaciunile cele ce urmeadia cu reulaiea, se voru luiă 
din radacina st preotii că finicii se voru inflori, buna mi- 
reasm'a lui Christosu o voru insuflă in cei ce se mân- 
luescu, si bisericei cântarea de bituintia voru . cânlă ; 
„stersau Domnulu dintru tine nedreptâtile tale“; — So- 
foniu III, 16 — ; dar inca indulcindu si pe cei ce se- 
ceră rodurile loru, si inmultiendu-i pe ei intru batrânetie 
unse, si aratându-i pe ei mostenitori a fericitei acei'a, 
si nestricatei vieti.



Canânele cele 37 ale Sântului Niceforu Patri- 
-arehu alu Constantinopole (0). 

Can. î.  Deaca din nesciintia se va spală sântulu 

Antimisu, nuw'si pierde sânlienia, nici se face necuralu, 

pentru ca s'au spalatu. a 

„Can. 13 apost. — VII. 1. 

Can. 2. A doua nunta nu se > binecuvânta cu cu- 

nuni, ci se canonisesce a nu se impartasi doi ani, eara 

nunta a treia, trei ani, | 

  

Apostolescu 7, . 

Can. 3. De va mân6 cine=va in pridvorulu bise- 

ricei de nevoie, si in puliena vreme, nu se osândesce ; 

eara de va face aceasta in multu timpu, elu să se scolia 

de acolo cu certâri, cara biserica sa'si ice carasi drep- 

tâtile sale, adeca a nu se face casa de obsce si neba- 

gala in seama. 

Can. VI. 9. 

Can. 4. Se cuvine a se primi milosteniele cele ce 

se facu pentru sufletele celoru ce au murilu fora asi 

() Celu dintra sânti Parintele nostru Niceforu marturisitoriulu, fiindu bo- 

ieriu mare, în urma s'au facutu monachu, apoi au statute pairiareha alu Con- 

stantinopolei dupa reposarea lui Tarasiu in a. 815. Ela alu scrisu 37 Canâne 

spre deslegarea unoru nedumeriri atingatâre de huw'a rânduiala bisericeasca ; in 

fine prin Imperatulu Leone, care eră luptatoriu asupra icâneloru, s'an isgonitu 

din şcăunu; ear amintirea lui aniversale este in 13 Mautiu, si in 2 luniu,
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face testamentu st desjiusatiune pentru lucrurile” loru, deaca 
ei fiindu vii aveau cugetu, si voia să faca pentru dân- 
sii acestu feliu de milostenie, sî chiaru dicea, ca au voie 
sa miluiasca. | i 

Can. 5. De se va inlamplă Bunavestire în Joia 
seau Vinerea mare, nu pecaluimu, de vomu deslegă a- 
tuncea la vinu si la pesce, 

      

Can. 69 apostol.— 
"Can. 6. Presbiterulu, carele are rugaciune de Igu- 

menu —hiroionie de Igumenu—, pâte să hiroton&sca Ce- 
litoriu st ipodiaconu in Manastirea sea. 

Can. 7. De au vieliuitu cine-va în desfrânare, 20 
de ani, seau' si mai multu, apoi va face lucruri de fapte 
bune, acesta nu se cuvine a se hirotoni de preotu, fi- 
indca sântulu aliariu este curalu, si neintinalu, 

1. 19.— Neoces. 12. 

Can. 8. Copiii, câli se voru nasce din concubine 
seau din parinti de a dou'a, ori de a treia nunia, 
si au vialia vrednica de preotie, se facu preoti. 

  

VI. 31.— 

Can. 9. Sa cuvine, că preotulu sa imparlasiasca pe 
celu ce se primejduiesce la morte, sî dupa ce au mân- 
caiu. 

Can. 10. Se cuvine a plecă penunchele pentru sa- 
rutare Duwminec'a si in tâia Cincidiecimea, insa nu a face 
obicinuitele metanii mari. 
- a - , 

IL. 20. — VI. 90. — Petru 15. — Vasil, 91,



524 Canânele 

“Can. 11. Nime nu pacatuiesce, deaca pentru trei 

Gmeni impreuna proscomidesce dintr'o prescura, seau de 

aprinde una candela. | 

Can. 21 din Laodie. 

Can. 12. Nu se cuvine, că preotulu să faca pecete 

la sântulu potiriu in rugaciunea Scevofilachionului. 

    

Vedi Comentariulu Canonului 21-lea din Laodicea. 

Can. 13. Nu este iertatu preotului, să liturgiseasca 

fora caldura, afora insa de mare nevoie; si de nu se' afla 

acolo nici o caldura. | ” 

  

Preotulu mai nainte de a incepe să liturgiseasca, trebue să 
aiba grija pentru tâte, câte se ceru la sânta liturgie, st fiinduca 
la cântarea chinonicului — priceasnei —are lipsa neincungiurabile 
pentru apa calda, ceea ce se târna in potiriu, pentru aceea de 
timpuriu sa se ingrigeasca pentru apa calda, adeca pentru unu vasu 
de arama, in care se incaldiesce ap'a, sî pentru focu; ap'a calda, 
trebue atâtu să fia calda, că totu potirulu dinpreuna cu vinulu, 
ce este intrânsulu sălu incaldiasca, sî ap'a aceasta. calda este 
simbolulu credintiei invapaiate; preotii aceia tare pecatuiescu, ca- 
rii torna la priceasna in potiriu ap'a rece, că si la proscomidie, 
s prin archiereu se pedepsescu. 

Can. 14. Se cuvine monachului, carele au lepadatu 

schim'a, adeca chipulu celu monachalu, cându se va in- 

inlOrce, si se va pocai, că să se imbrace earasi cu mo- 

-Dachala schima, de care s'au desbracatu, fora insa ai 
se celi earasi rugaciunile. schimei lui. 

Can. î5. Calugaritiele potu intră in sântulu altariu 

spre a aprinde luminari, si candele, sî spre a'lu metură. 

  

Adeca in bisericele manastiriloru loru, deaca” barbati servi- 
tori nu se afla. VI. 69,
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Can. 16. Nu se cuvine, ca monachii in postulu mare 
se faca slujbe plugaresci, câ apoi din caus'a aceasta să 
se deslege la vinu st la untu de lemnu, fiindca acestea 
suntu lucruri ale lacomiei de pântece. / ARII 

Can. 69 apestolescu. 

