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Vieța și activitatea Imi Busebii de Cesareea,
Cel mai

însemnat bărbat al bisericii primitive, care s'a

ocupat în special cu întocmirea unei lucrări, în care să
tacă istoricul acestei biserici, e Eusebiii, episcop de Cesareea. Pentru meritele sale în direcțiunea, acesta el e

numit //ferodotul 1) creștin

și i s'a

dat

chiar

supra-

numele de părinte al istoriii bisericesci. Eusebiii s'a născut
în Palestina și probabil în anul 267; în tot casul între

anii 260—270.

Cei d'întâi ani al tinereții sale i petrecu

pe pământul bine-cuvîntat

al acestei ţări, unde

e întrodus

în cunoscinţele religiunii creștine de FEpiscopu/ Meletie 2)
din Pont, supra-numit pentru elocința sa «Mierea de
Atica». Merge apoi în Antiochiea, unde i se presintă
ocasiunea, de a asculta savanlele şi înteresantele comentarii asupra. Sf. Scripturi, făcute de preotul Dorofeă ?),

unul din cei d'intâi întemeetori ai şcâlel teologice din a1) Herodot,

în 407 înainte
2) Acest

cel întâiă istoriograf

de Christos.

episcop
.

.

y

întrecea
>

y

prin
.

.

elin s'a născut în 484
sciința
=

sa profundă
A

*

și a murit

|

și variată pe
7

A

cei mai distinși bărbați din timpul săi. Pe lângă acâsta era înzestrat și cu cea mai seducătore elocinţă, de unde și supra-numele ce i
s'a dat
3) Se

și de cea; mai
dice,

puternică

dialectică,

|

că întemeetorul acestei şcoli ar fi însuși Dorotei (Tr 290),

Şedla, acesta era în luptă cu cea din A/exandriea, căci pe când cei
din Alexandriea interpretai Sf. Scriptură în mod dogmatie și speculativ, cei din Antiochiea o interpreta în mod exegetice și critic, Mis:
ticismul

și Alegorismul domnia

în șc6la, de Alexandriea,

Bi
cest oraș. Se reîntorce iarăşi în Palestina şi e ridicat la

trepta preoţiei de Agapie, episcop de Cesareea. In apropierea lui Agapie face cunoscință cu preotul /amfliă +),

un forte învăţat teolog.

bibliotecă,

pe care

Pamfilii

dispunea

de o bogată

o utilisa împreună cu Eusebiu.

In spe-

cial scrierile lui Origen fară cele dintâi, cari atraseră
seri6sa, atențiune a acestor doui bărbaţi de sciință. Pamfiliu întemeiase încă aici o șcâlă teologică, după modelul
celei din Alexandriea și Eusebii fu însărcinat cu esplicarea, scrierilor sfinte. In timpul persecuţiunilor

lui Mazxi-

min, Pamfiliă e aruncat în închissre și Eusebiu fără nici
o lemere '1 visiteză. în fie-care di lucrând împreună cu el
scrierea numită Apologiea lui Origen. In anul 309,

Pamfilii primesce corâna de martir prin tăerea capului şi
atunci Eusebiii părăsesce închis6rea, în care petrecea în
timpul din urmă cu scumpul să prieten. Pentru strînsa
legălură prietenâscă ce a existat între acești doui bărbaţi,
din momentul cunâșcerii lor, Eusebiă, spre a perpetua
aducerea aminte a prietenului stu a adăogat la numele

sEu și numele lui Pamfiliă, numindu-se

Eusebii al lui Pamfiliă,

saă

'"Evotfros Iaupiev:

amic al lui Pamfiliă.

Eusebit

a întocmit chiar şi o scriere în trek cărți pentru aarăta
meritele cele mari ale acestui bărbat pentru biserică
şi
pe care Ieronim o numesce «libri elegantissimi»
şi care
sa perdut. lată cum se esprimă Eusebit și in altă
scriere

a

sa pe care o posedăm asupra prea iubitului
săi prieten:

1) „Pamfil, ne spune /eronim (de Vivis illust.
e, 75) era coprins
de atâta dragoste pentru scrierile sfinte, în
cât scrise cu propria sa
mână cea mai mare parte din volumele lui
Origen asupra acestui subiect.

Manuscrisele sale se conservă,

teca, din Cesareea.

tarii

ale

Pamfil.

lui

Origen

E] le conserva

bogăţiile lui Cresa.
seda

„Ieronim

o scrisâre

asupra

până în dilele nâstre în biblio-

însuși a găsit

celor

cu cea mai

25

12

profeţi,

mare

plăcere

de volume

scrise

de comen.-

de mâna lui

și credea

că posedă

„Și dacă e o mare bucurie, adăogă el, de
a po-

de la un martir,

ce bucurie mai

de a poseda atâtea mii de linii, pe care
sângelui săăl“

se pare

mare

pâte fi, de cât

a fi lăsat urmele

V
«E timpul acum de a face cunoscut posterității marele şi
celebrul spectacol al acelora, cari ai suferit martirul împreună cu Pamfil, al cărui nume 'mi e atât de scump!
EI erai 12 la număr și căpeteniea lor era Pamfil, singurul
înpodobit cu darul preoţiei. Acest bărbat sa distins în
întrega sa viață prin practicarea tutulor virtuţilor: disprețul săă de lume, caritatea față de cei săracă, disprețul
tuturor onorurilor lumesci, pe care le ar fi putut pretinde,

conduita sa severă și demnă de un adevărat filosof!

El

se distingea încă de toți 6menii timpului nostru prin studiul solid al Sf. Scripturi şi prin munca fără preget spre
a'şi ajunge țelul, pe care șil propusese D.
După mârtea lui Pamfil, Eusebiii părăsesce Cesareea.
Merge mai întâi în Tyr, apoi în Egipt, unde e martorul

celor mai grâznice crudimi îndreptate contra creștinilor.
E! însuşi e aruncat în închiscre şi nu scapă de cât cu
multe greutăţi. In urmă se reintârce în Cesareea și în
anul 313 e ales episcop al acestei cetăți. L s'a făcut, câți-va
ani după plecarea lu! din Egipt, imputări asupra felului,
cumși a dobândit libertatea și anume de către un tovarăş al său de închisâre, de episcopul Potamon și a“câsta la conciliul

din Tyr ţinut

în anul

335.

Imputarea

consta în. aceea, că ei ar fi renunțat la credinţele sale
creştine numai și numai că să-i se dea libertatea... Ver-

siunea acâsta nu putea fi tocmai adevărată, căciun apostat
n'ar fi putut să fie așa repede ales episcop și nu sari
bibucurat de numele de care s'a bucurat el în mijlocul
causa
sericii. Imputarea n'a putut fi născocită de cât din

cel
favârei de care să bucura el la curtea lui Constantin

mare

şi

din

unile religi6se.

causa

obiectivităţii,

cu

care

judeca

cesti-

De la ridicarea sa la trepta episcopatului

sa ocupat
şi până la conciliul de la Niceea (325), el nu
teologice de
de cât cu studiul și cu alcătuirea de lucrări
2) Busebii: De Martyribus Palaest.
nepi Tâv xar abtov p.2pTop9avTâv.

liber

o 11, vel:

Ebipaupră
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tot soiul. La acest prim concilii ecumenic Eusebiti a
fost
în mare vadă. In sala, unde conciliul și-a ținut şedinţ
ele
şi unde fie care membru ȘI avea locul său destinat
mai

dinainte, Eusebiă a avut primul loc, adică
a stat de a
drepta împăratului. La intrarea în sală. a. împer
atului, el

a fost salutat de Eusebiii 1) în numele conciliului
aducând

mulțumiri

lui Dumnedei,

periului un așa mare
împeralul

dâmnă

prinir'o

pentru

suveran.

forte

că a pus în fruntea

Lui

frumosă

Eusebiii

im-

răspunde

cuvîntare, prin

care

în-

la unirea, în credință, căci desbinările în
bise-

Trică i se par mai periculse de cât resboi
ul şi revoluțiunea. Cele mai importante cestiuni cu
care s'a ocupat
acest concilii sunt: 1) Sistemul învețătuuz
i lui Arie,

_2) Dina serbări Pasceluj

Cea ma! însemnată însă din cestiuni era
învețătura lui

„Arie,

care sdruncinase

biserica,

care

provocase

tacol. din cele mai periculse Și din cele

pentru

creștinism.

Episcopul

Alexandru

un spec-

mai

neplăcute

din

Alexan-

dria, îngrijiat de consecințele învăţăturii
lui Arie convo-

case deja un sinod în 321, la care ai
luat parte aprâpe
100 de episcopi, cari găsesc învățătura
lui Arie cu totul

greșită şi în unanimitate 7] condamnă,
împreună cu toți
al sti adepți. La rindul lor aderenții
lui Arie convâcă Şi
ei în 323

un sinod în Bitiniea,

unde

aprobă în totul

în„WEțătura lui Arie. Acesta era starea
lucrurilor, când Marele
Constantin s'a hotărit de a convoca
primul concilii
ecumenic în Niceea. La acest concil
ii în privința învă-

țăturii lui Arie, toți membrii erai
împărțiți în trei categorii: a) în Ortodocși, b) în Arien
i, c) în împăciulrtori sai moderați.
Trei formule

de simbol

una de Eusebii
al Cesareei.
1) Sozomen.

Histor,

sat

presentat.

a/ Nicomidiej

Ecel.

lib, I €.-10,

şi una

Una

de Oszazs,

de

Busebiă
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Lui Arie i sa dat cuvintul și și-a desvollat întregul
sistem al învățăturii sale. După el Isus Christos este
cea întâiu creatură a lui Dumnedei. Dumnedei nu ne-a
creat pentru
nedeii era la
când a voit
cuvint, de

el, ci din contră la creat pentru noi. Dumînceput singur şi cuvintul nu era cu el, dar
să ne creeze, el la creat, i-a dat numele de
fiă, de înțelepciune, şi la făcut mijlocitorul

creațiunii nâstre. El nu este Fii al lui Dumneqei de cât
într'un sens

moral,

în nici întrun

cas nu

este

Dumne-

dei adevărat, ci o creatură a sa. In scurt, tlă învățătura
sa se reduce la următârele: <31e do î şi "BE âv4 dvrov
tori», adică, era cândva când nu era și din nimic
Oehnuau O, prin voinţa Tatălui.
Afirmaţiunile lui Arie au produs cea mal mare nemulțămire între membrii conciliului. Toţi declară, câ asemenea
afirmaţiuni sunt blasfemii şi că sunt contrarii sfintei învățături a bisericii. Acei cari susțin asemenea învățături
nici numai merită numele de creștini, fiind-că ele duc
de a dreptul la Judaism şi chiar la Păgânism *).
„Prin urmare formula de simbol a arienilor este respinsă.

In urma explicaţiunilor savante date de Diaconul A-

tanasie, membrii conciliulul au declarat, că Fiul este
de aceiași substanță cu Tatăl, că este consub-

stanțial cu EL (8429935) Eusebiii de Cesareea s'a pro-

nunțat la început contra termenului de consubstanțial
ȘI 'acesta din causa interpretării greșite ce-i da Sasusbellius şi Paul de Samosata. In special Sabellius
ținea, că dacă Fiul ar fi de aceiaşi substanţă cu Tatăl,
că
EI par forma de cât o singură pers6nă cu Tatăl,
Eusebiu
substanța divină va. fi recunoscută ca divisibilă.
de termenul
sciea, însă că părinţii bisericescl sau servit

consubstanț ai pentru a exprima adevărata înveţătură
"i dau ade aceea, vădând că şi membrii conciliului
Tom.
1). Wladim. Guetee, Hist. de Veglise,

3-itme, p. 12.
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celași înțeles, el îl introduce în formula se de simbol,
care e aprobată de concilii. Formula lui Osius a fost
însă adoptată, după ce s'a fixat destul de bine şi în sens
a

ortodox cuvîntul consubstanțial. Arie în urma adoptării
acestui simbol e escomunicat și scrierile sale condamnate

la ardere. Toţi membrii conciliului aă subscris hotăririle
luate, afară de Arie, de episcopul Teona din Marmarica

și Secund din Ptolemaida, cari ati fost exilați în Iliria şi de Zusebiă din Nicomidiea și Zeogne din Niceea, cari au fost exilați.în Galia, fiind-că n'ati voit să

consimtă la condamnarea lui Arie, cu tâte că primiseră
cele-l-alte hotăriri ale conciliului.
Prin urmare, Eusebii de Cesareea asubscris decisiunile sinodale cu tâtă convingerea sa, fiind-că nu se luase
nici o hotărire care ar fi fost contrarie vederilor sale. Am
făcut acestă scurtă descriere a felului cum s'a deslegat
prima cestiune dogmatică în acest concilii spre ase
ve-

dea destul

de

lămurit

rolul

pe care la jucat Eusebit,

din causă că i s'a făcut imputarea, că el ar fi subscris
formula, de simbol curat ortodoxă a lui Osius, numai pentru

dorul de a vedea linişte în biserică și de aface pe voia,

împăratului. Cu alte cuvinte, el s'ar fi subscris numai
cu
inima pe jumătate Și fără să părăsâscă postul săi
din

mijlocul Arienilor 4). Ce e şi mai mult, noi avem de
la
el o epistolă adresată din Niceea, credincioşilor
din Cesareea, prin care comunică formula lui de simbol
ȘI a-

rată motivele ce l'a determinat de a primi termenul
de
consubstanțial și prin acesta se înlătură ori Și
ce presu-

punere

neintemeiată.

lată

cuprinsul

acestei

epistole: 2)

«Aveţi fără îndoială cunoscință, prea scumpii
mei fraţi, de

cestiunile ce ai fost tratate în marele concilii
de la Niceea, atingătore de credința bisericii, căci
fama premerge
1) Herzog,

Real-Enciclop.

*) Euseb, Epist.
lb. L.e.8).

IV Band. p. 392.

ad Ceesariensis

(Vedi

încă:

Socrat.

Hist.

Ecel.
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de obiceiu notificăril. De temă însă,

ca nu

cum-va

po-

vestirea ce vi s'a făcut să nu fie esactă, am crequt de
nevoie să vă trimit formula credinţii, pe care am propus'o eu mai înlâiă și acea pe care ai promulgat'o episcopii, adăogând câte-va lămuririla a n6stră. Formula n6stră,

de

iubit

prea

împăratului,

cilită în presența

Dumnedei

li Sa părut tutulor bună și dreptă. Ea era ast-fel întocmită:

Cum am primit'o de la episcopii, predecesori! noștri,

când am fost introduși în învăţătură și când am fost botezați;

cum

învăţat

am

din

sfintele

scrieri;

cum

am cre-.

dut şi învățat toți, fie episcopi, fie preoți, aşa credem acum

şi v& espunem ast-fel credința nostră:
„Credem întrunul Dumnedeiă, Tatăl a tot puternic, creatorul lucrurilor vădute și neveţute;
Și întrun domn Iisus Christos, cu vîntul lui Dum-

din Dumnedeă,

nedeiă, Dumnedei
mină,

totă

vi6ță

din

creatura,

vieță, Fii

conceput

lumină

din lu-

unic, primul născut a

de Dumnedei

Tatăl îna-

intea tutulor vecurilor, prin care tote lucrurile
NOsSai făcut; şi sa întrupat pentru mântuirea

întră și a trăit printre 6meni; şi a pătimit și i
veni
viat a treia di și sa ridicat la Tatăl și vă
din noi cu mărire și va judeca viii şi morții.
Noi

credem

Noi credem,
Tatăl

ca

asemenea

Slînt Spirit.

întrun

că Iie-care din ei este şi subsistă :

adeverat

Tată;

Fiul

ca

adevărat

Iiă;

pe
Sf. Spirit ca adevărat Spirit, conform vorbelor,
când a tricare le a pronunțat Domnul Nostru,

Mergeţi, înv&
mis pe discipulii sci să predice:“
numele Tatălui,
țaţi tote nemurile, botezați-le în
că cu-

al Fiului şi al Sf. Spirit. Noi declarăm,
credinţă, că am
getăm tot așa, că avem acestă
cu statoravuto mai înainte şi că vom păstra-o
t6tă cresia
nicie, condamnând și anatematesând
am cugetat
nelegiuită. Incredinţăm că tot-dauna
am putut să cuasa din adâncul inimii, de când

X
nOscem

aceste adeveruri;

că noi cugetă

m tot astfel și as tă-di şi că vorbim
în ZOtă sinceritatea, în
bresența lui Dumnedei
A tot puternicul, a Domhului nostru

Iisus

Christos,

gata

de

a VE da dovedi de credința nostră
Şi a VE convinge că arm
avuto tot-dauna și am
învețato, ca și astă-di“.
Când am citit acestă espnnere
de credință, nimeni n'a
făcut obiecţiune. Imp&ratul,
prea iubit de Dumnedei, şi
a dat cel întâit consimțirea
şi a declarat, că el credea
tot așa, și a îndemnat pe î6tă
lumea de a admite acestă
credință și de a o subscrie,
adăogând numai cuvîntul
consubstanțial. EI explică
însuși acest cuvint, expunând, că nu trebuie să fie
înțeles într'un sens material
ca și cum substanța divină
ar fi fost susceptibilă de împărțire, ceea ce respinge o
Substanţă cu totul spiritua
lă, ci
într'un sens divin Și. mistic.
După ce impăratul a vorbit
ast-fel, adunarea adoptă
cuvintul consubstanţial
și profesiunea, următore de credin
ță».
După

ce citâză simbolul

ciliă și pe care "1 avem

torele lămuriri:

de

credință

astă-di, Eusebiă

Când s'a presentat

acestă

adoptat

mai

de

dă

con-

urmă-

formulă de cre-

dință, noi n'am lăsat să
lrâcă, fără examinare acei
a ce
s'a dis relativ la expresiun
ile „din substanță
şi conSubtanțial“. Sau Propus
asupra acestui subiect
maj
multe cestiuni și sai dat
mai multe răspunsuri.
Sa discutat în mod serios asupra
expresiunilor propuse.
Relativ la cuvintele „din sub
stanţă, sa înțeles că
ele însemnase, că Fiul venea
de Ja Tatăl, dar nu
ca o parte
a Tatălui. Expresiunea
ni Sa părut drptă, fiin
d-că exprima sfinta învățătură,
care constă în acesta,
că Fiul
vine de la Tatăl, dar că
e! nu e o parie din sub
stanța
sa. De aceea și ei am
aderat la acesta. Pe lângă
acâsta.
ei n'am înlăturat cuvînt
ul consubstanțial
pen
tru
dragostea păcii și pentru
a nu mă abate de la
exa
cta
pricepere a învățăturii. Pen
tru acelaşi motiv am
aprobat și
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cuvintele
vintul

„născuț,

făcut

nu făcut,

represintă

căc

acțiunea

se observa,

creatâre

a lut

că cuDumne-

dei, care fâcu tâte lucrurile prin Fiul și că el nu putea,
să convină

acestui Fiii, căruia nu trebuia să i se atribue

o causă anal6gă cu aceea a ființelor care au fost făcute

prin El; care avea o substanță mult mai superidră aceleia a, creaturilor, substanță pe care o avea de la Tatăl
și după oracolele divine întrun chip misterios, nepriceput
și inesprimabil pentru om. Când se dice, că Fiul era

consubstanțial cu Tatăl, sa înţeles destul de bine,
că comunicațiunea substanței Tatălui n'avea nici o analogie cu aceea a, ființelor însufleţite, a căror substanță e
comunicată prin divisiune, împărţire, tote aceste, cari nu

pot să convină naturii divine. Cuvîntul

consubstanțial

însemneză numai, că Fiul n'are nici o asemănare cu creaturile, cari au fost făcute prin EI, dar că El este asemenea Tatălui, prin care a fost născut; că n'are nici o
altă esență, nici o altă substanță, de cât aceea pe care
a primit'o de la Tată].