Can. 17. Pentru lirei cause se iarta monachului a 
parasi monastirea sa; |. de este igumenulu ierelicu : 2, 
de intra muieri la monastire ; si 3, de invalia copii mi- 
renesci in monaslire carte, fiindca este cu necuviintia 
prin copiii acestia a se arată lumeniloru, câte se facu in 
manastire, 

  

VIL. 21, | | 
Can. 18. Calugariloru, celoru ce suntu sub canonu, 

li se cuvine. a mâncă impreuna cu ceialalti monachi, st 
impreuna a se rugă, si binecuvântata pâne— Anafora—a 
mâncă, impreuna cu marturisirea loru. | 

    

Canonulu alu 10-lea i lui Nicolau dice, că Calugarii cei o- 
priti de dumnedieeasc'a impartasire să nu mânânce nici anafora, 
dar Canonulu 8-lea alu lui 'Teofilu iarta monachiloru de sub: e- 
'pitimie a primi anafora, prelânga care judecata se alatura st Nice- 
foru pentru marturisirea, loru, : 

Can. 19. In postulu Sânltiloru Apostoli, si a sântu- 
lui Filipu—a nascerii Domnului — se cuvine monachi- 
loru celoru ce siedu in monaslire, a mâncă odata in di 
Miercurea si Vinerea; eara cei ce se afla in serviliuri, a 
mâncă de due ori dupa alu siaselea ceasu, si seara, | 

Can. 20. Calugeriti'a de se va strică de 6meni varvari si 
fora rânduiala, st viati'a ei cea de mainainte aru [i fostu curata,
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să se canoniseasca numai patrudieci de dile a nu sc im- 

porlasi; eara deaca vialia ei cea de mainainte sau fostu 

inlinala, că o preacurva se canonisesce, adeca trei ani 2 

nu se impartasi dupa canonulu 13 alu lui loanu postnicu. 

Grigoriu Neocesar, Can. 2. — Vasiliu 49.* 

Can. 21. Carele din temere, ca ilu voru luă la 6ste 

-seau din alta 6recare viclenie saru imbracă in schima 

monachale, batjocorindu-o, acesta desbracânduse de chi- 

pulu monachalu, dupa ce iau îrecutu frica, si dupa fa- 

liarnici'a acesta si vicleni'a, să se canoniseasca cu un'a 

suta d6uedieci de dile cu oprirea dela impartasire. 

Can. 22. Deaca vre-unu leromonachu tânaru aru 

sluji la Calugaritie, si liturgisindu le aru impartasi pe ele, 

nu ni se cuvine a ne impariasi dela elu cu dumnedic- 

escile taine. 

  

Incidentele acestui canonu cu greu este alu află, afora de 
aceea imprejurare, ca leromonachii tâncri să nu se imbulzeasca a 
sluji in bisericele Calugaritieloru. 

„Can. 23. Nu se cuvine, câ Igumenulu pe monachulu 

vrându să "lu scoatia din manaslire, săi iee camilave'a, si 

asiă a'lu goni din monastire. 

  

Se intielege de sine, ca aceasta nu o pote face Igumenulu, 

deaca în contra monachului nu sau adusu sentintia de degradăre 
ptin fratime, sî nu saw aprobatu prin Eppulu locului. 

Can. 24. Nu se cuvine, că cine-va să primeasca în 

casa sea pe monachulu, carele au lejiadatu schii'a calu- 

gareasca, si nu se indrepleaza, nici sălu primeasca de 

herede.
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IV. 1,— 12, Neocesar,: | 
Can, 25. De va fi cine=va bolnavu, si va cere a se 

boleză, seau a se calugari, se cuvine fora. de intârdiere 
de timpu, sâi damu daraiu botezului, st ala chipului mo- 
nachalu, sî să nu'lu oprimu, 

Neocesar 12, 

Can. 26. Nu se cuvine Ieromonachului a liturgisi 
fora mantie. 

  

ment 
i Aci sub „liturgisireu se intielege ori care servitiu Disericescu, la care nu este trebuinția de felonu, asiă dara astfeliu de servi- fiuri bisericesci, precum suntu : rugaciunile de sear'a, de diminea- ti'a si dela, ceasuri, Ieromonachulu nu le pâte sevarsi fora, să aiba mantia pe sine. ÎN 

Can. 27. Se cuvine Duchovnicului, ca pe cei ce i marlurisescu lui pecate ascunse, să-i opreasca de dumne- dieeasc'a, impartasire, insa să-i lase a întră inlauntrulu Bi- sericei, si să nu arete pecatele loru ci să-i sfatuiasca că blândetie, să remâna intru pocaintia si rugaciune, si să hotareasca epilimiele, ce se cuvine fiesce cârui'a, dupa buna «chipsuial'a. sea. 
| 

Can. 28. Preacurvarii, si cei ce pecaluiescu cu do- 
bitâce, si ucigasii, st alti de acestu feliu, de “si voru marturisi pecatulu, ce Pau facutu. de buna voi'a loru,; fi- indu ascunsu la cei multi, se oprescu de dumnedieeasc'a 
impartasire, si primescu canonulu pecateloru. loru, intrându 
insa in biserica, să stee pona la rugaciunea celoru ce 
se catechisescu, si apoi se iase; eara de suntu -pecatele 
loru aratate la allii, atunci se canonisescu dupa legile Bi-
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sericei, adeca a nu intră in Biserica, ci a:sta cu ceata" 

celâru ce se tânguiescu afora de usi'a bisericei, si cu a 

celoru, earii asculta in porlicu. 

“Can, 29. Deaca vreunu omu mireanu - cu voi'a sea 

isi va marlurisi pecatele sale, duchovnicesculu parinte pâle 

sai faca lui epilimie dupa buna chipsuiaPa sea. 

Can. 30. Cu iertarea Archiereului sî preotulu pote 

sa faca Stavropigionu, adeca inligere de cruce. 
  

Canonu 31 apostol; 

Can. 31. Nu se cuvine nici unui preotu, a imparlasi 

pe cei ce iau dobândi, nici a mâncă cu ei, de voru re- 

“mânea in aceasta nelegiuire. 

Can. 32. Se cuvine monachiloru a ajună in Miercu- 

“rea si Vinerea Saptamânei brândiei, si dupa ce se va 

sfârsi preasânlita liturgie, (ca se face atunci cea maina- 

inte sântiVa intru aceste dile, precum si Simeonu alu Te- 

salonicului aceasta o dice; si vedi pe celu 49 alu celui 

din Laodieea) sa manânce brândia ori unde s'aru află 

petrecându, adeca ori unde s'aru intamplă a fi spre spur- 

carea ieresului Iacobiteniloru sî a Tetraditiloru. - 

  

Iacobitii si Tetraditii suntu un'a cu armenii. 