Când sai dat tote aceste explicaţiuni, am credut, că
trebuie să aprob termenul consubstanțial, cu atât mai
mult, cu cât sciam forte bine, că el a fost întrebuințat
de mai mulți părinți vechi și de cei mai renumiți scrii-

tori spre a. explica divinitatea Tatălui şi a Fiului.
Am credut de datorie de a intra în aceste esplicaţiuni
de credinţa,

atingătâre

la care am
flexiune,

care a fost promulgată la Niceea,

aderat cu toții, nu

dar după

explicaţiunile

cu

ușurință

date înaintea

și fără reprea

pio-

sului Impărat însuși şi pentru motivele espuse aici, cari
s'ai aprobat de toți.
N'am vEdut cu dificultate anatema, care urmeză formula de credinţă, fiind-că nu se face alt-ceva, de cât să
prescriă expresiuni streine sfintelor scrieri și cari causaseră
tâte turburările

în biserică.

In nică una

spirate nu se află aceste espresiuni:

din scrierile in-

„A fost

un timp
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când nu era“, „şi de neexistând“. Nu e
nică un motiv,

ca cine-va să se împotrivâscă

cesta e causa de ce am

spre a se servi de ele. A-

aderat la decretul

drept

şi fo-

lositor, care le prescria și cu atât mai
mult, cu cât n'am
întrebuințat nici o dată espresiunile cond
amnate.

Am crequt de datoria mea, prea scumpii
mei fraţi, să
ve scrii aceste lucruri pentru ca să cun6s
ceți și voi motivele esitațiunilor şi aderărilor mele. Vă
veți convinge,
că am avul dreptate dea resista până
ce espresiunile de
care se serviau nu ni s'ai lămurit destu
l de bine Și clar

»

Și că le-am admis în mod sincer,
de îndată ce ni sa
demonstrat, că ele aveati un sens
conform credinţii, pe
care am profesat'o tot-d'auna,
o

Am insistat mai mult asupra ținutei
lui Eusebiă în
cestiunea dogmatică de la conciliul din
Niceea și am re-

produs

chiar aprope

dincioșilor
pentru

din

întrega

Cesareea

epistolă

în urma

a sa adresată

închiderii

ca să se pâtă

cre-

conciliului,

vedea cât maj lămurit vederile de
care era călăuzit în nisce împrejurări
atât de grele şi de„licat
e, ca acelea în care s'a covocat
acest concilii ecumenic. Acâstă epistolă, care e citat
ă cu mari elogii de către
Sf. Atanasie 1) ne probeză, că
el nu era Arian, şi nu

adopta, înv&țăturile lui Arie.

După închiderea conciliului, Impăratu
l dete o masă mare
tutulor membrilor acestui concilii,
1 încărcă apoi cu da-

ruri și în urmă

du-i de a păstra

“Și luă rămas
pacea

bun de la ei, îndemnân-

în biserică,

de a evita disputele
nefolositâre și de a nu fi geloși
înlre ei pentru calitățile
primite de la Dumnedeiă. Deci
toți se reîntorc la eparchiele
şi parochiele

lor.

Eusebiii, fericit că se reîntorce în
Cesareea 'și reea firul
ocupațiunelor sale de predilecțiune
și anume ocupaţiunea,

cu

studiul,

căci

nimic

nu-i

turile fără rost şi fără folos.

era

mai

1) S. Athan. de decret, Nicen,
Synod. $ 3,

urit

de

cât

cer-
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Cu tâte acestea, el nu pulu să scape de discuţiuni po-

lemice, căci în curând se născu o asemenea, discuţiune .
între el și Fustaţiă al Antiochiei. Eusebiu era acusat
de Eustațiu, că nu admite credinţa Niceeană, iar Eustațiu
era acusat de Eusebiu de a da cuvintului Consubstazzțial acelaşi înţeles ca Sabellius. De aci învinuirea de
eresie şi de o parte şi dealta. Relaţiunile deveniseră așa
de încordate mai în urmă între aderenţii lui Eustaţiă și
între Arieni, sai mai bine dis şi între aderenții lui Eusebiti de Nicomidiea, în cât era
arme, dacă marele Constantin

să ajungă lucrurile la
n'ar fi luat măsuri de

urgență pentru restabilirea ordinii. In 331 se ţine un sinod
în Antiochiea în care piosul și ortodoxul Eustaţie e depus,
pe basa unor învinuiri nedemne şi desgustătore *), Eusebiu
de Cesareea a avut o purtare îndoi6să în afacerea lu;

ce
Eustaţie și acesta din causa relațiunilor de prietenie.
scaunul
existat între el şi Eusebiu. de Nicomidiea. In fine,
de Antiochiea ocupat
de Sinod lui Eusebii

cu demnitate de Eustaţiă e oferit
de Cesareea, el însă "1 refusă, pe

de o parte ca să nu contradică

vechea

procedare a bi-

sericii în ceea ce privesce ocuparea scaunelor vacante,
“iar pe de alta, fiind-că să temea de neliniște, de disordini,

ceea ce ar

contra

fi fost

ocupaţiunilor

sale literare ?).

ă o
1) In timpul când episcopii erait întruniți în sinod se presint
i.
copilulu
tatăl
e
i
femee cu un copil în braţe spunând, că Eustaţii
cere
ă de loc și
Eustaţiii sciindu-se cu cugetul curat nu se emoțion
nare martoră, iar
că
e,
răspuns
Femeea
dovedi.
și
să se aducă martoră
confirmată cu jurămînt
episcopii Arieni declară, că mărturiea femeei
tiran şi de adulter, el
de
t
califica
fiind

îndestulătăre. El e depus,
ții. Femeea e
care după Teodoret era atletul pietății și al castită sesce atunci,
mărturi
și
însă atinsă mai în urmă de o bolă mortală
copilului era, în adevăr
tatăl
că
ei;
una
minci
pentru
plătită
fost
a
că
un Eustaţiii,

Hist. Eccl.).

da» acesta

Intregă

era

acestă

un lucrător

farsă

și nu

episcopul

era promeditată mal

lui Eustaţiii,
către episcopii Arieni, căcă Ortodoxiea
în ochil.
stăteati
le
lui
e
statornic, pietatea. și virtuțil

.
2) Socrat. 1, 24; Sozom. 2, 18 sequ

(Teodoret,

dinainte de

caracterul

lui

xiv
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Impăratul însuși

n'ar fi dorit

alegerea lut Eusebiii, deși

1 socotia fârte capabil și demn pentru
acest loc, dar nu
destul de apt spre a restabili liniştea
; atât de scumpă sufletului săi. De aceea, serie Antioc
henilor ca să alâgă un

altul, iar nu pe Eusebiă;

prin care

opresce,

sareea și scrie

ca

scrie de asemenea și Conciliului

Eusebiti

în fine însuși

să fie transferat

lui Eusebiă,

laudă, că a refusat Episcopiea de
Antiochia.

Resultă din aceste frumose

depunea

tot zelul,

din

Ce-

prin care

scrisori, că Constantin

tâtă ființa, lui pentru

”]

1)

"ŞI

asigurarea

linișlel în biserică pentru ca ea
să-și potă lua avîntul în
desvoltare și înflorire. EL era
un adevărat șef bisericesc.
Eusebiii
ne

povestesce, că Constantin
sa esprimat o dată,

fiind mai mulți episcopi într
uniți

la masa,

sa, că și el
este episcop. Cuvintele
sale ar fi fost acestea:
» Voi
ați fost Duși de Dumn
edei episcopi, pentru
cele
din lăuntru ale biserici
i, jar eă am Iost
pus
pentru cele din afară“
2,
Eusebiti după cum am
maj spus iubia forte
mult li-

nume spre a merge
la Constantinopol,
ca să ţină o cuvîntare înaintea Imp&
ratului Constantin
asupra. mormîntului Domnului, ce
fusese descoperit de
curând Și care
descoperire era cons
iderată ca unu] din
cel
e mai însemnate evenimente
în biserică. 5).
De la conciliul din
Niceea maj ales, între
Constantin Și
între Eusebiă existau
cele mai strînse relați
uni. Eusebii,
pole fi considerat
ca un episcop al
palatuluy împărătesc
—
.
1) De

Vit.

Const,

c. LX, LXI, LXII
.
:) De Vita Const,
e. XXII. 1. Iv.
5) De Vit.

Const, e, XXXII 1,
Iv,

XV.
împăratul

avea

Constantin

cea mai mare

încredere în el

şi ?| considera, ca cel mai învățat bărbat al bisericii, iar

Eusebii la rîndul săi era cel mai devotat Impăratului
ce i
şi căuta t6te mijl6cele de a corespunde încrederii
se arăta. Numai două exemple pentru confirmarea, acestei

aserțiuni. Impăralul zidise o mulţime de biserici în Con-

pergastantinopol şi voia să aibă câte un exemplar pe
scopul
ment din Si. Scriptură pentru serviciul pisericiă şi în
ca să-i le
acesta însărcineză pe Eusebiă printr'o scrisore
procure. 1)
Eusebiti compune o scriere asupra serbării Pascelui

şi trimite un esemplar şi lui Constantin spre a, se iniţia

ntin
mai bine în istoricul acestei importante cestiuni. Consta
e
la rîndul stii se grăbesce de ai răspunde printr'o scris6r
forte elogi6să pentru Eusebiu. *)
binele
Constantin lucra din tâte puterile sale pentru
pe alţii:
pisericil. Incoragia pe unii din episcopi, mustra,

t6te numai

și numai

de a vedea pacea, dumnedeâscă pe

luase tote
pământ. In urma descoperirii sfintului Mormint
de
demnă
măsurile de a înalța pe acel loc o biserică.
hotărîrea de
sintul mormint. Biserica fiind gata, el luase
a merge

moniea

acolo

împreună

cu

fiii

asista

dea

săi

la cere-

sfințirii și de a celebra încă și al 30-lea, an al dom-

niei sale.
Certurile însă în biserică

deveniseră

atât de acute, în

sfintă inimiă
cât el a trebuit să renunţe la acestă căltorie
ea în bisale şi să caute de a restabili mai întâi linișt
serică.

Causatorii

certurilor

erau

episcopii

Arieni

cu a-

aduse St.
derenţii lor. Cu tote acestea, invinuvirile erai
Alexandriea
Atanasie, care ocupase scaunul episcopal de
înaintea Imîn urma morții lui Alexandru. El era pus
r, al tutulor
păratului ca, causator al tutulor neajunsurilo
fie judecat. Sa
relelor. Sa decis prin urmare ca să
1) De vita Const. e. XXXV.
2) De vita Const. e, XXXV.

-

Xvi

convocat în 335 un sinod în Tyr. Preşedinte al Sinodului
a fost ales Fusebii de Cesareea. Inainte de a se începe judecarea lui Atanasie se ridică episcopul

Potamon,

aderent al sf Atanasie şi face următorele observaţiuni
lui
Eusebiă despre care am amintit și în alt loc:
«Cum Eusebii, tu te-ai aședat aici ca să judeci pe Atanasie, care e cu totul nevinovat? E re posibil acesta?

Spune-mi,

nai

persecuţiunilor?

fost tu în închisre
Ei

am

perdut

un

cu
ochiu,

mine

în

timpul

iar tu eşti să-

nătos și nevătămat! Ai eşit tu din închisâre fără ca să
nu p&cătuiesci întru nimic contra consciinții tale?». Eusebiii s'a ridicat imediat și s'a retras dicând: «Dacă aveţi îndrăsnela, ca să ne tratați ast-fel în acest loc,
se

pote cine-va îndoi, că adversarii voștri nu spun
adevărul?
Dacă aici sunteţi în stare de a exersa o ast-fel
de tira-

nie, ce nu veți face
depus

în cele din

voi

urmă

între

ale

de acest

vâstre?»

Aianasie

sinod 1). Pe

când

e

încă

membrii sinodului nu se despărțiseră, ei primiră
ordin din

partea. Imp&ratului
de a se transporta la Ierusalim spre
a asista la sfinţirea bisericei sf. mormiînt.
La, acâstă ceremonie aii luat parte episcopi din
tote părțile lumii creştine. Cel mai însemnat rol Pa jucat
însă cu acestă oca-

siune Zusebiă de Cesareea. Ela
ținut o cuvintare savantă asupra bisericei sf. mormint
şi a întocmit chiar o
scriere pe care a înaintat! împeratului
împreună cu discursul
pe care l'a ţinut în ondrea

bărei de 30 de ani a domniet sale.
Kusebiă

de Cesareea,

sa cu

ocasiunea

|

ser-

-

bărbatul de aprope al marelui

——

3) Sf. Atanasiă

era acusaţ. a) Că ar fi pus
imposite ilegale; b)
că ar fi conspirat contra, împă
ratului; c) Sa presentat
înaintea Sinodului o feciâră, care a decl
arat, că ar fi fost nenoroci
tă de Atanasie
cu tote că ea arăta pe Preo
tul Zimnotei ca causator
al nenorocirii
eă, în loc de
a arăta pe Atanasie:
„cu

tote că sa

d) că ar fi omorît pe un
episcop

presentat

însuși înainţea, sinodulu
,
ă!. Prin urmare 0 înc
er-
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Constantin, întroducătorul lui în multe din învăţăturile
creștinismului mâre în vîrstă destul de înaintată și anume
în anul 340 2), după o păstorie de 27 de ani.

Alături de

Origen,

el a fost unul din

cei

mai

înv&-

țaţi şi productivi bărbaţi ai bisericii primitive. Lucrările
lui sunt de 4 feluri: a) apologetice; b) doematice și
polemice; c) exegetice; d) istorice.

a)

Scrierile apologetice.

1) Upozapaoxevi

2vayyehxi,

(Praeparatio

evangelica)

o

scriere în 15 cărți. In cele dintâi 6 cărți, Eusebiu arată
erorile păgânilor, cari aii întunecat veritatea revelată și
combate aceste erori. In cele din urmă cărţi vorbesce
despre judaism, despre religiunea, istoria și instituțiunile
lui, 7] compară cu păgânismul și arată motivele de ce
creştinismul ?] consideră superior păgânismului. Cu un cuvînt

9

trateză

în

acestă

scriere

despre

starea

omenirii

îna-

nainte de creştinism.

2) 'Amâ5erti 2vayyeuxi (Demonstratio evangelica) o scriSere în 20 de cărţi, din care nu âvem însă de cât 10.
„ Prin acestă. scriere Eusehiti probeză temeiniciea religiu-

din efectele

“_nii creştine
creştinismul

nu

ei și din profeţii.

e o religiune,

care nu

pote

El arată,

că

fi concepută

de cât cu credință 6rbă şi neraţională 2)
3) Un resumat sait un conţinut analog cu al acestor
două scrieri cuprind alte două scrieri şi anume: a) 0cooaveta în 5 cărți şi care ni s'a păstrat numai într'o traducere siriacă și "Exdoyai npopnrwal (eclogae proheticae)
în 4 cărți al căror început sa perdut.
4) Adversus Hieraclem, prin care combate pe Jeracle, care cutezase să compare pe Apolon de Tiana cu

lisus Christos, susțiind că și el ar fi făcut minuni ca Christos.
1) Socrat.

Hist. Ecel. lib. NI, c.l.

relativ de acested 2 scrieri
e 1. e. , p. 302 T. , 2. spune
Guette
E.
za
de plus savant“.
produit
rien
că: „I/antiguite chrâtienne. n'a
2) W.

pie A

ee
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2) Apologiea lui Origen în 6 cărți, pe care ă compus'o
împreună cu Pamfil. Cea din urmă carte e compusă însă
numai de el. Ni s'a păstrat numai cartea |.

b) Scrierile

1) Kară

dogmatice

Mapxtddov

ȘI polemice.

(contra Marcellum)

în două. cărți,

prin care învinuesce pe Marcel de sabelianism.
2) legi ră; 'ezrAmotaorixăs Oeodoyixc
(De ecclesiastica, theologia) în trei cărți îndreptate tot contra
lui Marcel.
c) Scrierile

exegetice.

Aceste scrieri sunţ;: 1) în mare parte
comentarii de 'natură alegorică. Ne-aii r&mas numai
comentariile asupra
psalmilor și asupra lui Isaia; din
cele-l-alte numai! fraggmente. 2) Mai avem şi scrieri intr
oductive în sf. Scriptură așa: a) Zopica sau Tleci 76v rorx
âv OvouăTuy vrii
Bta soaoă un fel de topografie
a Palestinei şi a lerusa-

limului coprindend

și un registru de numele

amintite

în biblie;

armonie

a evangeliilor; C) Znrhuara

b) Evangelici

canones,

localităţilor
un

fel

de

xai Aer în 3 cărți,

(Questiones ac soluliones) în
care se ocupă cu deslegarea,
contradicerilor de la începutul
şi Slirşitul capitolelor evan-

geliilor.

d)
Pe lângă
crări

ale

Scrierile Istorice.

scrierile

lui Eusebii

apologetice,
sunt

cele maj

lucrările

importante

lu-

sale istorice, «cari cât

timp va exista o sciință a,
Istoriei ele vor asigura nem
urire numelui
săi»

sunt:

*). Dintre

acestea

cele maj

însemnate

a) 'loropia Exx)moizoriai
(Historia, ecclesiastica) în
5 cărți,
cea dintâit lucrar

e în literatura bisericâscă

de felul acesta.
Fără acestă lucrare noi
n'am cunosce mai aprâpe
de loc
luptele pe care le a pur
tat creștinismul în
tim
pul
celor
ÎN
1) Herzog,

Real-Encklopidie

4 vol. p. 39%.
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dintâi

trei secole, cum și cuceririle lui în lumea judaică

şi păgână.
Dumnedeii

De aceea ne spune el însăşi «că se rogă lui
ca să aibă bunătatee de al conduce în acâstă,

ce nu e bătută de nimeni».

cale pustie,

«Şi acestă lu-

crare i se pare cu atât mai folositore, cucât na fost în1). Lucrarea acesta a
treprinsă până acum de nimeni»
terminat'o Eusebiu înainte de 325, adică de conciliul de

la Niceea

şi e fructul unei

deose-

activități şi incordări

pite, căcă a, trebuit să studieze în diferite bibliotecă şi chiar
în archiva statului, pe care Constantin i-o pusese la dis-

b) A doua

posițiane cu o mare bună-voință.
Eic mov

fov

Tod

Kwvoravrivov

Baouhiws

)âyo

(De

lucrare e
vita Con-

stantini) în 4 cărți, compusă în 336 cu scopul de a arăta
lumii marile merite ale lui Constantin pentru biserica

|

creştină.

Atară de aceste două lucrări, Eusebiii a mai întocmit
care nu
a) şi Xoowr zavâvov mayredari îsrooia (chronica),
lă de
e alt-ceva de cât un conpendiu de istoria universa
Conla crearea lumii până la 325. b) De Ilaudibus
a. serstantini, un discurs pe care la ținut cu ocasiune

Dării de 30 de anl a domniei

lui Constantin și c) De

asumartyribus Palaestinae, care coprinde relațiuni
pra. martirilor din timpul lui Deocleţian ?).
la EuseAcestea sunt scrierile pe care le posedăm de
m ?)
Zeroniz
biă, fie întregi, fie fragmente: de, alt-fel dup&
sale,
scrierile lui erati aprâpe nenumărate. In tote scrierile

de un bărbat cu o ştiinţă profundă ne spune

el dă probe

e nici plăcut,
Foţiă 4), însă stilul lasă de dorit, căci nu
e, el eun
nici strălucit. Cât priveşte ideile sale dogmatic
pe care o arată
ortodox forte sever, cu t6tă amabilitatea
aderenţilor prietenului

săi

Eusebiu

1) Eusebius, Hist. Ecel. LI,e.l.
2). Alzog. Theol. Bibliot. VII p, 227.
5) Hieron.

De

Vir. illuste.

2) Phot. Biblioth. cod. 13.

e 81.

de Nicomidiea.
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Ac&sla

este în scurt

Cesareea; a acestul

vicţa şi activitatea

bârbal

Invățat

şi

lu! Fusebiă de.

activ

al

biscricil

<regtino primilive; a acestul bărbat, sub a
cărul! împulsiune
multe s'a f(Acul în biserică de câtre mare
le împârat Consiantin !
Dintre acricrile lu) Euscbiă, |. P.
S. Iosif Georgian,.
fost Biitropolit Primat ne presintă
cu acâstă în traducere

Istoriea biserictacă gi vicţa lu Const
antin, adică cele maj
importante dintre scrierile lul Fuscb
iă. 1. P. S. Sa face.
un mare
bine literaturii

nâstre

suflciul ca în curând să vedem
lucrări

de soiul acesta!

leologice

şi dorim

din tot

cşind de sub tipar şi alle:

Petru

fiârboviceunu,

ISTORIA BISERICEI SCRISĂ DE EUSEBIE EPISCOP AL CESARIEI.
CARTEA ÎNTÂEA.
CAPITOLUL

1.

Planul -operei.
Intreprindend

cedat

de a scrie

şirul “ Episcopilor

Sânţilor Apostoli, în cursul

ce

au

suc-

timpului ce s'a strecurat

ceea ce sa
de la Mântuitorul până la noi; dea însemna
de cei
consideriabil în Biserică, de a vorbi
preScaunile marelor Cetăți; de cei ce -aui
ce ai
prin
ori
,
graiă
viă
dicat Cuvintul lui Dumnedei, ori prin
prin dulceața docniţi
ademe
du-se
lăsân
cari
mai
p etrecutocup
at

scris; de acei
trinelor

ngui

au

cădut

în rătăcire,

au întrodus

falşe doc-

t turma Domnului;
trini, şi ca nişte lupi răpitori, aii sfâșia spre pedâpsa nelemizeriile ce au copleşit pre Jidovi

de
Mântuitorului; de perse- .
gluirei ce ei ai fost comis contra
creștine; de acei ce s'au
cutiile ce Pagânii ai dat Religiunei
pentru apărarea sa; de
luptat și şaiu vărsat sângele lor
cţia ce noi

e, şi de prote
martirii ce am vedut în dilele n6str scă, am fost nevoit
edee
dumn
la milestivirea
am

primit de

și
lui lisus Christos Mântuitorul
de a începe prin întruparea

—

4 —

_

Domnul nostru. De asemenea, 'mi cer ertare de îndrăsnâla. acestei întreprinderi, care este mai presus de puterile
mele, și a ruga pre Dumnedei de a avea bunătatea spre.
de nimeni.

a mă conduce în acest drum pustiii, ce nu e bătut

se găseşte

Nu

particulare

ce

acolo

nici o urmă alta de

ni-au

lăsat

unii

de

niște relaţii

cât

ceea

ce

sa

făcut

în

timpul lor, și care sunt ca niște slabe lumini ce se arată
în depărtare, şi care descoper - în mijlocul nopți! drumul
ce se pâte ţine fără primejdie.
Dintre ceea ce ai spus în diferite locuri din scrierile lor,
voii alege ceea ce voiă crede a'mi putea servi la subiectul mei, și le voii aduna ca pe niște flori din cari voiă face
un buchet, mulțămindu-m& de a conserva şi: de a transmite posterităţei șirul Episcopilor, cel puţin al celor mai
principali în Bisericile, ce sunt încă astă-di cele mai celebre.
Acestă lucrare mi se pare cu atât mai necesară, cu câtnu
ştii pre nimeni care s'o fi întreprins până acum, şi sper

că ea va fi forte folositore celor ce doresc a cunâsce vechimea istoriei. Am făcut deja o prescurtare a istoriei
în Cronica mea, dar voii întinde-o aci mal pre larg. Voiă .

începe; cum am dis, prin Miste ul întrupărei și al divinitățel Mântuitorului nostru, care este un mister ce întrece
spiritul omului. In adevăr, cu ce sar putea mai bine

începe

istoria

Religiunei

lui lisus Christos

creştine,

al cărui nume

care este o nascere
nu vor să crâdă.

-

avem

de

cât

cu

onâre

nascerea

de a-l purta,

mal dumnedeeescă de cât cum

mulţi

CAPITOLUL-I.

Prescurtare de probele Divinităţei

Dumnedei,

și a existenței sale

Fiiului

lui

eterne.

Fiind că sunt două natur în lisus Christos,
din care
una, prin carea el este recunoscut -de Dumn
edeă, pâie fi
comparată

cu

capul

trupului

omenesc, şi ceia- l- altă,

ce el
a luat pentru a ne mântui, și carea
este passihilă, ŞI
supusă acelorași infirmităţi ca a nostr
ă, pote fi comparată
cu picidrele; dacă vroim a face
şirul Istoriei n6stre perfect, trebue a

bun

0 incepe prin istorisirea acei
ce este mai
și mai dovedit în Mântuitorul, ȘI
a arata prin acesta

—
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chiar vechimea. și mărimea. Religiunei creștine celor ce'și
cât de dou€ dile.

-

-

|

:

-

-

de
născută

şi că nu-e

ea este forte nous,

că
închipuesc

Nu este cuvint care se potă esprima cu demnitate origina nici natura: lui lisus Christos, fiind. că Dyhul Sânt

dice prin gura unui Profet: Neamul /ui cinel va
povesti (Isaia 53). Nimeni nu cunosce pre Fiiul fără

numai

fără

Tatăl nul cunâsce nimeni”

Tatăl, nici pre

numai

țelege perfect acâstă lumină

Adică numai

XI).

Cap.

Fiiul (Math

el în-

care este mai vechiă de cât

- lumea, acâstă înțelepciune-inteligentăși substanţială carea,
de toți vecii, acest Verb (Cuvînt) care
este mâ! "nainte
vieţuesce de la început, care este 'Dumnedeii, și care este.
Tatăl, care

cu

este

înaintea

creaturilor

tuturor

nevădute, cel întăiii născut și Fitul unic

v&dute și

al lui Dumnedei,

“şeful miliției: ceresci și nemuritore,. Ângerul Sfatului celui
este
mare, ministrul planurilor. nespuse a Tatălui, carele
creaturelor,
tuturor
principiul”
cu dânsul și după dânsul,
Fiiul său unic și natural, Stăpânul, Regele și Dumnedeul
dombirea
tuturor ființelor, carele. a primit de la Tatăl
In fine
şi stăpânirea, primind _divinitatea și puternicia.

era Cuînvăţăm secrete din Scriptură, că La început
vîntul, și Cuvîntul era la Dumnedeii, și Dumnedeăși
făcut,
era Cuvântul, că tote printrânsul saă
făcut.
sa
ce
făcut,
Sa
fără de densul nimic nu

|
_
(6n, c. |):
condus
fiind
Profeţi,
Marele Moisi, cel mai vechiti din
lumei, ne spune,
de Duhul Sânt pentru a scrie creaţiunea
că

Autorul

tuturor

Tucrurilor

care este

Cuvintul

sii,

dar

când

e vorba

de

pre

acâsta

cu “dânsul

este

însuşi

creaturelor

producerea
a

face

pre

dicându'i:

lisus" Christos

om,

Se

inferidre,

el conferează des-

facem

om]

după

Un alt Profet
(Gen. c.1).
chipul și asemănarea nostră.
a AiS ȘI
Dumnedei
confirmă acest -adever, când dice:
Elre148).
(Ps.
zidit
sai făcut,el a poruncit Și saă

Domn suveran cu
presintă pre Tatăl care poruncește ca un
care execută
o putere absolută; și pre Fiiul de care vorbim,
Tatălui. Toţi acei cari
“ca un minister credincios poruncile

virtute şi în pietate,
de la creaţiunea lumei s'au deosebit în
Dumnedei, ca Abraam
ca Moisi acel mare servitor al lui
sânţii Profeți cari ai
care a trăit înainte de el, fiii săi, și

—6
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fost după ei, Pau recunoscut prin ochiul

onorat .ca pre adevăratul
încetat

nici

odată

de

Fiti

al lui

a; face cunoscut

spiritului, ȘI La

Dumnedei.
pre

Tatăl

El

n'a

său 6me-

nilor. El s'a arătat pentru acesta lui Abraam sub forma
unui om ordinar, pe când el şedea lângă stejarul lui Mambri.
Atunci, de și nu v&du de cât unom prin. ochii trupului,
el se închină lui ca, Dumnedeului su, îl rugă ca
pre

Domnul

sti, şi mărturisi

că'] recunoscea bine,

dicându'i:

ochii înfăţișându-le zadarnice fantome,

nici de a

Domne, cela ce judeci tot pămentul, au
nu vei
face judecată > (Gen.18) Căci dacă rațiunea nu
perniite de
a atribui nature! nemutabile a Tatălui celui a-tot
puternic nică .
o schimbare ce nu recunâsce nici un principii,
care'l face a
se arăta sub forma urui om; nici de al
crede capabil de
a înșela
ne

îndoi

de

adevărul

pe

care

istoria-]

raporteză

despre
acestă, vedenie, care altul pote fi Dumnedeul
'și
Domnu
l
care judecă

tot pământul, și care face judecată,
şi care
“Sa arătat sub forma unuj om,
de cât Cuvintul care este
mai înainte de tâte creaturile,
și de care s'a vorbit în
Psalmi în

acești termeni : Zrimisa Cuvintul
seă ȘI
vindecat pre ej, și ia scos
din
strică
ciunil
e
or (Ps. 106). Moisi îl numește

ia

Domn. după Tatăl,

Sodom

Domnul

forte lămurit, al doilea când „dice: Domnul a ploat
preste

și preste Gomor iarbă DuciGsă
şi foc de la
din cer (Gen.

cap. 19). Scriptura îl numește
încă Dumnedei, când s'a arătat
lui
om, și] dise: Se nu se maj chiem Iacov sub forma unui
e numele tei Iacov,
ci ISrail se fie numele.
tei, căci te-ai întărit “cu
Dumnedei. lacov numi acest
negdeă: Am vedut pre Dumn loc Veaenia Jui Dumedei față către față,

ȘI Se mântui sufletul
mei (Gen. cap. 32). Nu
trebue a
crede că aceste apariţiuni,
de care vorbesc cărțile
sânte,
să fi fost aparițiuni de
ânger! cari sunt miniștri
lui
nedeu. Ori de
Dum-

câte ori ângerii, s'ati arătat
Gmenilor Scriptura

“cum
texte.

e lesne

de a o justifica prin

lisus succesorul

sub forma, şi sub

lui Moisi,

u

v&dându'l

3

de asemenea
om, îl numește Seful
armatelor Domnului,
ca, conducătorul Înge
ri
erilor, a Archangelilor, a Puterilor
ceresci, ca puterea
. şi înțelepciunea

aparența

unui

Lp

răţia. lată

cum

lui vedu

un

Scriptura despre acesta: Și fu

vorbeşte

și căutând cu ochii

când era Iisus la Ierichon,
ești,

al nostru
acela

dise lui, eă sunt maj marele

cătră

Iisus,

dise lui,

Iisus

lară

noștri?

vrăjmaşii

dintre

aă

și sabia lui

lui,

înaintea

şi apropiindu-se

lui,

în mâna

p6lă

stând

om

şi Impă-

dânsul

după

conducerea

posedă

care

Tatălui

Voevod al pute-

fața lui la
rei Domnului. Atunci Iisus a cădut pre
ce poâne
Step
pământ Și se închină lui și dise,
dise
ului
Domn
roncești robului t&ă? Și Voevodul
desleagă încălțămintea

de

Ja picidrele

tu stai sfânt este.
tale, pentru că locul pre carele
este care vorbise lui
_(lis. 5). Trebue a observa că același
în aceste două
Moisi, fiind că Scriptura întrebuințează.
se a-

d că Moisi
ocasiuni aceiaşi termini; Domnul vădân
mijlocul rugului
din
propia pentru a vedea, îl chiemă
: iată-me:
ndând
Moisi. Acest Profet respu
dicând: Moisi,
Domnul îi dise:

nedeul lui Isaac
Afară

de

aceste

lui

Dumnedeul

voştri,

părinților

sunt

Fă

este. Şi €l adaose:

tu, sfânt

și Dumnegeul

probe

Dumnedeul

Abraam,

Dum--

a

asculta,

lui Iacov.

aduseiui,

ce

unde ești

căci locul

te apropia,

Nu

trebue

face despre o ființă
mărturisirea ce însăși Înţelepciunea
lumei, și carea a
care este „vie înainte de creaţiunea
cerea tuturor lucrurilor.
lucrat cu Dumnedei Tatăl la produ gura lui Solomon: Eă
prin
lată cât de lămurit vorbeşte ea
în Sfat. Mintea
care sunt Inţelepciunea sălășluiiă
Al mei este Sfatul și
și gândul eă am chiemat.
raţii împerățesc şi
înțelepciunea. Prin mine Impe mine cei. mari se
Prin
Legiuitorii scrii dreptate.
adaoge:

dreptatea. Ea
începătura căilor lui

fac
măresc şi cei puternici
mine
Domnul ma zidit pre

la

lucrurile lui.
din

meet

început

Mai

înainte

mai

înainte

mentul. Și mai înainte de
pelor. Mai înainte de a se
îninte de tote dealurile ma
ceru] eram. de faţă cu el
săi preste. ventutri, și când
sus

Nori, ȘI punea isvorele

“punea

mării cercetarea

de
de

veac
cât

ma

înte-

a face pă-

cât a ieși isvorele aîntări munții, și mai
născut. Când gătea
când osebia scaunul
făcea tare pre cei de

celui de sub ceră.

lui și apele nu

Când

vor trece

—8 —

gura
ram

cura,
preste

lui, şi tari făcea

lângă

el tocmind.

și în (te
totă

dilele

vremea,

temeliele
Eu

mă

când

efam

pămentului.
cu

care

veseleam
se veselea

în

B- -

se bu-

fața

lui

severșind lu-

mea, și se veselea întru fiii Gmen
ilor (Pildele lui
Solomon » Cap. 8). lată ce aveam
de dis pentru a arăta.
că Verbul este înainte de tâte creat
urele, şi că s'a arătat
unora.
|
|
Si
Se spunem acum pentru ce el
nu s'a manifestat altă
dată tuturor Naţiunelor, precum
este manifestat astă-dl.
Pentru că 6menii din timpul
acela nu erat capabili de
o doctrină atât de plină de
înțelepciune Și de virtute,
Primul om călcând porunca
lui Dumnedei în starea fericită în .care fusese creat,

deveni supus .stricăciunei
ȘI
și fiind isgonit din “locul curat
elor
desfăt
ări,
cădu
pe acest pământ blestemat.

morţi,
de

cât

el,

afară

de

unul

Scoborâţorii sl fiind mal
ră.
sai doui, se dădură
la o

viață cu totul neregulată.
și cu totul brutală.

EX n'avură,

nici de arte. Nu se apl
icară nici -cum la iubire
a, înțelep- .
ciunei, nici la practica
virtuței. Trăiră ca niș
te s&lbatici
în pustiuri, și înădușiră
- prin răutatea lor
semințele rațiunei ce natura arunca
se în sufletul lor. Ey
se urcară la
acel esces de nelegiuir
e, până la a se conrup
e,
și a se mânca unii pre
a se ucide
alții. EX fură atât de
până a ataca pre Dun
insolenți
minedei, întreprinden
d acel răsboiă
atât de faimos a] uri
așilor, și fortificând
pământul contra
ceriului. Dumnegeti
care vede tâte întreb
uință. inundaţiile
și incendiile, peniru
a'i distruge ca, pre
o pădure s&lba-

cătră ei de cele ma
j violente remedii,
navi desnădăjduiți.
Când ej erati mai toț ca cătră niște boli copleșiți de amorțirea reutăței lor,
și raţiunea, lor

era întunecată de
unei beții spiritual
aburii
e, Inţelepciunea
lui Dumnedeti,
născut înaintea
ce s'a,
tuturor creaturilor,
t6te, se arătă Prin
Verbul, care prec
ede
un esces

de bunătate, câte
ministerul ângerilor,
odată prin
și
cât
e
od
ată prin
sau la doi amici
si
at lui Dumnedeii
d aceştia, ai arun
ca
alți, și când tota t
na-.
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- ţiunea “Jidovilor s'a dat la cultul lui Dumnedei, el le
dădu prin Moisi, ca: unor 6meni neculți și cari păstrau

de
încă mult din prima lor corupţiune, imagini și semne
iără
precepte,
alte
şi
un Sabbat misterios, Circumcisiune,
a le da lămurita inţelegere a adevăratei Peligiuni. Îndată.

ce Legea

a 'se respândi, ca

și începu

lor fu cunoscută,

tra-un miros plăcut, printre străini, Legiuitorii şi Filosofii
temseră din ea, reguli și precepte prin care el îndulciră
al popârelor, şi'i învățară a întreţine
peramentul sălbatec

Oamenii devenind în acel timp

între et amiciţia și pacea.

pre Creamai capabili de. a primi lumina, şi de a cunâsce
Covirtuţilor,
Domnul
torul lor, Cuvintul lui -Dumnedei,
începutul
la
operatorul Tatălui în toi binele, se arată.
natură cu al
Imperiului Roman într'un corp de. aceiaşi
prin suferințele.
nostru, săvârşi-în el prin faptele -sale și
veni în lume un
sale ceea, ce predisese Profeţii că va
pentru

Dumnedei-Om

a, învăţa
nouă, şi

că

Daniil

minunate, şi pentru

lucruri
că

descoperind

şi se

o doctrină

va predica

Că va muri

minuni surprindătâre.
va înviea,

se va

Că

la! tote Naţiunele.

extraordinar,

chip

va face

străniă,

morte

stu

Tatălui

cultul

într'un

nasce

a face

va înalţa

la

deo

cer.

prin Duhul Jui Dumnedei

Profetul.
veacurilor ”| descrie
împerăţia ce el va. aşeda la. sfârșitul
nostră. Vedeam, dice
“ întrun chip potrivit cu slăbiciunea
ședu cel veși
el, până ce saă pus scaunile,
era albă ca Zălui
chiă de die. Imbrăcămintea
curată. Scauși părul câpului luica o lână

_pada,
nul

Riă.
lui,
lui.
puțin
veni

lui

era

pară

de

foc,

râtele

de foc curgea dinaintea lui,
și iritunerece de întunerece
EI puse judecată și cărțile
după acea: Vedeam, dice el, și
cu

norii

cerului,

merse

foc

lui

ardetor.

mii de mii slujia
stătură înaintea
se deschiseră. Și
iată Fiiul Omului -

până

la

cel

Vechii

Și lui se dădu st&de dile, și se opri înaintea lui.
Și tâte norodele,
pânirea, și cinstea și împărăția,Puterea sa putere
felurile și limbele vor sluji lui.
impărăția lui nu va
vecinică care nu va trece, și
lămurit .că aceste vorbe
avea sfârșit (Daniil, 7). Este
cât la Mântuitorul nostru,
nu se pot raporta la altul de
şi care este cu
de cât la Verbul care este Dumnedei,
Omului
Dumnedei

din

început,

şi. care

este

numit.