Can. 33. Celu ce are concubina, si nu voiesce nici 

„a.0 lasă, nici a se cunună cu ea dupa lege, aceluia nu 

i se cuvine ai primi proaducerile, ce voiesce a le face 

bisericei, câci legile ei prin fapte le defaima, sî le, oca- 

.resce, | 

  

Can. 171. apostol.—25 Ancir. 

Can, 34. Deaca vre-unu monachu va lepadă chipulu
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monachalu , sî va mâncă carne, si va luă muiere, se cu= 
vine unulu că acesta să se anatemiseasca, deaca nu se 
va intrece, si cu sila să se imbrace in schima mona= che la,. si să se inchidia inauntrul manastirei. 

IV. 7,1602 
| Can. 35. Cela ce de si numai odata de au curvilu, nu se cuvine a se face preolu, chiaru de au st Jasatu pe- calulu, ca diee marele Vasiliu, ca unulu că acesta chiaru sî morti: de aru inviă, preotu nu. se. face. 

Can. 36. Cându dice Apostolulu: de va fi vre-unu frate numilu curvariu, cu unulu că acest'a nici. sa mân= cati--]. Cosint. Capu V. v. 11.--se vede, ca dice, nu cu acela, pe care ilu scie unulu seau doi, ca curvesce, ci cuaceta, pe care ilu sciu toți, ca curvesce, st ca cu u- nulu că acesta, care de toli asiă se numesce, [iindca câte pecate se facu cu nerusinare, si scandalu comunu, acele au. si mai. multa pedeapsa, .de' câtu cele 
ascunsu. 

Can. 37. De va nasce muiere 

  

ce. se facu in 

2% Sî prunculu se pri- mejduiesce să mora fiindu de lrei seau cinci dile, prun= cutu are a se boteză, dara alta muiere botezata st cu- rata se cuvine a plecă pe Pruncu, si maic'a lui nici. se lasă a întră ecolo, unde este pranculu, nici macaru alu apucă in mâni - „bona ce desevârsitu se va cur 
40 de dile si va luă dela pre 
ciune. 

Se intielege de sine, deaca se afla alta + muiere dea apleeă pe pruncu, altcum pâte si maic'a pruncului, 

ali dupa 
eotu . deslegare prin 'ruga- 

L 
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Prin traditiuni vechi se afla si alte siapte ca- 
nne dela Sântulu Niceforu in Pidalionu,: 
care si noi le publicâmu, precum urmeaza. 

Can. î. Nu se cuvine, că cine-va fora nevoie mare 
să calatoreasca in diua Duminecei. 

Can. 2. Nu se cuvine, că noi sa -primimu Apoca- 

“lipsulu lui Pavelu, si cele ce se dicu „Vrontologia, Se- 

linodromi'a sî Calandalogia“ fiindca suntu necurate. 

| Selinodromi'a — drumurile lunei— nu se îintielegu cele ce se 
povestescu pentru fireasca miscare, nascere si crestere sî impu- 
tinare a lunei, ei cele ce spunu, ca de se vâintâmplă săfia lun'a 

dreapta, insemneadia biruintia, eara de va fi culcata, insemneaza 
rezboiu. — Subt Calandalogi'a se intielegu oarecare prevestiri, ce 
se facu in Calende, la inceputulu luneloru. 

Can. 3. Nu ni se cade, să primimu Apocalipsulu lui 

Esdra, si alu lui Zozim'a, si cele doue mucenii ale sân- 

iului Georgiu, si muceniile cele dâue ale Sântiloru muce- 

nici Chiricu si ludita si cartea lui Marco, si a lui Dia- 

dochu, fiindca aceste suntu lepadate si neprimite. 

  

Marcu, despre a cârui carte se face amintire, sau tienutu 
de ieresulu Gnosticiloru.—Diadochu au scrisu in un'a suta capete, 
dar aci nu aceasta carte a lui se opresce, ci cea sub numire de 
» Teorie“, 

„Can. A. Nu se e cade, să lucre cine-va in Septamân'a 

luminata, nici a cântă „fericiti cei fora prichana“ in Sâm- 

bata Seplamânei luminate, nici să liena Joile,
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Septamân'a cea luminaţa este Septamân'a Sânteloru Pasci, cându nu sc iarta a lucră ceva greu, sî intrega Septamâna nu se iarta a cântâ, „fericiti cei- fara prihana— Psalm, 118, câci intrega Septa- 
Itirea.— Din oare care obiceiu de- 

ile dela Pasei pona la Inaltiarea Domnului ; acestu obiceiu Sân- tulu Niceforu reprobeadia, sî :lu opresce, 
Can. 5. Celu ce va omori pe talalu seu de buna voie, să se canoniseasca treidieci st cinci de ani, 
Can. 6. De nevoie si monachulu simplu si nepro- copsitu boteaza pe copilu, asisiderea si diaconulu, Da Can. 7. Pruncii cei nebotezati, cându nu este de fatia preotulu, se cade ai boteză ori cine s'aru intamplă, de si insusi tatalu loru, seau altulu ori ce feliu de omu, numai să fia crestini, si nu pecaluiesce, 

Dama 

Intrebari ale unoru Monachi, carii se nevoiă „afora de Cetate, si respunsuri la ele dela Sinodulu celu din Constantinopole, fiindu 
„ Patriarchu Nicolae, si. impartasindu 

Alecsiu Comninu, 
—————— 

Intrebarea î-ca: Cuvinese Monachului să intre in sântulu altariu? ca aceasta o opresce Canonulu 33. alu Sinodului VI ecumenicu, carele nu iarta a cântă seu 
a ceti pe: amvonu celui ce n'are pecele, seau vre-unui monachu ; asemene sî celu 15 din Laodicea, si 14, VII. 

34%
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Respunsu: A face monachulu servitiurile Ceti- 

toriului pe Amvonu fora de hirotesie, este opritu, ear a 

intră in s. altatiu, că să aprinza luminari si candele, mo- 

nachalu, care de nici unu pecalu nu S'au facutu vinovalu, 

socotescu, ca nu se. cade a seopri, pentru onorulu chi- 

pului monachalu. | 

Intrebarea 2-a: Cuvinese a nu plecă cineva 

genunchele Sâmbata, precum nu pleaca Dumineca, si 

in Cincidiecime? | 

Respun su: De canonu nu s'au opritu acesta; 

cei mulli insa fiindca Sâmbat'a nu urmeadia ajunare, prin 

urmare nici genunche nu pleaca. 