Filul

+

pentru

natura

omenească,

ce

a luat în

timp.

Insă fiind

că am cules din o altă operă profeţiile ce aii fost făcute
pentru Mântuitorul și am. arătat că elenu se pot înțelege
de cât pentru
acesta.

dânsul,

nu

voii dice

„ CAPITOLUL
Numele

de

|

mai

-mult aici despre

-

Christos (uns)

onorate

III.

și de lisus,

de cătră

Profeți.

cunoscute

și

_ Voi arăta acum că numele de lisus și de Christos au
fost în deosebită veneraţiune între sânţii Profeţi. Când

Moisi,

de

care

Christos

știuse

el mai întâii

era un

vroit a da semne,

nume

din toți 6menii,

plin

de glorie și de

că numele

mărire, a

și imagini misteridse lucrurilor cerești,

dupre acest precept ce primise: Se faci fdte
dupre
cum ți sa arătat pre munte (Eşire 25),
el numi pre
preotul cel mare Christos (uns) pentru a
da cinste sacrificiului în sine, care era dupre judecata sa,
demnitatea cea

mai

înaltă

cunoscea

ce

ar fi fost

între

Gmeni.

Atât

de

lămurit re-

el că era ceva dumnedeesc în numele de Christo
s.
Prevădend de asemenea; numele de lisus
prin

lumina Duhului lui Dumnedei, el “i atribui privileg
ii singulare; căci
acest nume nefiind încă cunoscut între
6meni, el îl dădu
acelui ce trebuea să'i succeadă în
conducerea, poporului,
și care

în acestă calitațe trebueasă
chipuirea Mântuitorului. In locde al fie imagina.și în- .
numi Aus6, nume ce'i alesese pări

nții săi, el îl numi Isus, șii făcu
prin acesta o mai mare ondre de
cât dacă i-ar fi dat
diadema, pentru că

destinat

de

a da

era închipuirea

poporului,

după

Mântuitorului,

mortea

şi era,

lui _Moisi,

cuadevăratei Religiuni, de care aces
t
rar
e
Profet
nul arătase de cât umbra
prin

noscința

pentru

ce el dădu

toți cei-l-alţi

acestor

publicarea Legei. lată,
dor Gmeni, eari întreceai
pre

în virtute și în demn

itate,
numele: Mântuitorului nostru Iisus Christos,
care era cea mai mare ond
re.
ce el putea să le facă. Prof
eţii cari aă v

ai vorbit lămurit

de numele luj Christo Ss, de
nelegiuirea
Jidovilor, şi de chemarea
gintelor. lată ce dice
acesta Ieremia: Duhul
despre
este înaint ca
nostră.

Domnul

—

_cel
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căruia
uns se prinse întru stricăciunele nostre,

(La- “am dis, în umbra lui vom trăi între Națiuni acâsta
despre
ment. lui leremie, c. 4). David vorbeşte
înast-tel, cu totul

cuprins

de mirare:

Pentru

(Ps. 2). Jidovii

onora

cu numele

de

ce

saă

cele detărâtat neamurile și norodele aă cugetat
și
sarte? Stătut-aă de față împărații pămentului,
Domnului
boierii sai adunat întru una asupră
persona, și
în
adaoge
și asupra Christosului lui. EL
dis către
&
-lui. Christos însuși: Domnul
în numele
născut.
mine, Fiiul mei ești tu, eă astă-di te-am
Neamurile moș
“ Cere de Ja mine și voiă da ție
pămen'ului.
tenirea ta, și biruința ta marginile
Christos

(uns) nu

sânt, ci
numai pre_preoţii ce erai unși cu untul-de-lemn
- aceiaşi Cefăcea
şi pre_Regil, asupra cărora. profețil
Mântuiasemănările
fie
remonie religiosă, pentru “ca să
regale
puterniciei
torului, şi se porte întipărirele și semnele

a Verbului

dumnedeesc,

singurul

care este

şi adevăratul

se întinde preste tâte
Christos (uns) a căruia Impă&răţie
că unil din profeţi au
creaturele. Cun6ştem de asemenea
închipuiri ce at. representat
fost unşi, ȘI că ei at fost
Verbul dumnedeesc, sinpre adevăratul Christos care este
singurul Rege altugurul Pontifice al tuturor. naţiunilor,
Profet între profeţii
tarot regătărilot; Şi singurul marele
mai trebue alte probe, de
Tatălui său. Despre acesta nu
din acei Regi, nici din
cât că nici unul din acei Preoţi,
închipuire, n ati egalat
acei Profeţi cari au fost unși în
Mântuitorului și Stănici odată virtutea, nici puternicia
cu ori-ce demnitate ar fi fost
pânului nostru. Nică unul,
şir de ani dintre acel din
onorat în timpul unul-lung
după
“numele lui
de la supuşii să un cult
ire. Nici unul din ei na primit
nai mărturisisit o afecţiune
religios. Nici odată popârele
unul după mârtea sa, în cât
atât de puternică pentru pici
Nici odată nimeni na:
a fi gata de a muri pentru el.
ersului, pentru că închisguduit asi-lel tote poporele Univ
puirea,

ce

purtau

toţi

nu

putea

avea

atâta

putere

7

numele de Creştină,
națiunea sa, n'a dat supuşilor săi
de cât în închipuChristos pe care ei nul purtati

ca a-

în sine. De şi el n'a
devărul ce Mântuitorul cuprindea
exteri6te ale sacrificiului, .
primit semnele, şi întipăririle
e trup, din 0 seîn sine

de şi na

fost scoborâtor,

dupr

minţie

Sacerdotală,

core ea

—
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deși n'a

fost rădicat

pre tron prin

mâinile Gmenilor de resboiui, n'a fost făcut Profet dupre
chipul celor vechi, şi n'a avut nici sarcină nici demnitate între -Jidovi, totuși el a -primit de la, Tatăl s6u, nu”
ornamentele ce se trag din simple închipuiri, - şi din semne, .

ci pre acele ce isvorăsc din strălucirea chiara adevărului.
De

și el nu

cari

poseda

vorbii,

el.a

aceleași

fost

mai

avantage
ales

ca acel

numit

6meni

Christos

de

de
cât

ei, și ca singurul și adevăratul Christos (unsy al lui Dumnedei

rabil

el a umplut

de

Creștin,

totă

dând

lumea

cu

numele

Discipolilor
săi

sânt .și vene-:

nu

închipuiri

și

semne, ci virtuţi cu totul curate, o viaţă cu totul cerâscă,
o doctrină cu totul adevărată. Ungerea ce el a primit

nu e 0 ungere

corporală,

ci Duhul

dumnedeesc,

carele

este o curgere din substanța Tatălui, precum ne-o spune
Isaiia, dicând în persâna lul Christos: Duhul Domnul
ui
preste mine, pentru care mia
uns, bine a vesti.

săracilor

ma

trimis,

a tămădui pre

cei sdrobiți

la inimă, a predică Zobilor ertare, și orbilor
vedere (Isaia, cap. 6). Nu „numai Isaiia, ci și
David dice,
adresându'i

cuvântul săi:

Scaunul

fă

Dumnedeule

în veacul veacului. Toiagul Imberăției
tale, este
toiagul dreptăţei. I ubita'i dreptatea ȘI
aj urât fără
de legea, pentri acesta te-a uns pre
tine. Durmi-

nedeule

Dumnedeul

curiei'mai mult

tei

cu untul de lemn

de cât pre partașii

primul verset, Sânta Scriptură

"| numește

al bu-

tei. (Ps. 44). In

Dumnedeiă

In
al doilea ea îi dă un toiag_împărătesc:
şi în fineea de
clară că el a primit nu o ungere
materială și simțită,
ci ungerea spirituală a unei bucurii
ceresc. Intru care ea.
înalță cu nesfârşire demnitatea.sa
mai presus de a celor
ce n'a primit de cât a ungere
corporală pentru a: fi în-

chipuirele sale. Acelaș David. dice
de
Di-sa Domnul Domnului meă, dânsul într'alt loc:
ședi dea drepta
mea Până

ce voiă pune pre vrăjmașii
tei asternut
Picidrelor tale. Și puţin apoi
după aceea: Din Pântece
inâi nainte de luceafăr
te-am născut. Juratu-sa,
Domnul și nu'i

va părea r&ă; tu esci Preot
în
veac dupre rânduiala lui
Melchi
sedec.
(Ps.
109).
Acest Melchisedek este vepresentat
de Sânta Scriptură ca
Preotul lui
Dumnedei

cel prea înalt, carele

n'a fost uns

-

—
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oţiu
cu un mir preparat, și carele n'a parvenit la Sacerd
torul
Mântui
acâsta,
Pentru
sale.
prin- succesiunea familieă

este numit
rândueala.

Preot și uns dupre rândueala sa, şi nu dupre

celor ce âii primit

Istoria Sântă

și simţită.-

o ungere exteridră

nu face iarăși nici o menţiune că ar fi fost

uns exterioramente de cătră Jidovi, nici că să se fi născut
dei
dintro

ci că a eşit de la Dumne

Sacerdotală:

seminţie

de producerea
ăr, adică mal nainte
mai "nainte de luceaf
și nemuetern
oții
sacerd
că posedă un

„Universului, şi
Hitor. Cum 'că este recunoscut

de Christos (uns) obșteşte

sati Barbari, că
de tote poporele pământului, fie Greci
un Profet şi gloeste onorat ca un. Rege, admirat ca
al lui Dumnedeii
ificat ca un Preot, Fii unic și adevărat
dit în t6tă lumea,
- de-cătră Discipolii săi cari sai răspân
mai nainte de toți
și în fine. adorat/ca Verbul produs
tă de puternicia sa
vecii, acâsta dic, este o probă eviden
maiadmirabil este,
e
spirituală. și dumnedeească. Ceea, ce
puţin în gură de cât
că cultul ce noi îi dăm constă mai
prin disposiţia n6stră
“în inimă, şi se arată încă mai mult
fiind că suntem gata
interiâră de cât prin vorbele nostre,
profesiune de numele săi.
de a perde viaţa pentru a face

„CAPITOLUL IV.

a

Vechimea

Am

fost

Religiunei predicată
Christos.

de Iisus
o

ceea ce am
silit de a remarca mai dinainte
timpul în

iderând de cât
dis, ca nu cum-va unil necons
pământ într'un corp mMucare Mântuitorul s'a arătai pre
al ultimilor secol. Voiti adăoga
-zitor, să nu'l ia de un om
tea doctrinei sale,

acum ceva despre

vechimea şi bunăta

ar fi străină şi nouă, și
pentru a împiedeca bănuială. că un om ordinar.
ă
că ar fifost întrodusă de cătr
de cât de puţin timp între
e
u-s
ând
răt
Mântuitorul nea
i, el ŞI ridică înGmeni, dupre
dată prin un
de asemenea

meros,

cum. trebue a o mărturis
r,
ordin secret şi nespus un popo

a mărturisi

că

era

şi cel mai 'religios care

nou,

însă

ce trebue

cel

este pre pământ,

mai

nu-

și atât

lui Dumnedeii, în cât na
de favorisat de protecțiunea
ns; şi acest popor este numit
putut îi exterminat nici învi

poporul

Creștin.

Un profet prevădend

ritului lu Dumnedei, minunata înmulţire
fu

cuprins

de

o

mare

mirare,

și

prin

strigă:

Cine

ca acesta, și cine a vequt aşa? de
pămentul întro d și un popor. întreg
(Isaiia, cap. 66). Același profet desemnează

trebuea a fi dat acestui

popor

când

lumina Sp

a acestul popor

dice:

a

audit

a- născut
de odată ?
numele ce

Ce; ce vor

urma mie voravea un nume nou, care va fi binecuventat pre păment (cap. 82). Insă de Și este evident,
că noi nu existăm de cât. de puţin timp, și că numai:
numele nostru este cunoscut, este lesne de a justifica că
n'am inventat noi modul dea vieţui de care vorbim, ci-de
la începutul lumei el a fost. consacrat prin practica, constantă a acelor ce ai fost atât de fericiți de a plăcea
lui
Dumnedei prin pietatea lor. Fie-care știe că națiune
a Jidovilor nu este o naţiune nouă, și că tote -cele-l
-alte
“îi

acordă gloria, antichităţei.

Ea

conservă

cărțile

care. vor-

besc de un mic număr din bătrânii ce ai
strălucit în
pietate, în dreptate, şi în tot felul de virtuți.
Unii au trăit
înainte de potop, şi alţii pe urmă, precum
fiii lui Noe ȘI
scoborâtorii lor; Și mai. cu s&mă Abraam,
pre care Jidovit
îl respecta ca, pre șeful lor. Nu ne vom
înșela când vom
dice, că toţi acei cari urcându-se de-la
Abraam până la
Adam s'au făcut celebri prin pietatea
lor, ai fost în- a-

devăr creștini, de și ei nu avură numele
de creștini. Căci
dacă creștinul nu e alt-ceva de cât
- acela. care urmând
doctrina lui

lisus Christos se dedă la modestie,
la dreptate, la răbdare, la pietate, şi la
cultul unui singur Dumnedei, aceşti mari 6meni de cari
vorbesc, aii fost creștini

ca și noi. El n'aii observat ca, și
noi nici tăerea împrejur,
nici Sabatul. Ei nu sai abținut
ca și noi de la Gre-care”
cărnuri, și n'a pădit

Legei

ce a

dat

Moisi

ca și noi diferitele precepte
ale
Jidovilor pentru a fi închipuirea

Evangeliei. Insă ei cunoșieaii
cu tâte acestea pre Mântuitorul, carele, dupre cum am
vedut, s'a arătat lui Abraam, a „dat oracoli lui
Isaac, sa întreținut cu
Iacov,
ȘI a vorbit cu Moisi și cu
Profeţii
cari
au
fost
după
densul. De acolo vine

că în Sânta Scriptură ei
sunt câte
onoraţi cu numele de Uns,
precum în acest pasagiui::
Nu ve atingeţi de Unșii mei,
și întru Proorocii
inei nu vicleniți (Ps. 104).
Ast-fel e lămurit, că Reliodată

i

Îi

15

—

T

lui Dumnedeu ai urmat,
giunea vechiă ce sânţii prietini ai
ată de Mântuitorul tuturor
este aceiaşi care a fost predic
primit după mult timp
popârelor. Că dacă Abraam a
a fost îndreptățit. prin
preceptul tăerei-împrejur, totuși
o mărturiseşte când dice:
“credință, dupre- cum. Scriptura
eă, și i se. socoti
Și credu Abraam pre Dumned
15). Fiind deci ast-fel mai
lui întru dreptate. (Facerea
re cum diseiă, el primi
mainte de “tăerea-împrejur dup
nedeii, adecă a Veracestă făgăduință, din gura lui Dum că scoborâtorii. sel vor
tase,
bului (Cuivîntului) ce i se ară
el îndreptățit:

fusese
fi îndreptăţiți în acelați chip cum
întru seminția ta
,
dise
“Şi se vor..bine-cuvînta "1
cap. 22). EI."i fagădui
limbile pămentului. “(Gen.
tâte
larăşi

că

va

fi tatăl

unei

naţiuni

ru
Și se vor pine-cuvînta înt

numerose,

el tote

dicându:

limbile

pă-

ste fagăduinţe ai. fost s&mentului (Gen. cap. 18). Ace
e lesne de a g recundsce.
vârşite întru noi, dupre cum
prin credința în Verbul lui
“ Abraam fu deci îndreptăţit
unţând la superstiţia pă- .

Dumnedeii ce i se arălase. Ren
era intrat, el recunoscu un
rinților să, și la errea unde
virtute de şi
ei, și'|- onotră, prin fapte, de
singur Dumned
nu] on6ră prin

Legei

ceremoniile.

ce nu fu dată

de cât

în acâstă stare când Dummaj târdiii prin Moisi. EI era
bile și tote naţiunele vor fi
nedeii i făgădui, că tâte lim
Creştinii ce sunt respândiţi
hine-cuvîntate în persona sa.
ce sunt mal tari

i prin fapte
în tot pământul, rețin astă-d
Ce
igiune ce a ţinut Abraam.
de cât vorbele, aceiași rel
ță
a că noi avem aceiaşi credin
greutate e decă de a asigur
crestă
ace
că
şi
lui Dumnedei,
ca acel vechi prietini al
învățat, departe de a fi străină
a
-dinţă ce Iisus Christos nepra
adevărata? lată destul asu
sati nouă, este singura și

acestui subiect. _

|

CAPITOLUL

V.

uliăi.
Timpul nascerei Mântuitor
fundament al Istoriei BiseDupă ce. am stabilit acest
ă a
rițiunea corporală şi simțit
ricei, s'o începem prin apa
pre
și
c,
ini
vec
pre Tatăl cel
Mântuitorului, și să rugăm
cre
cu
a
a ne ajuta a represint
Cuvîntul dumnedeescde

a
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dință adevărul. lisus Christos Mântuitorul şi Domnul nostru
se născu la Bethleem cetate. din ludea, în Umpul primului

recensemiînt sai. înscriere, ce a fost tăcută_sub Quirin, Gu-

vernatorul. Şiriei, în anulal patrudeci şi doilea al domniei

Imp&ratului August, şi dou&-deci și opt de ani de
la reducerea Egiptului, mârtea lui Antonieși a Cleopatrei,
ȘI
ruina puterei Ptolemeilor. Iosif, cel mai celebru.
istoric ce
este între Jidovi, a remarcat acest recense
miînt ce fu

făcut sub Quirin, şi a făcut menţiune de secta
Galilenilor
ce se ridică în acel timp, și de care Şi Sântul
Luca a
vorbit

în Faptele

Apostolilor,

în acești termeni:

După acesta sa sculat Iuda Gajileanul, în
dilele. scrierei, și a despărțit norod mult după
densul și a-

cela aă perit, și toți câţi ascultai
pre el sat
7isipit. (Fapt. ap. c. 5). Iosif vorbește
despre acesta tot .
asemenea în carțea opt-spre-dece a Istoriei
Jidovilor. Quirin,
dice el, «carele era un om de forte
mare merit, Și carele,
«după ce a trecut: prin tote cele-l-a
lte trepte de on6re,
«fusese ridicat la demnitatea de
Consul, fu, dupre cum
«am v&dut, stabilit de către August
Guvernator al Syriei,
«cu ordin de a face acolo recense
miîntul tuturor bunurilor
«particulare. Și puţin după aceea
un individ numit Duda,
«carele era Gaulonit, și din
cetatea Gamala, asistat de
<un farisei numit Sadoc, îndemn
ă pre popor a se rescula,
«dicând, că acest recensemînţ
nu era alt ceva de cât o
«manifestă declaraţiune că
vroea ai reduce în robie».
In cartea a doua despre r&sboiul
Jidovilor, el vorbeşte
încă de acest om, în acești
termini:
.
<Un Galilean numit Iuda
împinse pre Jidovi a se
«volta, imputându-le că
retributul ce plăteau ei Romani
lor
«însemna de a egala pre
Gneni cu Dumnedeă, fiind
“recunoșteau de stăpâni
căi
ca Și pre Dumnedeii».

CAPITOLUL,

VI.

Implinirea brofeţiei
, prin carea veni
Mesia era Pregisă
rea lui
în timpul în care
Jidovii vor
înceta de a fi gu
vernaţi de cătră
Regi

din națiunea

Irod
ludeei,

lor.

care era strein, parv
enind în acel timp
la Regatul
se vEdu împlinirea
profeţiei spusă de
Moisi, prin

—

care este dis: Nu
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va lipsi stăpânitori din seminția

lui Iuda, nici povăţuitori din coapsa lui până ce
va veni cela ce este aşteptarea limbelor(Gen. cap. 49).
Predicerea r&mânea fără efect în cât timp Jidovii erai
guvernaţi de către Principi din Națiunea lor, al căror şir
de la Moisi continua încă în domnia lui August. Sub
acestă domnie Irod fu cel dintâiii, care fiind strein, a fost
ridicat de cătră Romani pe tronul Iudeii. El era ludumesn .
despre tătăl s&ă, şi Arab despre muma sa, dupre mărturisisirea. lui Iosif. De vom vroi a ctede pre African, Istoric
celebru, care a vorbit mai exact de dânsul, el era fiiul
“lui Antipator. Acesta era fiă al unui 6re-care Irod Ascalonit, care servia în Templul lui Apolon la: Ascalon.
Antipator fiind prins de niște tâlhari Idumeeni, el trăi mult
timp între ei, neavând tatăl său cu ce să) r&scumpere.
Find crescut dupre moravurile lor, el intră apoi în prietenia lui Hircan, Preot al Jidovilor. Irod care trăi în timpul
pre
Mântuitorului era fiul săi, şi acest Irod urcându-se
asşi
tă
împlini
fi
a
de
tronul Jidovilor, profeția fu gata
sucşirul
ă
fiind-c
teptarea Ne&murilor de a fi satisfăcută,

cesorilor lui Moisi fusese atunci întrerupt între Jidovi. Mai

Babilon
nainte de a fi fost duși în robie, şi transferați în
David fuei fusese comandaţi de Regi, din cari Saul și
cei

_seseră

doui

dintâiu.

Mai

'aainte

de a fi fost

coman--

Judedaţi de cătră Regi, ei fuseseră . guvernaţi de către
mordupă
cât
de
use
cători, a căror autoritate nu încep
înse
Când
sei.
tea lui Moisi şi a lut lisus succesorul
cătră
de
ce
târseră din Babilon ei se lăsară a se condu
Autoritatea
un nic număr de 6meni din cei mai buni.
ce Pomprincipală se afla în mâinile Marelui Preot, până
, lecetatea
forța
cu
luă
ne
peii, General al armatei Roma
uar,
Sanct
în
până
nd
rusalimului, și profană templul intrâ
carele
el
săi,
fiii
trimise la Ruma pre Aristobol legat cu
i timp
prin succesiunea strămoşilor sti exercita, în acelaș

lui Hirfuncțiunea de Rege, și de Preot, dădu Sacerdoțiul
Romanilor.
can fratele săi, şi supuse pre Jidovi puteri
la demnidase
sucpe
ce
urmă
pe
Acest Hircan, care era cel de
de către
aceea
după
d
tatea de Mare Preot, fiind prins curân

Parthi, Irod fu cel dintâiă din. streini ce fu gratificat de
l
cătră August şi de Senatul Regatului Iudeii. Mântuitoru
argtându-se în chip vădut sub domnia sa, profeția Voca-

|
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țiunei Gintelor,
împlinită.

De

şi a mântuirei
când

șirul

lor atât de mult

Principilor

din

dorită, fu

Iuda, adică a na-

țiunei Jidovilor lipsise, succesiunea, demnităţei sacerd
otale,

care trecuse până atunci fără întrerupere din
tată în fiu,
începu de asemenea a. fi turburată. Iosif
face despre acesta, o mărturisire ne imputabilă, când dice,
că Irod primind

de

la Romani

Regatul Iudeii, nu mai

dete

puterea

Sacer-:
doțiului acelora cărora „ăparţinea prin
vechiul drept de
familii, ci unor 6meni obscuri Și despre
ţuiți, fapt pre care
Archelaă, fiul stă ?1 imita în acest
punct și pre care Ro-.
manii, cari luară Iudeea după Archel
au, '] urmară tot astfel. El asigură de asemenea, că
Irod închise, el cel dintăi.
sub pecetea sa, haina marelui
Preot, fără ai permite de

a 0 avea în stăpânirea sa, și că Archel
aă Și Romanii făcură
după aceia asemenea. N'0 dic
acâsta, fără scop. O serii
pentrua arăta, că

timpul,

când

o altă Proteţie fu „săvârşită
Mântuitorul începu a se arăla
pre

nirea, Mântuitorului,

încă în
pământ.

și despre

care am vorbit aiurea, ea
predice, că dupre acel
timp va peri cie tot Ung
erea.
între Jidovi. (Dan. 9).
Ceea ce a fosţ evident
săv
la Naşterea Mântuitorului.
lată ce eram dator a spune ârșit
pentru
a

însemna, în mod precis
a stabili adevărul.

Deosebirea
alogia

_Modurile

ai descris

tor persone

Modurilor

împrejurarea

cu

Mântuitorului

care este descrisă ge
nd-

de

către

diferite cu care. sântul

genealogia

de a "crede,

Mântuitorului,
că

timpului, Și pentru
Ă

Matei
au

-

Evangelisti

şi

sântul

dat loc

ei nu erai de aco
rd

Luca

mai mulîntre

dân-

am vorbit maj
"nainte, scrise lui
Ari
dului de a acorda
pre Evangelişt,
nile altora, ca pr
sau a mustra op
cre în acești termeneai forţate și contrarii adevărului, El indeiuscele ce înv&ța

-

A
se: «Genealogiea Isr
ailiţi- A

—
«lor

este

câte odată făcută
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dupre ordinea, Naturei,

și câte

«odată dupre ordinea Legei. Ea, este făcută dupre ordinea,
«Naturii când nu conţine de cât şirul natural și ordinar
«al copiilor ce succed părinţilor lor; şi dupre ordinea Lepentru

«lora ce murise” fără copii. In Genealogia Mântuitorului,
«copii sunt câte odată representanți ca următorii tatălui lor

<dupre ordinea Naturei, şi câte odată aparținând unuia,
«dupre Natură, şi ca fiind” socotit - celui-l-alt dupre lege.
«Evangelia le exprimă în aceste două moduri, şi nu

«spune

nimic contrar adevărului,

ori că urmeză succesi-

«unea naturală; ori că se conformă disposiţiunei legei. Fa«miliile ce se face a se scoborâ când de la Solomon, și
«când

de

la Nathan

sunt

amestecate

împreună

prin

că-

«sătoriele de a doua 6ră, şi prin reparajunea numelui mor<ţilor.. Ceia ce este cauza că un fii este atribuit când
«tatălui ce Pa născut, când acelui de la care n'are de cât nu«mele. Ast-fel nu este nimic contradis în Istoria Evange«liei, şi ea scoboră până la Iosif în două moduri, ce sunt
«forte adevărate. Pentru “a, ar&ta şi mai lămurit ceia ce dic,
«voii spune diferinţa unuia,și a altuia. Cei ce numără gra«durile dupre Sâtul Matei începând de la David, și conti«nuând prin Solomon, găsesc că Mathan, carele a, născut
«pre Iacov tatăl lul losit, este al treilea înainte de sfîrşit.
«Insă acei ce le numără dupre sântul Luca, începend de
«asemenea de la David, şi continuând” prin Nathan fiul .

«săi, găsesc că Melchi care născu pre Heli tatăl lui Iosif
«este de asemenea al treilea înnainte de sfirșit: Scopul

«nostru fiind de a găsi naşterea lui Iosif trebue să arătăm
«cum era el fiii al lui Iacov, care se scobora din Solomon
«și din Heii care era descendentul lui Nathan. Nathan și
«Melchi cari erai din diferite familii și tot deodată, părinţi ai lui
«lacob şi Heli cari erau fraţi, au fosi strămoșii lui Iosif. Mathan
«ŞI Melchi luând în însoţire pre aceiași femee unul dupre al«tul, ei at avut copii cari au fost fraţi vitregi. Legea ne-

«oprind

a se mărita o femee

«fusese

repudieată,

Matan

care

în însoţire

el mai

întâiu

“ «luând

ce
Av

era

văduvă,

sai care

se scobora, din Solomon
pre

acestă femee

ce

se

Ă

sa

=

pre cumnata

a.

un frate iea, în însoţire

«ca să conserve numele fratelui s&ă mort. Fiind-că acest po«por incult n'avea, încă. o speranță sigură de înviere, el se
- «silea de a o imita prin un s0iii de înviere muritore, con«servând pre cât 1 era posibil numele şi familia ace-

Pa

«gei, când
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«numea

Esta,

avu

din

ea

pre Iacov.

Murind

Mathan,
« Melchi care se scobora din Natan, ȘI care era
din
aceiași
«semi
«în

nţie ca şi Mathan, de şi fu
însoţire pre văduva sa, și avu

«fel vom

găsi că Iacob

din altă familie, luă
din ea pre Heli.. Ast-

și Heli frați vitrigi erai

eșiţi din
«diferite familii. Heli murind, lacob
luă pre femeea; sa, ȘI,
«avu din ea pre Iosif, care fu fiul săti
dupre Natură. Pentru
«acesta este scris: Jacob a născut
„pre

Josif. S. (Mateiu.
«Cap. I). El era totuși fiiul lui Heli
dupre lege, pentru că Ia«cob nu luase pre femeea sa de cât
pentru a prepetua numele.
«S6u. Ast-fel Genealogia, ce face
sântul Matheiu Evangelistul
«prin lacob dicând:

Zacob născu pre

Josif, nu va fi de
«loc distrusă, precum nici aceia
ce face sântul Luca dicend::
«fiind precum se socotia,
fiiă lui Iosif ce fu fu
«lui Heli, care fu fiul Iaj
Melichi. (Cap. 3). Nu se putea
<exprima mai lămurit această
Genealogie ca în acest Mod
«în care -copii se scoboră
din părinți dupre lege. Pentr
u
«acesta
făcând numărarea

îuturor acestor copii el nu
sia,

«cându-se până la Adam,
care a fost creat de Dumnedei
..
« Aceasta larăși nu este
lipsită de probe, nici
inventată.
«după plăcere, căcă părinții
Mântuitorului, ori prin planu
«de a arăta bunătatea,
l
extracțiunii lor, ori prin
singura
«dorință de a ne

instrui,
«devărată, că niște tâlhari ne-ai lăsat acestă tradițiune adin Idumeeă făcând năvălire
«asupra Ascalonului

<plul. lui Apolon,

cetațe

care

era

din Palestina,

aprope de

luară din

tem-.

zidurile Cetăţei, pre

<Antipatru fiul lui Iroq
ce servea în acel templu,
«seră cu restul pădi.
Și'l aduCă tatăl ne având cu
ce plăti res„*cumperarea. fiiului său,
el fu crescut între Idumei,
“pe urmă în prietenia
și intră,
lui Hirca
<Vilor.

Că

fiind trimis

de

n, marele Preot
cătră el în Ambasadă

al Jido-

<peii, obținu pentru
la Pomel Regatul Iudeii, din
«iratele săi usurp=se
care Aristobul
cea

maj considerabilă
«după aceia fu atât de
parte, -şi. că
norocit în cât căpătă
Giăvernămentul.
«Palestinei. Acest Antip
ator fiind ucis
din ură de către i«“nimicii săi, Irod fiiul
seu, succedă și fu pe
<pe tronul Iudeii,
urmă ridicat.
prin o hotărire a
Senatului, prin stă-.
<ruințele lui Antonie
și ale luj August.
Că fiii say adică
«Irod și frații

s&, fară tetrarchi

i

-
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«liţilor, precum

a lui Achior Amonitul, și a femeiei Ruth

«Moabitida, şi a Egiptenilor cari se aliase cu Jidovii, fiimd
«conservate până atunci în Archivele publice, Irod ce nu

«avea, nici un înteres la titlurile Israiliţilor, și care cunoscea,

- «bine înjosirea extracţiunei sale, arse tote aceste monu«mente publice prin vana speranţă că ar putea trece ca,

când

nobleţă,

«scoboritor din o veche

n'ar mai

Jidovii

«avea probe pentru a justifica că ei se scoboraii din Pa«triarchi, saiă din proseliți, saii din streinii ce erai ames«tecaţi cu Israiliţii, şi cari fuseseră numiţi yevâoar. Unii
«din ei totuși din cei mai curioși avură grije de a păs-

«tra memorii ce scrisese el înșiși, sai transcrisese din Ar- -

«chive, și se glorificară că au conservai prin acesta probe
«despre vechimea familiilor lor. Acei ce aveai ondre dea
«fi uniți prin rudire cu Mântuitorul, și cari erai numiţi

«derocuvoi, erai din acest

număr.

Şi aceștiea fiind eşiți

«din Nazara şi din Cocaba, sate din ludea și r&spândindu-

«se de acolo în diferite țări ati adus cu sine Genealogia

«Jidovilor ast-fel cum o traseră din cartea, zilelor. Ori că.
«acâsta este așa sati altmintrelea, eu socotesc nu s'ar
«putea, da, cuvintelor Evangeliștilor o explicaţie mai lămu«rită de cât acesta,şi că tote personele cu judecată. vor
«rămânea

de

acord

mine.

cu

In fine

deşinue

sprijinită

«de nici o mărturisire, trebue neapărat a ne mulțumi cu
ni«acâsta, fiina că nu avem alta inai pună. Şi în sfârşit

«meni nu Sar putea îndoi că ceia ce dice Evangelia este
adao«prea. adevărat. La finele aceliași scrisori Africanul

din So«ge ceia ce urmeză: Mathan, carele se scoborise
carele
«lomon, născu pre Iacob. Mathan murind, Melchi
femee.
aceiaş
din
Heli,
pre
«se scoborâse din Nathan născu

mamă.
«Ast-fel Heli şi Iacov erai frați născuţi din aceiaş

văduva sa,
«Heli murind fără copii lacob luă în însoţire pre
Natură, fu
«ȘI născu pre Iosif, care aparținându'i dupre
Iosif era.
«atribuit lui Heli fratele s&ă, dupre lege. Ast-fel
Evange«fiul unuea şi al altuia.» lată ce dice Africanul.

pre
liști făcând Genealogia, lul Iosif, ai făcut de asemenea
aceia a Mariei, fiind

că prin

că ea era. din

legea lui Moisi

nu era

permis

aceiași

seminție, ȘI

pers6nelor

soebite seminţii de a se căsători împreună,

ca nu cumva,

averea, familiilor să trecă 'de la o seminție la alta.
A

—

din de-

—
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CAPITOLUL.

z

Cruzimea

VIII.

lui If6d contra. pruncilor.
17. M ortea sa.

I. Mântuitorul născându-se la timpul ce am spus, în Betleem, cetatea, Iudeei, precum o predisese Profeţii, Magii

veniţi din Orient întrebară
pre

Irod unde era

cel

ce se

născuse rege al Jidovilor, pentru că ve&dând stua sa, &
întreprinseră o călătorie atât de îndelungată pentru a veni

să se închine lui ca unul Dumnedeii. Irod turburându-se

de această întrebare, și închipuindu'şi
die de a, perde Regatul s&ă, consultă
unei pentru a sci unde era să se nască
că după profeția lui Michea, trebuea
thleem,

trimise

de

că era în primej-.
pre învățații NaţiChristos..Şi aflând
să se nască, în Be-

ucise pre toţi pruncii

thleem și în tările de prin prejur
mai mici, dupre vremea pre care
EI spera că și lisus ar fi cuprins,
aceiaşi nenorocire ca cei-l-alţi de

cari

erau

în Be-.

în vârstă de doi ani şi
o aflase, de la Magi.
dupre ttă aparenţa în
vârsta, sa, însă un An-

ger descoperind părinților săi ceia ce trebuia
să se întîmși înlătură cursa cei se întindea,
dupre cum o mărturisește Evangelia.
IL. Este

ple, el fu dus în Egipt,

cuviincios de

a vedea acum

în ce mod

Irod fu
pedepsit îndată de crima ce comisese
contra. Mântuitorului,

și contra pruncilor de versta sa, și
cum dreptatea Dumnedeească, "1 făcu a suferi chinuri
grozave încă în viţa,
acesta, de și ele

nu fuseră de cât începutul acelor
ce”
erau reservate în cea-l-alță. Nu
mi-ar fi lesne dea spune
în ce mod el întunecă strălucirea
prosperității generale a
Regatului stă, prin nenorocirile
particulare ale casei sale,
omorind pre femeea sa, pre
copil săi, pre rudele sale celepe, şi pre amicii săi. cei mai
intimi. Acesta
este un subiect ce întrece
tot ce se arață! mai tragic
în
theatruri
Istoria

, și care a fost

sa. Cred a raporta

tratat forte

pe larg de

aici propriile

cuvinte

_osit în

prin care.
acest Istoric descrie în a,
un-spre-decea carte despre
Antichităţile Iudaice, cum îndată
de a ătenta la viaţa Mântuitorului ce ei avu crudimea
Și a pruncilor, fu atacat de
bolă trimisă din cer, și urmărit
o.
până

la mârte. Iată ce
dice despre acesta: <Dumnedei
vroind a face -pre Irod să;

—
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«sufere pedâpsa nelegiuirii sale bâla sa spori merei.

O

«căldură lentă ce nu se arăta de loc pe din afară 'lar«dea şi "1
«violentă
«tustinele
<a suferi

mistuia pe din năuntru: Avea o fome atât de
că nimic nu era de ajuns pentru a'l sătura. Insale erau pline de bube; colică violente "1 făceau
dureri grozave, picirele sale erai umflate Și

«vinete. Părţile trupului cele ascunse erai atâi de stri«cate că se vedea eşind de acolo vermi. Nervii săi erai
«cu totul retrași. Nu respira de cât cu mare nevoie, Și
«resuflarea

«apropia

«dea

sa era atât de rea,

de el.

se putea

nu

că nimenea

Comvulsiunile ce'i agitati tot trupul, “i dă-

o forță neînvinsă.