  

Nu totu, ce nu este opritu, se iarta, dice Balsamonu. 

Intrebarea 3-a: Cuvinese, căpostulu lui Au- 

gustu să'lu postimu ? 

Respunsu: Au fostu mainainte postulu lui Au- 

gusiu, eara apoi s'au mulalu, că să nu cadie impreuna cu 

posturile altoru popsre, care ele le facu în acestu timpu; 

insa si. acum. multi Gmeni postescu poslulu acest'a. 

Intre barea 4-lea: Cuvinese a se impartasi, celu | 

ce se indracesce, pentru ca Timoteiu intr'alta chipu au disu; 

- „si divinii Apostoli earasi înalta chipu,.si earasi cei mai 

din urma intr altulu ? ” 

Respunsu: De patimesce cine-va de negrulu ve- 

ninu, âsiă de maltu, in câtu se pare din aceast a, ca este 

îndracitu, nu se optesce de a se impartasi; eara de cu 

adevaratu se indracesce cine-va,nu se pote impartasi; pen- 

truca nici O impârtasire n'are lumin'a cu intunereculu. - 

*»
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Intre eb ar ea 5-ea: De se cade preotului a mâncă 
cu ne deosebire, sî cum voiesce cele in biserica aduse, pres- 
curi adeca si altele? si de se cuvine a le mâncă că pe 
o pâine de obsce? si ce se cade să faca, cându pres- 
curele, si cele că acestea s'aru adună multe ? : , 

Respun su: Partile ce remânu din -prescurea ceea 
“ce s'au inaltiatu, nu se cade a se mâncă intr'altu locu 
fora namai in biserica, pona ce se voru chieltui tote, ori 
câte aru fi ; eara partile ce remânu din celelalte prescuri, 
care nu s'au inalliatu, se cuvine a se mâncă si afora 
de Biserica, insa nu cu laple, st cu brândia, si cu pes, 
că o pâne de.rându, ci singure, fora de alta mâncare. . 

Intrebarea 6-lea: .De s'aru tunde cine-va de 
monachu ori in ce locu aru fi, apoi se vatama acolo su- 
iletesce, sî vrându a se duce de acolo pentru vatamarea, 
aru luă legatura dela Igumenulu să nu fuga, ce trebue 
a face? Să delaime sufleteasca vatamare, ce i se face, 
ori să delaime legatur'a Igumenului? 
__Respunsu: Se cade mai intaiu să spuna Igu- 

menului caus'a, de carea se vatama, sî deaca valamarea 
aceasta arata si sufleteasca primejdie, trebuie a fugi 
deacolo, sî a nu-purtă grija de legatura Igumenului. 

Intrebarea 7-lea: Deaca cum-va murindu 
vre-unu Igumenu, si au lasatu în loculu seu pe altu Jgu- 
menu, dândui legatura ă nu se duce din monastirea aceea, 
apoi mostenitoritilu acesta alu Igumerului aceluia, mustratu 
de consciinti'a sea că unu slahu si nepulinciosu: de a o- 
Carmui monastirea, s'aru duce, ce trebue dara să faca pen- 
tru legatur'a aceea?



“Dag Candnele lui Nicolau ahi Constantinopolei. 

Respunsu: Legalui'a aceasta este fora de cu- 
vâniu, si pentru aceasta este si invalida; dreptu aceea 

legatur'a aceea se dezleaga, de va merge la Archiereu, 
si “si va arată ale sale. 

Intrebarea 8. Preotulu celu ce se va depune 
pentru ale sale vinovalii canonice, seau de voia sea se 

va lasă de preotie, mustratu fiindu de consciinti'a sea, se 

cuvine a dice: Bine este cuvânialu Dumnedieulu nostru ; - 

seau : Christosu, adeveratulu Dumnedieulu nostru; seau 

a tamâjă cu lamailore; seau a se impartasi în sântulu 

allariu? | 

R e spuns u: Ba; idle acestea nu se cuvine a le 

lucră nici unulu, nici altulu, ci se va randui in loculu 
mireniloru. 

Intrebarea 9-a: Ce vrea sa dica aceea, ce 

voiesce a dice marele Vasiliu la certarile cele mici dupa 

masura si osebirea gresielei, adeca aceasta : fiu dela bine- 

cuvântare ? | 

Res pu nsu: a se lipsi cine-va de binecurâula- 

rea aceea, ce se da in Biserica. 

Intrebarea 10-lea: Cuvinese a mâncă prescuri 

inaltiate aceloru, cei ce suntu opriti de impartasire ? 

Re spunsu: În viatia sântului Teodoru Sicheotu- 

lui aflamu scrisu: ca suntu oprili unii că acesti'a, si de 

a mancă acestu feliu de prescuri, adeca anafora. 

Vedi Can. 18 alu S. Niceforu. 

Intrebarea 1i-lea: Se cuvine a canonisi pe
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cine-va dintre cei ce se pocaiescu, dupa .Canânele post- 
nicului ? 

Re sp unsu: Fiindu ca canonicâsc'a aceast'a carte 
intrebuintiaza multa blândetie, au pierdutu pe multi; deci 
cei ce au cunoscintia binelui, sî nw'lu pazescu pe ace- 
sta, trebue a se indreptă. 

Epistola Sinodului alu III ecumenicu câtra Si- 
nodulu partialu din Pamtfili'a pentru Eu- 

stathiu Mitropolitu. 