Toţi acei ce priveau

cu un spi-

«vit de milă starea în care se găsea, acest nenorocit Prin-

«cipe, eraii de acord, că acesta era o pedâpsă. vădută a
«lui Dumnedeii pentru a'] pedepsi de crudimea sa, și de
nelegiuirile sale.
_Iată: ce dice Iosif despre dînsul în Istoria sa, care vor-

peşte cam

tot în ast-fel în cartea a doua despre Ră&sbo-

iul Jidovilor. Iată termeni săi: «Indată după aceea bola sa
«răspândindu-se în tâte. părţile trupului său, nu era nici

«o, parte unde să nu simtă dureri fârte mari şi usturătâre.

forte tari. El era muncit de o mâncărime

«Frigurile

eraă

«violente.

Picidrele

«şi de o scărpinătură nesuferită, şi chinuit”de colici forte
erati umflate și vinete:

sale

Pântecele

- «său nu era mai puţin. Toţi nervi săi erai retrași. Păr-

a«ţile trupului ce se ascunde cu mai multă grijă erau
nu
și
ele,
din
viermi
«tât de stricate, că se vedea eșind
«respira de cât cu o extremă greutate. Acei cel vedeau

«în acestă stare, și făceau
«lui Dumnedei,

credeai

refllexiuni asupra judecăților

că acesta era o pedepsă,

«dimea sa, cătră Iuda și Matias.
«de

atâtea

rele

unite

împreună,

lns6

de şi era

de cru-

chinuit

totuși îi plăcea, viâţa și

«spera de a se vindeca. Ast-fel nu era remedii care să
pen«nu le întrebuinţeze, şi se duse dincolo de Iordan

în
«tru a întrebuința apele calde de Calliroe, ce se scurg
plăcute
«lacul Asfaltit, şi nu sunt numai medicinale, ci şi
într'o
«la băut. Medicii crezură de cuviință de al pune

«hae de-unt-de-lemn cald: însă acesta 71 slâbi atât de tare
«în cât perdu cunoscinţa, și'l credură mort. Strigătele celor
«ce se găseaii de faţă 1] făcură ași veni în sine: Și atunci
«nădăjduindu-se

<Gimenilor

de vindecarea

sa

ordonă

săi de răsboi câte cinci deci

de a distribui

drahme

de per-

—
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«s6nă, sume mari Șefilor lor și amicilor săi, şi se reîntorsă
«la Ierichon. Find aprope de a muri, acea fiere neagră,
«ce mistuea măruntaele sale se aprinse ast-fel că/l făcu ca .
«să ia o holărire uriciosă. El chiemă din tote părţile lu«deii pe cele mai considerabile persone, făcu a'i închide -

«pre toţi în Hipodrom, și dise Salomeei și lui Alexa băr„«batul său: Sciu că Jidovii vor face mari veselii de mâr-..
«tea mea; însă de veţi voi a executa ceea ce eii dorese
«de

la voi,

mortea

«înmormântarea
«face

mea

mea

va

“i va

sili

de

vărsa, lăcrămi,

fi celebră.

Ceia

ce

şi

aveţi a

este că îndată ce'mi voii da duhul, să puneţi pre toți

«soldaţii mei că să cunjure

şi să ucidă pre toți aceia pe

«cari l-am închis în Hipodrom, pentru că să nu fie casă
«în ludeea, care să n'aibă motiv de a plânge. Şi puţin după

«aceia durerile sale și o tuse mare îl apucară cu atâta violență

«în cât ne mai putând a le suporta, el se hotări dea
«scăpa din ele prin morte Fiind-că avea obiceiu de ași
«tăia însuși cela ce mânca, ceru un măr şi un cuțit,privi

«în tâte părțile să vagă
«împotrivescă
«sinucide.»

scopului

de

său,

nu

era

și r&dică

cine-va

care

mâna

pentru

să se
a se

In fine același Istoric spune, că omorând deja pre dol
din fiii săi, omori încă pe un al treilea, Și muri el însuși în cele mai grozave dureri. Această morte fu o drâptă

pedâpsă de cruzimea. ce exercitase asupra pruncilor din
Bethleem, și cursa ce întinsese Mântuitorului, Indată
ce I- |
rod muri, un Anger se artă în vis lui Iosif ce
era. în .

Egipt şi X gise: Scu/ându-te ia pruncul Și pre muma
lui, că a murit cei ce căutau. sufletul pruncului.
Evangelistul adaoge ceia ce urmâză: Zar audînd că
Archelaă împărățeşte în Iudeea, în locul lui
Irod
tatălui s6ă, sau temut să mergă acolo; iar
luând. .
poruncă
în

vis,

saă

dus

în părțile

CAPITOLUL

Galilei.

IX.

Timpul în care Pilat fu Guvernator al I adei
i.
Același Istoric mărturisește că Archelai
i succedă la! Regatu! ludeii in virtutea testamentului
lui Irod tatăl s&u,
confirmat de judecata lui August,
și că
dece ani, Filip, junele Irod, și Lisanie fiind depus după
fraţii sti guvernară

—
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enea în cartea,
fie care Tetrarchia lor. El declară de asem
al doi-spre-dea opt-spre-decea a Istoriei sale, că în anul
de

lui Tiberie, pre care August îl alesese

lea al domniei

at cinci-decă şi
succesor al sti la Imperii, după ce Lai posed
or al ludei', unde
ș6pte de ani, Pontie Pilat fu făcut Guvernat
lui Tiberie. Ceia
a
morte
rămase dece ani, și mai până la
ai fost compuse
ce
ce descoperă lămurit falșitatea actelor
sa este pusă,
a.
patim
mai târziu contra Mântuitorului, unde
care fu în al ș6pteîn: al patrulea Consulat al lui Tiberie,

lea an al domniei

asigură

contrarii.

sale, ceia ce este

celor

ce

a în calitate
Iosif, că Pilat ma. fost trimis în ludee

- de guvernator
niei acestui

de cât în anul al doi-spre-decelea al dom7

Principe.

CAPITOLUL X |
cărora Mântuitorul
Preoţii. cei mari în timpul
predică Evangelia sa.
irea Evangelistului în
În acel timp, şi dupre mărturis
niei lui Tiberiu, în al paanul al cincă-spre-decelea al dom
lui Pilat, şi pe când Irod,
“ +wulea an al Guvernămeântului.
ea, lisus Christos

Iude
Lisanie și Filip erau Tetrarchi în în vârstă aprope de
d
fiin
ru
nost
Mântuitorul /şi Domnul
la loan, şi începu a:
-deci de ani, primi botezul de

trei
Scriptură declară că el înpredica Evangelia, sa. Sânta
în timpul în care Ana Și
_.deplini această divină funcţiune
sacerdoți înalţi ceia ce aCaiafa exercitau funcțiunea de
de patru ani la. aceasta.
rată că el întrebuință mai puţin
fiind atunci abolite, sacerPrincipalele observări ale Legii

doţiul nu era mai mult

conservat

în aceleași

familii ca

e guvernatori unor persone mai 'nainte, ci era dat de cătr
un an. Iosif spuneîn Isce nu'l exercitaii mai mult de
posedară sacerdoţiul de la .
toria, sa, că au fost paru cari
dice el: «luă, sa-

Ana până la Caiafa.
«cerdoţiul

lui Anna,

«Valerius Gratus,

şi îl dete lui

Ismail

fiul lui Fabus,

s pentru a pune în locul
«care fu curând după aceea depu
Insă după un ân "1 luă
«său pre Eliazar fiul lui Anna.
lui Camit care

on fiul
acestă funcţie pentru a o da lui Sim
a o da lui Losif
cită de cât un an, și fu obligat
exer

o
lămurit că timpul predisupranumit Caiafa. Ast-fel este
mai puţin de patru ani,
cărei Mântuitorului cuprinde ceva

nu

— 26—
în timpul cărora patru

Mari Preoţi, de la

Ana

până la.

Caiafa, exercitară fie care câte un an sacerdoţiul înalt. Cu
dreptate deci arată Sânta Scriptură că, Caiafa era în anul . patimei Mântuitorului. Ceia ce servă a confirma arătarea.
ce am făcut despre timpul predicărei sale. La începutul
acestei predicări, el -chiemă dol-spre-dece Apostoli, cărora,
le dădu acest titlu de ondre, pentru aă distinge de cei-lalți discipoli. Cât-va timp după aceea, Domnul alese încă
şepte-deci şi doui alți discipoli, pre cari % trimise înaintea

lui, doui câte doui, în tofe cetăţile și în tâte locurile unde.

el însuși

era să mârgă,

CAPITOLUL
1.

Botezul

lui I6n.

XI.

2. Mărturisirea

pentru Mântuitorul.

lui Iosif

1. Sânta Scriptură ne spune încăcă curând după
a-eeia tânărul Irod porunci de tăie capul lui I6n Boteză
torul. Iosif se unește cu desăvârșire cu textul Evangeliei
când.

vorbește de Irodiada,
lepădă pre femeea sa.
Arabiei, pentru a lua
pise de la fratele său,
zătorul

prin

şi istorisește modul 'cu care Irod
legitimă, fiica lui Areta, Rege al
în însoţire pre Irodiăda ce o r&
Și cum omorând pre I6n _ Bote--

complezență

pentru

acâstă

femee

r&sboiu cu Areta, pe a cărui fiică o desonorase

el intră în |

şi perdu
tâtă armata sa, spre pedâpsa. crudimei ce
făcuse lui Iân Bote-.
zătorul.

EI istorisește că era un om forte drept
care dă6re care Botez; în care se găsește comto
rm cu
ceia ce mărturisește despre acâsta Script
ura.
dea un

incă

că Irod fu lipsit de regatul

El mai spune
sti cu. ocasiunea Irodi-.

adei și isgonit cu ea la Vienna, cetate
din Galia. Iată cum
el despre acâsta în cartea, a opt-sp
re-decea din
Istoria sa: «Mai mulți Jidovi ati credut,
că
aceast
ă înfrân„sere a armatel lui Irod era o
pedeapsă a lui Dumnedetă,
vorbește
«din

causa

lui

loan

supranumit

Botezătorul.

Acesta, era
«un om de mare. pietate, care
Sfătuia pre Jidovi a îmbră<țișa, virtutea, a face dreptatea
și
«ce se vor face plăcuți lui Dumne a primi botezul, după
dei, nu numai abţi«nându-se de 6re care pecate,
ci şi unind pe lângă cură.
<țenia trupului pre aceia a sufletu
lui. Ast-fel fiind-că o mare
«mulţime de popor mergea
după el spre a. asculta doc-.

—
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«trina sa, Irod temându-se ca nu cum-va prin puterea ce«el avea asupra lor să aţâţe vre o r&scâlă, pentru că erat
«tot-Vauna gata a întreprinde ceia ce el le-ar porunci,

«credu de datorie a preîntimpina acest râu, pentru a nu:

«avea motiv de a se căi, că a așteptat prea mult a re«mediea la acâsta. Pentru acest cuvânt el îl trimise pri-«sonier în fortăreţa din Machera, de care am vorbit
«unde fu ucis, şi Jidovil atribuiră înfrângerea armatei sale:
«unei drepte pedepse a lui Dumnedeii de o faptă atât dee:
«nedrâptă.> Iată modul avantagios cu care Iosif vorbeşt
a
|
de I6n Botezttorul.

în:
2. FI face de asemenea menţiune de Mântuitorul
Itrăia
aceiași carte în acești termeni: «În același timp
«isus

care

era un om înțelept, dacă

totuși

trebue

a'l con-

«sidera simplu ca un om, atât de admirabile erau lucru-a fi instruiți
«rile sale. El învăţa pre cei ce aveati plăcere

Jidovi,
«de adevăr, şi fu urmat nu numai de mai mulţi
mai
Cei
..
Christos
«ci şi de nai mulți păgâni. Acesia era
Pi-

înaintea lui
«principali din națiunea nâstră acusându-l
timpul vi»lat, el 7] r&stigni pre cruce. Cei cel iubise în
EI li se arătă
«eței sale nu'l abandonară nică după morte.

«viu şi înviat
«și că va face
<tinii numele
jidov vorbind

a treia di, dupre cum 6 predisese Profeţi,
mai multe alte minuni. De la el ai luat Creșlor, pe cari”i vedem încă astă-di». Un istoric
ast-fel de I6n Botezătoul.și de Mântuito-

scusă celor ce:
rul, ce cuvânt mai pote rămânea pentru
actele de care
au avut insolența de a compune contra lui,
am vorbit. lată destul asupra acestui subiect.

CAPITOLUL

XII

Discipolii Mântuitorului

E

cunoscute,
Numele Apostolilor Mântuitorului sunt forte
Insă nu
elie.
pentru că se găsesc lămurit arttate în Evang
poli. Se dice
avem nicăire numele acelor ş&pte-deci de Disci

în Faptotuşi, că Barnaba, de care adesea-ori sa vorbit

câtre Galatele Apostolilor, şi în Epistola Sântului Pavel
care scrise
n,
Soste
că
teni, era unul din ei. Se asigură
Cel puţin:
nea.
cu Pavel cătră Corinteni, era de aseme

sale,
Climent o. spune în cartea a cincea a Instituţiunilor
dice, că stătu |
că Chita, căruia sântul Pavel

unde dice

—
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împrotivă în fața lui Atioch, era unul din cei septe-deci
de Discipoli, care avea același nume ca sântul Petru Apostolul. Se crede de asemenea că Mathia,, care fu pus
în numărul Apostolilor în locul lui luda, și că acela ce
fu ales cu Mathia, pentru a fi ridicat la aceiaşi ondre era

din cei șepte-deci. Se pretinde încă că Thadeu despre care .
voii povesti în curând o istorie ce a venit până la noi, era
din acelaşi număr. Cine va. voi a da atenţiune asupra unei.
bucăţi din sântul Pavel, va recunâşte lămurit că au fost.
mai mult de șepte-decă de Discipoli. ai Mântuitorului (1.
Epist. Cor. Cap. 15). E1 dice că după învierea sa sa:
aretat mai întâiă lui Chifa, apoi celor un-spre-

dece Apostoli. După aceea sa arătat la peste cinci
sute de fraţi de o dată, din cari cei mai mulți sunt

până
mai

acum,

pe

urmă

iară

unii

Sa ar&tat

ai

adormit.

lui Iacov

ce

se

El

adaoge,

crede

că

că

a fost

discipol și frate al_ Domnului. In fine, pentiu că afară
de cei doi-spre-dece Apostoli erai încă mai mulţi alții ce
se numeau apostoli, din numărul cărora era sântul Pavel, el adaoge: Apoi sa ar€tat Apostolilor tuturor.
lată care este istoria lui Thadeii de care am vorbit.

CAPITOLUL XIII:
Istoria

Regelui

de

Bdessa.

Divinitatea Mântuitorului și Domnului

cunoscută tuturor Gmenilor prin

puterniciei

efectele

nostru făcându-se

miraculose

sale, ea, atrase o mare mulțime de persâne

ale din

țeri streine și forte depărtate de Iudeea, prin speranța, de
a se vindeca de bâle şi alte incomodități de care sufe-

reau. Abgar, care comanda cu multă reputaţie într'un
mic stat dincolo de Eufrat, și care era ţinut de
o bâlă
incurabilă, aflând din mărturisirea unilormă a
mai mul-:
tora, vindecările. miracul6se ce făcuse Mântuitorul,
1 scrise
rugându'l de a avea bunătatea de al vindeca.
Mântuitorul, în loc. de a merge la el îi făcu ondrea
de ai r&s-.

punde

și de a“ promite

că va trimite pre unul

din dis- *

cipolii săi, care'l va vindeca, și va procur
a mântuirea
sa, și a. celor a'i săi. El se achită de acestă
făgăduință,

căci după Invierea sa, și Inălţarea sa, Thoma
unul din
cel doi-spre-dece Apostoli trimise pre Thade
unul din cei
>
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Edessa,
ş6pte-deci de Discipoli să predice Evangelia de la

și să îndeplinâscă făgăduinţa” Mântuitorului.
acestui

Memoria.

s'a conservat în registrele ' de

miracol

Am
Edessa, care conţin Actele lui Abgar.

ă - prin
lui Abgar Rege de Edessa trimis
Anania lui Iisus la Ierusalim.

«Abgar,

Regele

către Mântuitorul Iisus

Edessiei

«sa arttat la lerusalim. Am
«duirile ce
«torii. Am
«umble, pre
«din cei ce
Fiul

audit de minunele

carele

și tămă-

alte doc-:
faci, fără a, te servi de erburi, sai
ologi să.
pre
,
vadă
să
înţeles că faci pre orbi
gonești
rate
necu
cei leproși curățeşci, duhurile
esci
lecu
ite
pătimesc, pre cei cu pâle netămădu

«și dai vieţă, morților.
«Aceste minuni m'aă
“sati

tra-

Mântuitorului ce le-am
a
i

tre scris6rea sa, şi răspunsul
dus din limba Syriacă.

Scrisorea

tras din regis--

lut Dumnedeii

«aceste minuni. Pentru

Durinedei,

că ești un

convins

pogorii din ceriii, pentru, a face

acesta am îndrăsnit aţi scrie, a-

viisă me vedi, și să me
«cestă scrisre, rugându-te. se
pătimesc de mutlă vreme.
«tămăduești de bola de care
'cârtesc pentru mi-

şi
«Am audit că şi Iudeii te gonesc
Ei am aici o cetate
.
erde
te-p
«nunile tale, şi că caută a
că nu este prea mare, ea
«frumosă şi răsfăţată, și măcar
Va fi de

_«ne

lată

rază

ajuns

scris6rea

ce

penru

el

a luminei cerești.

noi amândoi.

scrise “atunci

de

Cred

fiind

datorie

de

o

a transcrie

și

luminat.

Răspunsul. e scurt, dar
răspunsul ce “i facu Mântuitorul.
rnică a cuvântului s&ă.
cu totul plin 'de virtutea pute

către.

Răspunsul lui Iisus,
«Fericit

eşti Abgare

că ai credut în mine

«de a mă vedea Căci scris
«mă vor-vedea nu vor _crede
«mă

vor vedea,

«dorința

Regele

vor crede

Abgar
mai

înainte

este de mine, că cei ce
întru mine, şi cei ce nu

şi se vor mântui.

Cât pentru

văd, eu trece arăţi că ai de a veni să te tote
lucrurile
întâi a îndeplini în țara, acesta

mai
sta să me sui către
«pentru care am venit, şi după acea
aicea, "ți
s, și dacă mă voii sui de

«bue

m'a

trimi

cele te va vindeca
ite pre unul din ucenicii mei care
trim
i
«Vol

«acela

—
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«de bâla de care pătimeşti, şi'ți va, da vi6ţă vecinică, ţie și
«celor cu tine.
lată ce este scris în aceste

«După

limba

în

scrisori

Syriacă:

chiema

se

care

lui lisus 1: cer, luda

Înălţarea,

«Şi Thomas, trimise pre Thadei Apostolul, unul din cei
«șepte-deci de Discipoli, carele venind găsdui la. Thobie fiul

sosirel sale și minunile ce el făcuse

Sgomotul

«lui Tobie.