  

Fiindca de Dumnedieu insufla!a scriptura dice —Pild. 
Capu 25, 29. si Sirachu Capu 32, v. 29: „Tote cu 
Sfatu să faci, mai vârtosu celoru ce au primitu  sâriea 
sântitei - dregatorii, se cade cu tăia Scumpetatea să faca 
cercetare penlru tote, cele ce se cuvine să faca; pentruca 

> cei ce voiescu a petrece viali'a, asiă feliu urmeadia, adeca' 
că ei allânduse in buna sperantia despre cele ale loru, 
că de unu norocosu vântu şe porta dupa pornirea dorin- 
liei loru. Cuvântulu acesta are mare verosimilitudine cu 
aserliunea aceast'a; dara uneori se intâmpla, ca intristarea, 
ceea ce iule şi nesuferitu au ingreunatu mintea, cumplilu 
o turbura, si mulându-o dela vânarea celoru Irebuinciose, 
o indupleca la cele nepobivile [iintiei sale; că cum aru 
vede ceva folosito.iu,
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Ceva de acestu feliu amu vediulu pe cucerniculu si 

iubitoriulu de Dumnedieu Eustathin, ca sau hirotonitu 
dupa. canone, precum se mariurisesce, lurburatu insa fi- 

indu, precum dice, de câtra unii, carii in ncasleptate im- 

prejurari -incapându, apoi din fârle multa neiscusintia 
obosindu, de a mai stă asupra  puriariloru de grija, ce- 
loru ce vinea asupr'a sea, si neputându opri ocarile, cele 
ce i se aducea asuprasi, —au adusu, nu scimu in ce 
chipu, carte de renuntialiune; câci trebuiă, că unulu, ce 

odata i se incredintiase archiereasc'a purtare de grija, de 

aceasta să se tine cu vitejie duchovnicâsca, -si a se 
gali, să sufera de buna voie ostenelele si sudorile cele 

cu resplatire. 

Fiindca dupa ce odata s'au aratatu pe sine a fi ne- 
grijitoriu, -ceea -ce au patimitu-o' mai multu “din neiscusin- 
tia, de câtu din lenevire, si trândavire, a voslra evlavie 

de necesitate au hirotonitu pe cucerniculu si iubituriulu 

de Dumnedieu pe fratele nostru si Coepiscopulu Teodoru, 
puriatoriu de grija alu Bisericei, ca nu era cu cuviintia, 

că Biserica să remâna veduva, si turmele Mântuitoriului 
să petrâca lora. de pastoriu. | | 

[asa fiindca au 'venitu câtra noi plângându nu des- 
pre celate, nici despre Biserica, prigonitu disulu Eppu Eu- 
Slathiu au cerutu cinste de Eppu si numire, ni-au durutu 
Noao iniuroru inim'a pentru batrânulu, si Noi socotindu, 
cu lacramile lui generali, Ne-amu silitu aaflă, de an su- 
feritu disulu depositiune legiuita ? adeca'ori de s'au adusu 
asupra lui de câtra 6recarii, ce au bârfitu -in conti'a
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cinstei lui Gre-care mustrâri pentru fapte necuvinciâse ? 
si amu aflatu, ca nimica de aceste nau lucratu, ci in 
locu de vre-o crima, ce i satu putea impută, au datu. 
resignatiune.  Dreplu aceea nici pietotea Ta nu o pri- 
hanimu, câci ai hiroionisitu în loculu lui pe amintitulu: 
cucerniculu “Teodoru de Eppu. i 

Fiindu dar ca pentru nciscusintia barbatului nu ur- 
meadia a ne dispulă multu, trebuii insa mai vârlosu a 
ue fi mila de betrânulu, fiindu deparlatu asiă mulii ani 
si din Cetaleu, ceea lau lienutu pe elu, sî din parin- 
tescile lacasiuri, — amu -judecatu sî amu hotaritu, că sa 
aiba fora tota contradicere numele episcopiei si cinstea 
si impariasîrea, asiă insa, incâtu elu nici să hirotoneasca, 
nici vre-o biserica apucându, să nu liturgiseasca cu auc- 
toiilatea propia, - ci deaca impreuna s'aru luă, adeca 
dândui-se voie, de s'aru intamplă, de câtra vre-unu frate 
si Coeppu dupa asiediare sufleteasca, si dragostea cea 
in Christosu, ara de ve-ti voi ce-va mai bunu pentru 
elu, ori acum ori in viitorime, s? aceasta va placea sân- 
tului Sinodu. 

  

Din epistola aceasta sinodale se vede apriatu, ca Eppulu 
Eustathiu din Pawmfilia, intristatu si machnitu pentru elevetirile, 
cele ce unii au intrebuintiatu în. contra lui, au datu „resignatiu-. 
mea sea de Eppu actualu; ceea ce s'au primitu de câtra Sino- 
dulu eppescu alu mitropoliei respective, si sau alesu în locului 
lui Teodoru de Eppu. Si fiindca Eustathiu au asteptatu dela 
Sinodulu eppescu alu mitropoliei, ca acesta ilu va consolă cu 
atâta mai multu, câci clevetele nu sau investigatu, sî nu s'au 
dovedita, dar s'au insielatu ; asi au recursu la Sinodulu ecume:* 
nicu alu III, st acesta i-au lâsatu lui cinstea si numirea de Eppu;
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s servitiula dumnedieescu a-lu putea tien€ că Eppu cu invoirea 
respectivului Eppu eparchialu. 

SNINININII NIN ON NIN 

Epistola |. a Sinodului intregu din Afric'a tri- 
misa câtra Bonifatiu Eppulu Bisericei Romani- 
loru prin Faustinu Eppulu, prin Filipu sî Asellu 
Presbiterii, câ Locotiitorii Bisericei Romane. 

  

Fiindca au placutu Domnului, ca pentru cele ce im- 
preuna cu noi au lucratu preasântii fratii nostrii, Faustinu, 
Coeppulu, si Copresbilerii Filipu sî Asellu, — nu lui Zo- 
simu Eppului celui intru fericita amintire, prin carele 
câiru noi s'au adusu scrisori sî porunci, ci Cinstiei Tale, 
urmatorialui lui, umilitatea Nostra să scrie si să respun- 

da cele ce s'au incheiatu cu cointielegerea nâstra a a- 

mânduroru pârtiloru, si in privinti'a celoru ce datorimu 

a le dechiară prin scurte cuvinte, eara nu precum s'au 

lucratu, prin lungi periode ale acteloru, si prin cuvinte 

sacite, inlru care padiendu-se dragostea, le-amu irasu nu 
fora mica osteneala a indoeleloru, judecându cele ce se 

atingu de lucru, a le pune in acle. Câci st acela, de 

aru Îi inca in trupulu acesta mai cu Ducurie aru fi pri- 

mitu ceea ce aru fi vediutu, ca mai cu pace s'au in- 

cheiatu, Domnule Frate! 