«r&spândindu-se, se spuse lui Abgar că venise un Apostol,
«dupre cum lisus "1 promisese. Thadeă începu deci a
«vindeca prin puterea ce primise de la Dumnedeu, tote
«bolele şi neputințele spre marea mirare a tâtă lumea, «Abgar audind de minunile surprindătâre ce el făcea, ȘI

«de vindecările extra-ordinare ce s&verșa în numele și pu-

«tereu

lui lisus Christos, cugetă întru

«acela de care lisus "i scrisese
«ME

voiu

sui la ceriu

"ți voii

sine

în aceşti
trimite

că acesta

termeni:

pre unul

era.

Când

din uce-

«nicil mei care te va tămădui. Trimiţend deci să chieme
«pre Tobie la care el ședea "i qise: Am aflat că un om.
«puternic

«lisus

și

care

face

multe

au venit din lerusalim,

vindecări

cu

numele

lui

și că locueşte în casa ta.

<Tobie "1 r&spunse, Dâmne, a venit în gazdă la mine un
«strein care face multe minuni. Adă-m'l, qise Abgar.
«Thobie mergând la Thade ” dise: Regele Abgar mi-a
«poruncit a te aduce la el, ca săl tămăduești. Sunt
gata,

«a

merge,

răspunse Thadeu

«mis aicea. A

doua

că pentru aceasta

di dis de

diminâță

Tobie

am fost tri-

duse pre

«Thade la Abgar. Când intră la el acest Principe!
vădu
«ce-va extra-ordinar, și strălucit pe faţa acestui
Apostol, «cel sili de a se prosterne pentru a i se închina
de care

“lucru cei mari al curței ce erai de față, şi cari
nu

vă«(use nicl o dală asemenea lucru, fură cuprinși
de mirare,
<Abgar dise lul Thadeu: Eşti tu discipolul
lui Iisus, Filul
«lut Dumnedei, carele mi-a scris, că
"ți voit trimite pre
“unul din discipolii mel care te va, vindeca,
şi "ţi va da
<«VICță vecinică ţie şi celor cu tine Thadeă?
* răspunse:
«ea am fost trimis cătră tine de Domnul
Iisus, pentru că

<al credut într'ensul; şi de vel crede în
el ŞI de acum înain«le, vel vedea

t6te dorinţele inimei tale împlinile.
Am credut
<ast-lel întru el, răspunse Abgar,
că aveam scop de a a«taca cu mâna armatăpre Jidovii
cari Vai restignit dacă n'aşi
A
s

est oprit de frica puterii Romanilor.
Thadei îl dise: IŞI

Dumnedeul

nostru

a

îndeplinit

voinţa

—. dl
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«Tatălui săă, şi după ce a îndeplinit'o s'a înălțat la, ceriii
ala dânsul.

respunse

acâsta,

Pentru

întru el și Tatăl

cred

Eu

Thadeu, pune

Abgar.

săi, dise

mâna

mea

preste. .

«tine, în numele lui lisus Mântuitorul nostru. Și pe când
«o punea, Abgar fu vindecat de bâla sa. Şi el se mira
ceia,

«că

ce

audise

de

Christos

lisus

«deca bâlele fără erburi nică doctorii,
«s6na

mijlocirea

sa prin

Discipolului

că

său. El nu

fu sin-

se săverși în per-

fiiul lui Abdei aruncându-se:

ast-fel. Abdei

«gur vindecat

vin-

și anume,

«la piciorele lui Thadeii fu vindecat de podagră prin pumulţi
«terea rugăciunilor sale şi „punerea mâinilor. Mai

«alți cetăţeni fură ast-fel tămăduiţi de suferințele lor de
«către acest Apostol, ce făcea ne încetat minuni şi predise,
«dica cuvântul lui Dumnedeii. După acâsta Abgar îl

«tu faci Thadei,

«nedei,

şi noi

tâte aceste minuni

suntem în

cu puterea

admiraţie. Dar

lui Dum-

te rog să ne

şi cu ce pu«spui în ce..chip a venit lisus pre pământ,
de care am
«tere a făcut atât de mari lucruri ca acelea
nimica, r&s«audit vorbindu-se. Acum nw'ți voii spune
aicea pentru
«punse Thadeii, dar fiind-că am fost trimis
mâni pre
aduna
a
«a predica Evangelia, de vei bine-voi
lui
cuvântul
predica,
«toți locuitorii din cetatea ta le voii
vieţă.
de
«Dumnedei, și le voii respândi acestă stmânță
de .ce a fost
«Le voii -vorbi de venirea mântuitorului,

a descope«el trimis de Tatăl său, și de misteriile ce el a lucrat aîn lume. Voiu vorbi de puterea cu care
_arit

„aceste

minuni.

De noua sa

doctrină,

de micşorimea și în-

cu care s'a
«josirea, exterioră a umanităţii sale, de chipul
la care sa
crucea
de
«smerit până la morte de patima şi
de morţii
sa,
«supus, de pogorârea sa în iad, de învierea
în ceri suin«ce el a învieat, de cei cea dus cu sine
Tatălui săi, cum
«du-se la Tatăl săi cum șede de a drepta
pentru ca. să ju-“
«va veni încunjurat de putere şi de slavă
următâre Abdiua.
In
«dece pre cei vil şi pre cel morţi.
pentru a asi
«gar porunci de a aduna: pre toți locuitori

asemenea.de
«culta predicarea lui Thadeii. El porunci de
primâscă di«ai da aur şi argint. Ins€ el nu a voit să
părăsit

„«când,

cum

vom

lua avutul

altuia,

după

ceram

sute
«pre al nostru? Acestea s'a întîmplat în anul.al trei
acâstă,
traduc
să
ca
«patru-decelea. Am credut de folos
o pune
«relaţiune din limba Syriacă în limba. n6stră, şi de a
«în Istoria mea».

CATEA A DOUA:

PREFAȚA
Am scris în cartea precedent
i tot ee trebuea a servi
Prefață la Istoria Bisericej
„atingă&tor de Divinitaţea
„Verbului,de
ca

vichimea. doctrinei sale, şi de
modul de a vie-

0 voii

lua atât din

monumente

Sântele

Scripturi,. precum Și din
alte

ce le voii cita la locul lor.
Va

Capitolul Intai
3. Martirul lui Ștefan.
4.
nul Bisericii de Ierusalim Instalarea lui Iacob pre Scan. 5. Predicarea, lui:
Thadei la
Edessa. 6. Persecuţiune
a ațâțată de Jidovi.
7, Convertirea. lui Pav
el.

1. Cel dintâiă lucru ce
făcură Apostolii, fu de
pre Mathia, carele:
a alege:
dupre cum

am spus era unul din
cipolii Mântuitorului,
Dispentru a, împlini loc
ul Apostolatului,
din care căzuse Iud
a pri
2. EX așezară de asem n crima sa. |
S
ene șapte Diaconi e
tate recunoscută, - și
d& o probidupă ce au făcut.
rugăciuni Ș'ai im-*
pus mâinile asupra
lor.
3. Stefan ce era din
.
|
acest număr! fu cel
a fost ucis cu pie
din
tâi
i
care.
tre
Mântuitorul, și luă ej de către Jidovii ce ucisese pre. -

cel dintâii cununa “ma
rtyrului,. ce

—
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nar

sti, ca şi cum

răspundea atât de bine la numele

fi-fost chirotonit de cât pentru a muri atât de glorios.
4. Iacob, fratele Domnului, -pe care curăţenia virtuței
sale făcuse al supranumi Just (drept), fu atuncea pus el
mai întâi pe scaunul Episcopal al cetăţii de Ierusalim.

El

era fii

al

lui losif tatăl

lui

Christos,

sânta

căruia

Scriptură zice că Fecidra "1 fu logodită, și că «mai nainte' de a se aduna ei sai aflat avend în pântece

din Duhul Sânt». (Mat. Cap. 1). Climent o încredințeză în
cartea a. șasea a Instituţiunilor sale, și mărturiseşte, că de
și, Mântuitorul aii preferat pe Petru pre Iacob și pre l6n -

câlor-l'alţi Apostol, totuși ei nu disputară împreună după
Intlțarea sa peniru a avea guvernământul Bisericii.de le-

rusaliră, ci ei "1 cedară lui Iacob cu toţii de-acord. El
vorbeşte încă de dânsul în cartea a șeptea în acești termini:

«Domnul

după

Invierea

Sa

supra-

dădu lui lacob

«numit Just, lui I6n şi lui Petru darul științii, pre care'l
«comunicară celor-L'alţi Apostoli, și aceştia celor șapte-

«zeci de Discipoli, din cari Barnaba era unul. Căci ai fost
«doi Iacobi, din cari unul supranumit Just fu aruncat

«din înălţimea Templului,

„«ghie

de către

un

și ucis cu o lovitură de -pâr-

meșşteşugăr, şi cel-l'alt avu capul tăiat.”

5. In acelaș timp făgăduinţa ce făcuse Mântuitorul Re-

pre
gelui Osaroenilor fu îndeplinită. Căci Thoma trimise
pentru a
Thadeă la Edessa prin mişcarea sântului Duh,
mai
predica acolo Evanghelia, dupre cum am probat'o
ceacea
în
conservat
"nainte prin monumentele ce sati
Duhuputerea
cu
tate. Thade vindecă acolo pre Abgarde mirare
lui lui Dumnezei, şi făcu minuni care umplu
Mântuipre toți locuitorii. Dupe ce i-ati dispus la cultul
doctrina
predică
le
el
sale,
torului prin mărimea faptelor
consersa, în care au rămas ne strămutați până acum,
bunătăale
vând tot-d'auna între ei semnele deosebite

ţii sale.

|

o violentă
6. După martyrul lui Ştefan, Jidovii excitând

persecuțiune
Discipolilor,

contra

afară

de

Bisericii

Ierusalim. şi a tuturor

de cei. doi-spre-zece

sipiți în Iudeia şi în Samaria,

riseşte sânta, Scriptură, înaintară

unii

Apostoli, fiind _ri-

din ei, cum

până

la Fenicia,

mărtu-

la Ci-

a predica crepru și la Antiochia, unde neîndrăsnind încă
Pavel

dința Gintelor, se mulțămiră a 0 predica Jidovilor.

|

o

3,

|

-.

—
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persecuta, atunci B serica, și intrând în
şilor, lua

nițele.

de acolo

Filip

bărbaţi Și femei

care

fusese -Hirotonit

casele credincio-

pentru a umplea tem-

Diacon

cu Ștefan,și

care era unul din Discipolii ce am spus că iusese risipiţi,
intră el mai întâiu în Samaria plin de puterea Spiritului lui.
Dumnezeii, şi predică atolo Evangelia. Harul lui Dumnedei “1 susţinu ast-fel în îndeplinirea ministerului său, că. |
pe lângă un mare număr de alte pers6ne el atrase la:
credință pre Simon Magul. Acest Simon câștigase un cre-

dit atât de mare între acei pe cari înșelase

cu vrăjitori-

ile sale, în cât credeau că el era cea nmiaj mare virtute
a lui Dumnezeu. Cuprins de mirare de mărimea
minunilor ce făcea Filip cu puterea Dumnedeească,
el avu
dibăciea de a se preface-că crede, şi căpătă Botezul.
Ceia,

ce vedem

încă și astă-zi cu: mirare 'că se practică

de că-

ire acei ce urmeză infama sa heresie. Ei
se însinuză în
Biserică ca o bâlă molipsitâre urmând pre
autorul lor și conrup pe acei cărora le pot inspira otrava
periculâsă ce |
ei ascund.

Mai mulți fiind

descoperiți

ai

fost

isgoniți, dupre cum și Simon fu odinidră pedepsit
de cătră Petru.
Evangelia făcând din zi în zi progrese,
Providența Dum- nezeiască aduse pre un Ofițer al
Reginei de Ethyopia :
căci

popsrele din

acea

țară

sunt

încă

Și

de o femee, care ofițer fiind instruitacum guvernate
de către Filip, dupre

ordinul

ce priimise

acest

Discipol prin o vedenie fu cel
.
dintre păgânii ce crezu, și carele
întorcându-s
e
în
_
țara sa, predică acolo, cum
se zice, cunoștința adevăra=
tului Dumnezeii, și despre venirea
Mântuitorului. Ast-fel

dintâi

el îndeplini

Profeţia

ce. zice:

Kthyopia

se

va s pune
E
.
___2. Cu tâte acaste Pavel,
acest Vas 'al. alegerii, fu stabilit Apostol, nu de către
Gmeni,
de cătră lisus-Christos și Dumnezeunici de către un om, ci
Tatăl sti care la
învit din morți, şi chemat
prin o vedenie, și printr'o
voce din Cerii. (Gal. Cap. 1).
*
”
|
o

mai întâiă lui Dumnezeă,

Tiberie propune

(Ps. 67).

CAPITOLUL UI

Senatului

tuitorul în numărul

de

a
a pune pre-Mân-

Zeilor, și opr
„Cuta pre Discipolii ește
sez,

Fiind-că era
guvernatori, de

un obicei
a înștiința

de a perse-

“î

neviolabil observat
de cătrăpre Impărat de tot
ce se în-

35
tâmpla: noi și extra-ordinar

-

în întinderea Provinciei lor,

Pilat. nu lipsi de a face cunoscut lui Tiberie sgomotul ce
“se respândise în Palestina privitor la - învierea Mântuito- „rului, minunile sale, şi opiniunea- în care mai mulți erau
divinitatea

de

.

sa.

Tiberiu raportă Senatului” geia ce aflase. Senatorii respinseră, affacerea sub pretext: că sa despreţuit vechia
Lege a Republicii, prin aceia că nu sa recurs mai în

tâiu la autoritatea senatului pentru a/l pune în numerul

doctrina salutariă a Evangeliei
Zeilor. Insă în adevăr
nică de sufragiul Gmenilor. Tiajutorul
n'avea nevoe de
perie rămase tot în acelaş simţimânt, şi nu ordonă ni-

f6rle

Tertulian om

Creştine.

-mica contra Religiunei

sa-

vant în Jurisprudența Romană, și fârte celebru între scriitorii Latini, raportează acestă istorie în Apologia ce a
Creştină, și
compus în limba latină pentru Religiunea
vorbi, zice
a
«Pentru
grâcă.
limba.
în
care a fost tradusă
că
maximă
vechiă
o
era
legi,
acestor
«el, de originea
n'ar
de
Imptratul,
de
«nică un zeii nu putea fi consacrat
Emil

Marcu

Senat.

către

de

aprobat

nainte

mai

«fi fost

«urmă ast-fel pentru Zeul săi Alburnie. Practica în care
«sunteţi dea” face să atârne existența Zeilor de'la vo«Zei

«ca

de

fi Zei

va

nu

nu

n6stră.

Un

Trebue

oamenilor.

va plăcea

în timpul căruea

Tiberie,

favorabili.

el să şi-i facă

la câusa

forte mult

servește

Gmenilor

«ința

“«Religiunea; Creştină începu a se arăta pre: pământ, ra«portând deci Senatului cele ce auzise din Palestina priera

că

«faţă

părerea

de

ca

propunerea

respinse

«Senatul

Nostru,

Domnului

divinitatea

la

«vitor

să

fie

în

Zeilor,

numerul

că n'a examinat'o.

pentru

«Impăratul rămase în simţimentul

şi declarând pe

s&ă, și amenință

de a

«pedepsi pre 'acei ce ar întreprinde de a ponegri pe Creş- .
«tini prin calomniile lor. Providența dumnezeească inspi-

«rase acest

simţiment

născuse să

ce se

«vangeliei

lui “Tiberie, pentru
fie

răspândit

:

«în tot Universul.

CAPITOLUL

|
Progresele

*

Astfel

xază a
-_

minunate

acest cuvânt

sorelui

salutar

prin forța

III.
ale

ca adeverul E-"

obstacol -

fără

|

.

Evangeliei..

fu respândit.de odată

ca o

a tot-puternică., a Duhului lui

.

-.

| —
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persecuta atunci B serica, şi intrând în casele: credincioșilor, lua de acolo bărbaţi și femei pentru a umplea, tem-

nițele.

Filip

care

fusese Hirotonit

Diacon

cu Ștefan, şi

care era unul din Discipolii ce am spus că fusese risipiţi,
intră el mai întâiă în Samaria plin de puterea Spiritului lui

Dumnezeă,

și predică atolo Evangelia.

Harul lui Dumne- |

dei '] susţinu ast-fel în îndeplinirea ministerului s6u, că...
pe lângă un mare număr de alte pers6ne el atrase la:
credință pre Simon Magul. Acest Simon câștigase un cre-

dit atât de mare între acei pe cari înșelase

cu vrăjitori-

ile sale, în cât credeai că el era cea mai mare: virtute
a lui Dumnezei. Cuprins de mirare de mărimea,
minunilor ce făcea Filip cu puterea Dumnedeească,
el avu
dibăciea, de a se preface
că crede, și căpătă Botezul. Ceia

ce vedem încă și astă-zi cu mirare 'că se practică
de
tre acei ce urmeză infama sa heresie. Ei se însinueză căîn
Biserică

ca o bâlă molipsitâre urmând pre. autorul
lor și .
conrup pe acei cărora le pot inspira otrava
periculsă ce
ei ascund. Mai mulți fiind descoperiți
au fost isgoniți, .
dupre cum și Simon fu odinidră pedepsit
de cătr& Petru.
Evangelia făcând din zi în zi progrese,
Providența Dum- nezeiască, aduse pre un Ofiţer al Reginei
de Ethyopia:
căci popsrele din acea fară sunt încă
și acum guvernate

de o iemee, care ofițer fiind instruit de
către

Filip, dupre
ordinul ce priimise acest Diseipol
prin o vedenie fu cel
dintâi dintre păgânii ce crezu,
și carele întorcându-se în

tara sa, predică acolo, cum se zice,
cunoștința adevăratului Dumnezeă, şi despre venirea
„Mântuitorului. Ast-fel
el îndeplini Profeţia ce. zice: Ethyopi
a se va supune
mai întâiă lui Dumnezeă,. (Ps.
67).
-

.
„7. Cu tâte aceste Pavel,
acest Vas:al. alegerii, fu sta-.bilit Apostol, nu de către Omeni,
nici de către un om, ci
de cătr& lisus-Christos și Dumnezei
i Tatăl săi care lau
învi€t din morți, şi chemat
prin o vedenie, și printr'o
*
voce
din Ceriă. (Gal. Cap. 1).
”
CAPITOLUL 11
Tiberie propune Senatulu
tuitorul în numărul Zei i de a pune pre-Mânlor, şi oprește de a per
secuta

pre Discipolii sei.
era un obiceită neviolabil
observat
guvernatori, de a înștii
nța pre Imp
Fiind-că

&rat

de

3

N
de: cătră.

tot ce se în-

—
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tâmpla ngă și extra-ordinar în întinderea Provinciei lor,
Pilat.
nu lipsi de a face cunoscut lui Tiberie sgomotulce
“se

respândise

în Palestina.

privitor

la - învierea

Mântuito-

rului, minunile sale, şi opiniunea- în care mai mulți erai
.