Apiariu presbiterulu, pentru a cârui'a hirotonie sî 

neimpartasire, si sorocire la judecata s'au ivitu nu mica 

sminteala nu rumai Bisericei din Sichi, ci si celei din
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lola Africa pentru tote, pentru câte au fostu relacitu, 
cerându iertare, sf s'au reasiediatu earasi intru imparla- 
sire; ca intâiu Coeppulu nostru Urbanu alu Sichiei, pre 
câtu atârna dela elu, fora indoiala s'au indreptatu ; dar 
fiindca de pacea si liniscea bisericeasea nu numai acum, 
dar si de aci inainte trebuiă, să se faca ingrijire, ca 
multe de acestu feliu au urmatu mainainte, câ din cele 
asemene, seau sî mai grele, de cele din urma sa ne 
pazimu mainainte. Au placutu N6ue, ca dela Biseric'a 
cea din Sichi sa se scâta presbiterulu Apiariu, pastrân- 
du-i-se cinstea treptei sale, si luându epistolie dupa Ca= 
n6ne ori unde aiurea aru voi si aru pulea, să slujeasca 
datorintiei celei ce se cuvine unui presbileru ; si idle 
acestea leamu datu lui la cererea sea fora nici o greu- 
late. Dar mainainte de a se dă causei' acestei asifeliu 
de hotarire, Apiariu au cerulu, că pentru actele -biseri- 
cesci sa ceremu dela fratii Nostrii, Coeppulu Faustinu, 
si Copresbiterii Filipu si Asellu, că sa aduca inainte cele 
ce sau demandatu loru, celu pulienu oralminte. . Bara 
Noi cerându-le in scrisu prin comonitoriu, acele le-au si 
adusu inainte, sî cercetându-se de Noi,. s'au alaturata 
lânga aclele cele ce si de câtra Noi se aducu' priu ei 
acum, întru care s'au rânduitu, patru Gre care de facuti 
impreuna cu Noi, [, despre apelaliele Eppiloru câtra Ie= 
reulu Bisericei Romaniloru; Il. câ câtra comilatu Eppii, 
asiă, precum pona acum s'au intâmplatu, sa nu calato— 
veasca de ceea-lalta parle a mârii; IN, că causele pres 
biteriloru si ale diaconiloru să se caute de Eppii vecini, -
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„deaca acestia cu sumetie aru fi lepadati dela imparlasire 

«de câtra: Eppii loru; 1V. pentru  Urbanu Eppulu cetu 

+scoşu dela impartasire, carele s'au chiematu. la Rom'a, 

“desca nu va. indreptă . cele datornice de indreptatu. 

“Din care tâle pentru cele din iniâilea si a treia ho- 

“Marire, urmeaza, că sa nu fia ierlatu a apelă la Roima, 

'si ca causele clericiloru sa se decida prin Eppii epar- 

"chiali, - | A 

“Acum in anulu trecutu, Ne-amu sârguitu a arală a- 
-celuia'si Zosimu de vecinica amintire, că acestea fora de 

'Valamarea. lui vremu să le padimu pona ce va face cer- 

cetarea hoțaririloru Sinodului din Nice'a, sî acum inca 

:ceremu' dela sântieni'a Ta, ca in ce chipu acestea in 

Nicea de Parinti s'au facutu si sau hotaritu, osiă sa faci, 

că si de Noi acestea sa se padiasca; si dispune, că sa 

se esaminedie cele ce: suntu in insusi comonitoriu de 
acolo la Voi, adeca, de saru prihani vre-unu Eppu, st 
Eppii cei adunati din eparchii- aru judecă sedterea lui 
din treapta sea, si i s'aru parea, ca trebue sa apeledie, 

si sa nezuiasca câira prefericitulu Eppulu Bisericeloru Ro- 

maniloru ; atunci cuvine-se Eppului Romei, a ascultă pe 

unulu că acesta, si a dispune, că judecata lui să se. re= 
inoiasca, si a scrie Eppiloru celoru din eparchii vecine, 

că ei tote cu sârguiniia n6ua să le cerceteze, si asiă 
„caus'a sa o decida finalminie ? - 

-.. Eara deaca' si celu ce se râga, că causa lui să se 
asculte din inceputu,: sî cu rugamintea sea la Eppulu 

Romei, că. dela jurulu seu să trimeata vre-unu presbi-
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ieru cu putere a unui Eppu, carele aru judecă cestiv- 
nava lui causa. Si de s'aru hotari cei ce suntu datori 
de fatia impreuna cu Eppii sa judece, carii avându im=. 
pulerire dela celu ce iau trimisu pe ei, va remâne pre: 
a sea judecata ; eara de va crede, ca suntu de ajunsu: 
Eppii spre a decide Iucrulu, va face ceea ce va' parea: 
preintieleptului consiliului seu. ' Asemenea: peniru presbi=: 
teri si diaconi, deaca vre-unu Eppu miâniosu, - ceea ce; - 
insa sa nu fia, cu graba, seau cu asprime! s'aru porni: 
asupr'a vre-unui presbiteru, ori diaconu sie-si subordinatu: 
si aru voi, pe acesta alu scâte din biserica, de lipsa: 
este de ingrigire, că unulu că acesta ci nedrepiate să: 
nu se osândeasca, seau sa nu piarda impartasirea. Deci: 
sa aiba putere celu scosu, că sa vina la cei vecini, si causa; 
lui să se asculte, strai cu deamaruntulu să se esami=: 
nedie, câci este datorie a ascultă pe celu ce se râga;. 
si Eppulu acela, carele ori dreptu, ori nedreptu Pau: 
scosu pe elu, cu rebhdare “are a primi -cercelarea lucru=; 
lui, că ori să se intareasca, ori sa''se indrepte judecata: 
primitiva a Eppului. | a să 

Aceste s'au alaturatu Je acte pona la sosirea esem-: 
plareloru genuine ale Sinodului din Nice'a, - care deaca: 
acolo se cuprindu cu chipulu celu din insusi Comonitoriu: 
celu aratatu Nâue prin fratii trimisi dela apostolesculu - 
scaunu, de se pârescust la Voi cu aceeasi rânduiala Ja: 
Hali'a, atunci Noi nu vomu face mai multu amintire: de 
unele -că acestea, nici vomu fi siliti a rabdă, ci vomu 
erede, ca ajutându mila Domnului. Dumnedieului - nostru;
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fiindu Sânlienia Ta Proestosulu Bisericei dela Rom'a, nu 

vomu nai suferi. spre viitoriu asemenea frica, ci se voru 

pazi pentru Noi cele ce, si negraindu noi, suntu datâre 

a se pazi cu dragoste fratiasca, care dupa intielepciunea. 

si dreplatea, ceea ce celu preainaltu o au daruitu Tie, 

intielegi, ca si Noi datori suntemu a ne pazi, deaca cum-va 

intru acestu chipa voru fi can6nele Sinodului din Nice'a;. 

câci noi prea multe cârti intimpinându, nicairea n'amu ce- 

litu la. Sinodulu din Nice'a cele ce ni s'au scrisu in Co-. 

monitoriulu trimisu N6ue din Rom'a. Insa fiindca aicea 

nici inu”o carte greceasca din bisericele resarilene n'amu 

potutu gasi acele, cele ce se dicu a fi hotariri ale Si- 

niodului din Nice'a, sî inca originale, care multu amu 

dori, că să se aduca la Noi; pentru aceea si rugâmu. 

pe Cucernicia "Ia, că sa serii insusi, si inca să rogi pe 

lereii pârtiloru acelor'a adeca pe ai Bisericei din Antio- 

chi'a, din Alesandri'a, din Constantinopole, st allor'a inca, 

că sa se infalisiedie Sântieniei Tale, câ dela Voi sa vina 

si la Noi Candnele sântiloru Parinti din Nice'a, fiindca 

Sântieni'a Ta mai cu deosebire cu ajutoriulu Domnului 

aduni hinefacerea aceasta pentru i6te bisericele apusene, 

ca cine se indoiesce, ca esemplarele Sinodului din Nice'a: 

suntu in cele grecesci, care dela asiă osebite. locuri, st 

dela renumite biserici grecesci adunându-se si aleturân= 

du-șe se consuna; care, pona cându se va face, eele 

in mai suşu disulu Comonitoriu celu adusu la Noi pen- 

țru Eppii cei apelati la Iereulu Bisericei române, si pen- | 

tru causele Clerieiloru: cele ce suntu datori a se holari 

“
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de Eppi eparcliiali, Noi marturisimu pona la intarire, si 
credemu, ca Fericirea 'Ta, vrându “Dumnedieu, va ajută 
N6ue la aceasta.: Eara celelalte lucrate si adeverite in 
Sinodulu nostru, fiindca fratii nostrii cei mai susu disi, 
Faustinu Coeppulu, Filipu si Asellu Presbiterii le aducu 
cu sine, de veti binevoi, cunoscute le voru face Sân- 
lieniei 'Tale. 

E 
Domnulu noctra să Te pastreze Noue la prea mulli 

ani, preafericite Frate ! s'au subscrisu de Alipiu, Augustinu, 
Possidiu, Marinu st ceialalti Eppi. 

  

Epistola 1 a Sinod. din Afic'a câtra Papa 
Celestinu. | 

  

Ne rugâmu lui Dumnedieu, ca in ce chipu Sântie- 
nia Ta au aratatu bucuria pentru venirea lui Apiariu, 
trimitiendu scrisori prin Copresbiterulu nostru Leone, in 
acelasi chipu st Noi avemu bucurie trimitiendu- Ve -scri- 

- sorile acestea peniru curalirea aceluiasi; câci erâ si a 
Nâstra, si a Vostra dorintia mai intarita, nici şe parea a 
fi necesariu, de a intrebă despre unu lucru cunoscuta - 
generalminte, 

Deci viindu câtra Noi preasântitulu fratele si Coep- 
pulu nostru Faustinu, amu adunatu Sinodu, st amu cre= 

diulu, ca pentru aceea este irimisu la Noi,. ca precum 
prin a lui silintia Apiariu s'au faculu - preshiteru, acum
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prin a lui lucrare acela sa se poia curati din atâtea in- 

vinovatiri, cele ce dela cei din Tavrachin'a s'au pusu asu- 

pra'si, a cârui'a necuviinliele cele atâlu-de multe si mari, 

alergându multimea“ Sinodului nostru, au: allatu in susu 

disulu .Fauștinu mai  multu 'protectiune decâtu judecata, 

mai - multu apararea cea cu sârgainlia, decâtu dreplatea 

potrivita unui esaminatoriu; ca mainainte lare au statu 

in conw'a intregului Sinodu, feliuri “de ocâri punendii 

asupra-i, si aparându privilegiile Bisericei din Roma, si 

vrându, că acela sa se primeasca de Noi la impartastre, 

pe carele Sânlieni'a Ta primindu-lu intru impartasire, iai 

concesu apelaliunea, sî elu pâr'a sea n'au putuvo dovedi. 

Insa mai putienu pentru dânsulu s'au faculu aceasta, câci 

din celirea celoru lucrate in privintia lui vei cunosce 

mai multu, si ca ostenicids'a judecata de trei dile s'au 

facutu, pona cându feliurile -de -invinovatiri cele puse asu- 

pra lui le-amu cercetatu.  Dumnedieu dreptu judecatoriu 

fiindu, celu tare. si indelungu rabdatoriu spre lungirile 

Coeppului nostru Fauslinu, si spre incurcaturile ale lui 

Apiariu, cu care se sumetiă a acoperi reutâtile sale ne- 

legiuite, — le-au” taiatu pre scuriu, si urât'a sî pr6pu= 

iur6s'a impletire o'au siricatu, precum. si nerusinarea ne= 

galiunei,. prin care voiă a confundă noroiulu atâtoru des- 

mierdâri.  Eara Dumnedieulu nostru strâmtorându con- 

sciintia lui, sî pecatele cele ascunse in inima lui, că în 

noroiulu crimeloru, fiindu -acum osândite, publicându- le 

inaintea - tuturoru Omeniloru, Sau aruncau de“ nâprasna 

vieleariulu tagaduitoriu spre. marturisirea tuturoiu invinui- 
> a
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riloru puse asupra lui, sî abiă Gre-cum su 'vaditu de 
voie pe sine pentru tâte ocârile cele de crediutu, sî ase- 
menea insasi sperantia Nostra, cârei'a Pamu si incredin- 
tiatu, dorindu, că din intinaciunile cele asiă de rusînâse 
sa se p6ila curati, o au intorsu în Suspinuri, sî intris- 
tarea acesta a nostra o Singura mangaiere o au poto- 
litu, câci sî pe Noi de osteneala neincetatului plânsu 
Ne-au inmoiatu, si pentru ranele sale câtusi de câtu 
vindecare, de-st fora de voie si de consciinti'a sea în 
sine luptându-se, marturisindu, mainainte s'au vadilu, Dom- 
nule Frate! 

Mai intâiu implinindu datori'a cuvenitei inchinaciuni, 
Ve rugâmu, că de acum inainte pe cei ce vinu de aicea 
câtra audiurile Vâstre, să nu-i primiti cu lesnire,. nici pe 
cei de Noi depariati dela impartastre, sa nu-i primili de 
acum inainte la imparțastre, fiindca sau hotaritu aceast'a 
st in Sinodulu din Nice'a, ceea ce lesne va află Sântie- 
nia Ta; ca, deaca si pentru cei mai de josu Clerici si 
pentru mireni se' vede acolo, ca se padiesce, cu câtu mai 

" multu aceasta peniru Eppi trebue să se observe. Deci 
cei ce in Eparchia loru s'au departatu dela impartasire, 
să nu se vadia, ca de a Ta Sântienie cu sârguintia, st 
cum nu se cade, să se asiedie intru impartasire;. st pri= 
begirile cele fora de rusine a presbiteriloru si a cleri- 
ciloru, precum se cade Tie, le vei goni dela Sântienia 
Ta, fiindca nu prin oarecare hotarire a . Parintiloru s'au 
oprilu aceasva dela Biseric'a din Africa, ci hotaririle S;- 
nodului din. Nicea pe clericii treptei inferiori,. si. pe insusi 

35



516 Epistola II. a Sinod. din Afric'a câtra Pap'a Celestinu, 

“Eppi iau trimisu la Mitropolitii loru, câ intieleptivsce si 

cu dreplate au sciutu, ca ori ce feliu de pricini saru 

nasce, acestea sunlu daldre a se decide in . locurile loiu, 

câci n'au socotitu, ca vre-unei Eparchii i: s'aru lipsi da— 

ralu Sântului Duchu, prin care daru se vede dreptatea, 

sî se sustine cu stalornicie de .lereii lui Christosu, mai 

alesu, ca fiesce câreia i s'au iertalu, ca deaca.pentru ju- 

decata cercelatoriloru i s'aru parea lui a apelă câtra sino-. 

dulu Eparchiei sale, seau si câtra Sinodulu ccumenicu, 

aceasta sa o p6la face. Ii 

Dar cine esle carele va crede, ca Ddieulu nostru in- 

sufla dreptatea judecatiei numai in “unulu, eaja lereiloru 

celoru nenumerati, âdunati ia . Sinodu, o aru denegăr 

Si cum -oare va fi adeverala judecata aceasta de preste 

marea, câtra care personele cele necesarie ale mariori- 

loru nu se poti infalisiă parte pentru neputinti'a firei, si a, 

batrâneiieloru, parte pentru multe alte impedecâri, ca pen- 

tru ase trimite unu intregu Sinodu alu Parintiloru in 

partile nâstre, nu aflamu, ca Saru fi hotaritu, fiindca a- 

siediamentulu, celu ce. de multu prin  Faustinu Coeppulu 

nostru Ni s'au îrimisu, că si cum din partea Sinodului 

din Nicea, că sa vedemu cele mai adeverate prescrieri 

ale aceluiasi Sinodu niceanu, pe care le-amu primitu dela. 

„ preasântilulu Cirilu alu Bisericei Alesandribiloru, si dela 

vredaiculu de cinste Allicu. alu Bisericei Conslantinopo-. 

litane in Chipu autenlicu, si nu suntu aceste uniforme cu: 

esemplariulu, ce Pamu primitu prin Fauslinu Coeppu, si 

care inca mainainte de aceast'a prin Inocentiu Presbiterulu, si
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prin- Marcelu Ipodiaconului de câtra Noi s'au trimisu vred= 
nicului de cinstita memorie Eppului Bonifaciu predece- 
sorelui Sânlieniei. Tale. | | | 

Deci Clericii eseculori să nu trimiteti aicea, nici să 
le dati voie, că să cugetamu, ca se introduce mândri'a 
cea fumurâsa a lumei in biserica lui Christosu, carea lu= 
min'a simplicitatii, si diwa umiliniei o aduce tuturoru 
celoru ce dorescu a ved€ pe Ddieu, ca vredniculu de 
plânsu Apiariu acum de fratele - Nostru: Faustinu,. | dupa, „ale 
lui nelegiuite reulati, scotinduse ” dih Biserica lui “Cliri- 
Slosu, suntemu fara de grija, ca de acestu lucru cu cer- 

„carea, st punerea la cale a Sântieniei Tale, padindu-se 
fratiasca dragosie, mai multu nu va suferi nici cându 
Africa. | 

Dumnedieulu nostru pe Sântieni'a Ta să .o pazeasca 
intru lungu timpu. 

La aceste amandâue Epistolii câtra Papii Romei Bonifatiu 
si Celestinu au datu ansa, presbiterulu din Sichi, anume Apiariu, 
carele de câtra sinodulu mitropoliei, de carea sau tienutu, au 

" fostu judecatu spre degradare pentru crimele pătrate de elu; a. 
cesta insa au plecatu la Pap'a Bonifatiu pentru nimicirea senten- 
tiei sinodali, sî Pap'a razimatu pe Ore care privilegiu, apelata o 
au primitu, pe degradatulu Apiariu Pau lasatu la impârtasire sî pe Ep- 
pulu Faustinu au trimisu cu inca alti doi presbiteri spre a cercetă st 
decide caus'a din nou. Sinodulu intregii Africei s'au simtitu vata- 
matu de aceasta dispusatiune a Papiloru, carea o au considerațu 
de anticanonica, sî provocânduse la hotaririle Sinodului I. ecume- 
nicu din Nicea au respinsu dela sine ori ce influinţie a Papei in 
administrarea Bisericei dela Africa, si intr'altele au rescrisu Pa- 
piloru amintiti, cumea Sinodulu din Africa nu crede, ca Dumne- 
dieu să insufle unui ginguraticu Eppu mai mare lumina de drep- 
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5418 Bpistoba Il; a Sinod. din Atric'a câtra Pap'a: Celestinu. 

tate, decâtu Eppiloru celoru-adunaţi în Sinodu, si ca provocârile 

la hotaririle sinodului niceanu, care. Papii le facu, nu suntu. ge- 

nuine, caci nu consuna cu esemplarele autentice, care Biseric'a din 

Afric'a posede dela Patriarchulu Alesandriei, sî alu Constantino- 

polei," st in fine se provâca; Papii, a se tien6 strânsu de canânele din 

sinodulu I ecumenicu dela Nicea, caci numai asi se va putea 

sustien6 pacea, sî dragostea fratiasca intre bisericele lui Christosn 

din Africa, sî Apusu. 
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