“

sa.

de divinitatea

Tiberiu raportă Senatului„geia ce aflase. Senatorii res-

pinseră affacerea sub pretext! că Sa desprețuit vechia.
Lege a Republicii, prin aceia că nu sa recurs mal în
tâiu la autoritatea senatului pentru al pune în numerul
doctrina salutariă a Evangeliei
Zeilor. Insă în adevăr
m'avea nevoe de ajutorul nici de sufragiul 6menilor. Tiberie rămase tot în acelaş simţimânt, și nu ordonă ni-mica contra Religiunei Creştine. Tertulian om î6rle sa-

vant în Jurisprudența Romană, și fârte celebru între scriitoril Latini, raportează acestă istorie în Apologia ce a

compus în limba latină pentru Religiunea Creştină, ȘI
care a fost tradusă în limba grâcă. «Pentru a vorbi, zice
«el, de originea acestor legi, era o vechiă maximă că
«nică un zeii nu putea fi consacrat de Imperatul, de n'ar
«fi fost mai nainte aprobat de către Senat. Marcu Emil
-<urmă: ast-fel pentru Zeul său Alburnie. Practica în care

«sunteți de a face să atârne existența Zeilor de'la vo6menilor

«ința
«Zei

nu

va

forte

serveşte

fi Zei

de

nu

la câusa

mult

nâstră.

oamenilor.

va. plăcea

Un

Trebue

«ca el să şi-i facă favorabili. Tiberie, în timpul căruea

“«Religiunea' Creştină începu a se arăta pre pământ, ra«portând deci Senatului cele ce auzise din Palestina pri-

«vitor la divinitatea

Nostru,

Domnului

«față că era. de părerea ca
«Senatul respinse propunerea

să fie
pentru

«Impăratul rămase în simţimentul
«pedepsi

pre acei

«vangeliei

ce se

şi declarând pe

în numtrul Zeilor,
că n'a examinat'o.

sei, și ameninţă

de a

ce -ar întreprinde de a ponegri pe Creş-

«tini prin calomniile lor. Providența dumnezeească inspi«rase acest simţimânt lui 'Tiberie, pentru ca adevărul Enăscuse

s€

fie

«în to Universul.

i
Progresele

*..

CAPITOLUL
minunate

răspândit

obstacol

fără

Sa

III.
ale

|

.

Ivangeliei.

Ast-fel acest cuvânt salutar fu respânditde odată ca o
pază a s6relui prin forţa a tot-puternică. a Duhului lui
însă
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o
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înturnându-se cătră jidovii ce'l însoțeau le “dise: <Acum «noi trebue se sperăm mai mult de cât tot-deuna, fiind
«că Împăratul fiind atât de iritat în contra n6stră, Dum«nedeu nu va lipsi de a ne fi favorabil». - _
Filon spune el-însuși tâte împrejurările Ambasadii Sale
în cartea ce au compus anume. Nu voii însemna, din
aceste de cât ceia 'ce servește la a justifica că nenorocirile ce se întâmplară atuncea. Jidovilor erati o dreaptă

pedâpsă

a atentatului

ce

ei comisese

contra. Mântuitoru-

lui. El. spună mai întâi-că sub domniea lui Tiberie, Sejan, care avea mare credit la dânsul făcu tot ce putu

peniru

a ruina

menţiune

Națiunea

de turburările

Jidovilor.

ce Pilat, sub

EI face de asemene
guvernământul

că:

vuia Mântuitorul fusese dat morții, ațâţă între Jidovă vroind

a întroduce

în Templul

un cult contrarii Legii lor.

lor ce subsista încă atuncea,

|

“CAPITOLUL VL.
Nenorociri întâmplate Jidovilor după atentatu
l ce
ei comisese contra Mântuitorului.
EI arată apoi cum Caligula succedând la
Imperiul Roman după mortea lui Tiberie, trată în mod
crudpe supușii
SEI, şi exercită cele mai oribile violenţe
contra Jidovilor
ca şi .contra celor-lalți. Ei cred că, nu
voiii putea, face
nimic mai bine de cât de a trânscrie
aici propriile sale
cuvinte: «Caligula întrebuință o mare
asprime contra tu«turor poporelor, și mai cu s6mă
contra Jidovilor. Ura

«de careel era însufleţit contra acestei
Națiuni, "1 împinse
<a'şi atribui tote Oratoriile ce ea
avea în Cetăți, și înce«pând prin acea

«cu

statuele sale,

din Alexandria, el umplu acele
Oratorii
căcia permite altora se le pună,
era

«a le pune el însuși. In fine e]
schimbă
«tât de celebru

din

acel Templu a-

Ierusalim care până atunci fuses
e ne-

se tot-deuna un azil sacru, într'
un
său, făcendu a se numi Terhplul
«junelui Jupiter». EI i storisește
într'o altă carte al cărei
titla este despre virtu (,
o
se întâmplară

Alexandria,

sub

şi pe

mulțime de alte nenorociri

ce
do mnia acestui Principe
locuitorilor din
car
e e

cu greii de ale repeta. Iosif
se

39
cu el în istorisirea pe care o face relativ
unește pe deplin
de mizeriile de care Jidovii fură împovăraţi după timpul
lui Pilat, şi după crima ce comiseră contra Mântuitorului. lată ce dice el despre acesta în cartea a doua a R&sboiului Jidovilor contra Romanilor: «Pilat fiind trimis de

«către

Tiberie

ca, Guvernator în Iudea, aduseră noptea

«în lerusalim drapeluri pe care erai
«Impărat. Jidovii fură de acesta atât de
siritaţi, în cât după trei dile se făcu
«pentru că ei considerau acâstă faptă
«gii lor, ce oprește expresamente de

imagini ale acestui
surprinși și atât de
o mare turburare,
ca, o violare a. lea pune în cetăţile

«lor vre o figură de omeni saii de animale». Ori-cine "Și

va da. osten6lă

de a compara aceste cuvinte cu Istoria E-

vangelici, sa recunoaşte cu înlesnire, că aclamarea

prin

protestară în timpul - Patimii Mântuitorului,
- vii
care Jido
cădu curând asupra capului lor. Iosif raporteză încă în
aceşti termini o altă nenorocire ce Dumnedei permise
pentru ai pedepsi. «Noi avem un tesaur sacru pe care-l
«numim Corbân, și Pilat ce era atuncă la Ierusalim, NTOI«a lua banii din el pentru a aduce apă în cetate prin
«apeducte, ale cărei isvâre suni depărtate de patru sute
«de stadii. Poporul s6” mișcă ast-fel de acesta, că se a«dunară din tâte părţile un număr f6rte mare pentru a
«se plânge la el despre acesta. Fiind că nu era greu de
<a prevedea, căci ar putea veni la o revoltă, el dete or«din soldaţilor săi de a se desbrăca de hainele lor de răs-

«boiă pentru a se îmbrăca cu haine obștești, a se ames-

«teca ast-fel printre popor, şi al ataca nu cu lovituri de
«sabie, ci cu lovituri -de bâte îndată ce ar începe a striga.

«Lucrurile fiind dispuse ast-fel el dete semnalul de dea«supra tribunalului s&iă, şi soldaţii săi executară ceia, ce
«li se poruncise.

Mai mulţi

Jidovi periră unii de lovitu-

O pedâpsă

atât de aspră

_arile ce primiră, far “alţii fiind înădușiți în îmbulzelă când
«vroeau

se fugă.

umplu de mi-

«rare pre restul acestei mari mulţimi, și revolta, se linişti».
Acelaşi autor mărturisește; că cetatea Ierusalim fu a-

gitată de un mare număr de alte revolte, şi că ea nu îu
nici odată scutită de turburări până ce fu redusă sub pu-

terea Romanilor prin armele lui Vespasian. lată cu ce mod

Dreptatea dumnedeâscă "1 pedepsea
-misese contra Mântuitorului.

pentru
i

crima

ce co-

—

-
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CAPITOLUL VII.
Mortea

violentă

a lui Pilat.

Nu trebue se omit ceia ce se spune de Pilatcarecondamnase pre Mântuitorul; că sub domniea lui Caligula de
care vorbim acum, el cădu în nenorociri atât de grozave,
în cât pentru a scăpa de ele se sinucise cu propria
sa

mână.

o pedâpsă

Ceia

ce

fără

îndoială

ce Dreptatea

legiuirii sale.

|

trebue

a

fi considerat ca |

dumnedeâscă ordonase contra ne-.

|

Acesta -este raportat de către autorii Greci, cari ai scris
Olympiade, şi cari ai urmat exact ordinea timpului în

povestirea,

evenimentelor

celor

mai

CAPITOLUL

Fometea

întemplată

.-

ia

sub

-

remarcabile.

VUl.

domnia

lui Caligula. * .

Caligula ne domnind de cât cel mult patru ani, Claudie “i succedă la Imperii. Mai tot pământul fu bântuit
sub domnia sa de o crudă f6mete, ce a fost raportată
de

..
-

către autorii cei mai contrar Religiunei n6stre, și. carea,
a fost predisă de către Profetul Agav, de care s'a vorbit
în Faptele Apostolilor. (Fapt. Apost. Cap. 11): Autorul
di-

când, că Discipolii hotărîră. în acel timp de
a trimite
fie
care după puterea sa milostenii fraţilor ce
locuiaii în Iu-

-

dea, ceia ce ei făcură în adevăr, trimiţendu-le Preoţilo
r

din Ierusalim prin mâinele
adaoge cele ce urmedă.

lui Pavel Și a lui Barnaba, €l
-

CAPITOLUL
Martirul

lui lacob

IX.
Apostolul.

In același timp Regele Irod întrebui
nță puterea. sa ca
să maltrateze pre unii din Biserică
, Aşa ordonă mârtea.
prin sabie a lui

Iacob fratele luj Ioan. Climent
spune in
cartea a șeptea a Instituţiunilor
sale o istorie fârte memorabilă pe care o aflase de
la cei ce fuseseră înaintea.
lui. EL dice că acel ce-l] dase
judecăţei, vEdând că el măr

—
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mirat de
turisia cu generositate credința, fu atâi de tare
in.
sa, în cât declară el însuși că era. creșt

statornicia”
iii, şi pe când ai
Ei fuseră deci duşi împreună lă suplic
b-oprindu-se pulaco
ducea, el rugă pre Iacob de a-l erta.
amândoi ati fost Apoi
țin % dise: «Pace ţie» şi-l îmbrăţişă.
tură spune (Fapt.
omorâţi, tăindu li-se capul. Sânta, Scrip

Cap.

12) încă că Irod vădend

dacă

în

că mârtea lui Iacob plăcea..

, şi arestându-l |
fârte tare Jidovilor, prinseră pre Petru
la morte, şi pe el
puse în temniţă, şi lar fi condamnat
pentru sun6ptea

înaintea

dilei

ceera

destinată.

chip miraculos de
pliciul s&ă, n'ar fi fost liberat într'un
predicarea Evangeliei.
către un ânger, şi iconomisit pentru

X.

CAPITOLUL
Irod

Agripa

este pedepsit de persecuția
prinsese asupra Apostolilor.

ce între

ra Apostolilor nu
Persecuţia ce întreprinsese Irod asup
executor al

şi ângerul
rămase mult timp nepedepsită,
nd a suferi pedepsa ce
Dreptăţei dumnedeeșii | făcu curâ
spune în Faptele Aposmerita pentru nelegiuirea sa. Se
întro

Cessaria, și că
tolilor că el se duse din Iudea la
cu. o haină Regală,
- di de s&rbătore arătându-se îmbrăcat
înaintea poporului, care
ŞI şedend pe tronul său vorbea.
vocea unui Dumnedeii
striga în aclamațiunele sale: Este
al Dom-

ent un ânger
şi nu a unui om. Şi în acel mom
vermi el muri. (Cap. 12).
nului 1 lovi, și fiind mâncat de
conformitate ce se înEste loc de a ne mira de perfecta
Iosif în istorisirea acestelneşte între Sânta Serptură şi
mărturisire ce el face de
tui. miracol. Căci iată sincera
a nou&-spre-qecea din isacest important adevăr în cartea
domniei sale, el celebră în
toria sa. «In anul al treilea al
odinidră Turnul lui Stra«Cetatea, Cessariel, ce se numea
ea Impăratului. Toţi cei mari,
«ton, jocuri solemne în onâr
găsiră la. acea. sărbă«şi t6tă nobleta din provincie se
te spectacole, Agripa veni
«tore: lară a doua di după aces
fund

«des de dimineţă la Theatru

cu

o haină al cărei

în cât când s6rele ']
cera de argint lucrat cu atâta artă,
de o lumină atât de vie,
«bătea cu razele sale strălucea
at de un res-

«că. nu-l putea privi cineva fără

a fi mișc

—

«pect amestecat
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cu frică. Atunci

acei lași lingușitori, ale -

«căror discursuri otrăvitâre r&spândeai un venin
«în inima Principilor, începură a striga: Că până
«el nu 'considerase pre Regele lor de cât ca pe
"«dar că ei vedeai acum că se cuvinea a-l onora

morta)
atunci
un om,
ca pre

“un Dumnedei, și a-l ruga de ale fi favorabil, fiind că
«el părea că nu era ca ceia-lalți de o condițiune: muri-

«lore. Agripa suferi acestă nelegiuire pe care ar fi
tre«buit a o pedepsi fârte riguros.
Să
«Insă îndată -rădicând ochii el vedu un ânger
de-asu-

<pra

capului

săi

pe

o

funie

întinsă

în

aer,

şi nu

avu

«greutate de a cunâşte că acel ânger era predice
rea ne«norocirei sale, dupre cum fusese odinidră
a bunei sale
«norociră, Atunci el scâse un adâne suspin,
și simţi în

«acel moment măruntaele sale sfâșiete de dureri
nesuferite.
<EL

«pre

se întoarse

care

voi

către

vroiți

a-l

amicii

face

SE,

să

și le dise: lată acela

credă

a fi nemuri

tor gata.
«de a muri, şi acestă necesitate ne
evitabilă nu. putea fi
<0 convingere mai grabnică de minciu
na vostră. Insă tre-

«bue -a vroi tot ce Dumnedeii vroește:
Eram prea fericit, «ȘI nu era Princip

e a cărui fericire ar fi trebuit
să pisIsprăvind . aceste cuvinte, el simți
durerile sale
încă. 'L duseră în Palatul
«pândi că era gata de a'şi da duhul,su, şi svonul se r&s- .
Indată. tot poporul
«cu capul acoperit de un-sac,
dupre obiceiul părinţilor NOȘ<tri, făcu rugăciuni la- Dumnedei
pentru sănătatea Rege-.
«muesc.
«sporind

«Acest

Principe, ce

«tului săă văgându-i

era

în cea

mai de sus cameră a. Pala

de acolo prosternaţi la pământ
, nu'si
«putu opri lacrămile; și
acele crude dureri neînce
tând de
«cinci dile, "1 luară în anul
al
cin
cidec
i
şi
pat
rul
eal vie<ței sale, care

era al șeptele al domniei
sale: Căci el domni

«cei

trei ani ce el

domn
«dădu și Iudea, Samaria i sub Claudie, acest Imperat %
și Cesaria», |
a:
lată ce dice Iosif,

a cărui sinceritate, ce-l
fac
cu Istoria sântă, o adm
ir. Și dacă nu se une e conform |
supra numelui acestu
ște cu ea, ai Rege,

ului

şi a faptului.

Ceia

totusi se

uneste asupra tim-

ce arată, sai că. nu
mele

a fost
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greșala scriitorilor, saică

din

schimbat

două nume

acest Rege avea,

s'a întâmplat la mai mulţi alţii.

cum

CAPITOLUL :XI.
Despre

înșelătorul
|

Ia

urmase

cei ce

şi despre

Theudas,
lui.

GaFiinid că Luca în Faptele Apostolilor întroduce pre
cătră
de
ţinut
i
maliel, carele deliberând întrun consili

Jidovi contra Apostolilor vorbeşte de Theudas, care mai
'nainte de aceste dile. sa sculat, dicend, cum că
el

Jângă

dre-care mare,

este

care sa

lipit. număr

5).
de bărbaţi ca la „patru sute. (Fapt. Apost. Cap.
pre el
Insă sau omorit, și toți câţi '] ascultai
cu cueste
,
nimică
saă risipitși sau făcut întru
ce
lată
acesta.
despre
viinţă de a vedea ce dice Josif

ce «Fadus era
“spune el în opera ce am citaţ: In timpul
s în«Guvernator al ludeii, un fermecător numit Theuda

«şelă -o mare

'tot avutul său,
mulţime. de popor luându-i

«ȘI înduplecându-o

a-l urma

până

dicând, că

la Iordan,

cursul
«era Profet, şi că el va opri cu un singur cuvânt
El
«acestui

<înșelă

pentru.a o face să-l trecă

fluviă

ast-fel pre mai

mulţi. Insă Fadus

«cest neruşinat, împreună cu
«şelați de el, pentru nebunia

ca

pe

pedepsi

uscat.

pre a-

acela ce se lăsase a fi înlor. Căcăel trimise asupra

-i ucise
«lor câte-va trupe de Cavalerie, care surprindându
s

şi pe Theuda
«din ei o parte, luară mai mulţi prisonieri,
Ja Ierusalim.
duseră
şi-l
capul
«între alţii, căruia "1 tăiară
se întemplă
ce
a
fomete
«Acelaş Istoric povestește apoi

«sub

domnia

lui Claudie».

CAPITOLUL XU.
Caritatea

Elenei,

Regina

Osdroenienilor.

cea mare,
In acel timp, dice el, se întâmplă fometea
Elena făcu a
ce întristă Iudea, în timpul căria Regina
ce ea cumdistribui săracilor o mare cantitate de grâu
cu ceia ce
rm
confo
totul
cu
- părase din -Egipt. Acesta este
cari erai
polil
Disci
că
este raportat în Faptele Apostolilor,

aa
în Antiochia,

trimiseră

—

milostenii

prin Pavel

și Barnaba, .

celor din ludea (Cap. 11). Se vede încă într'o mahala a
Ierusalimului ce se numeşte acum Elie, mărețul mormînt
al Elenei, ce se dice, că a fost Regină a Adiabenienilor.
a

a

>

-

CAPITOLUL XIII.
Despre

Simon

Magul.

Credinţa fiind primită de tâtă lumea, inimicul comun
al mântuirei Gmenilor, -se grăbi de a pune St&pân
ire pe

Cetatea dominantă,

am

vorbit

mai

şi

"nainte,

ducând
el

acolo pre Simon

surprinse

prin

de care -

vrăjile sale un

mare număr de locuitori.
|
lustin care trăi puţin mai târdiu după timpul
Apostolilor, și despre meritul căruia vom da la locul
său lau-

dele ce i se cuvin, a vorbit despre el în
a doua Apologie ce a adresat-o Imp&ratului Antonin
pentru Heligiunea
n6stră. I)upă ce Mântuitorul, dice el,
s'a înălțat la cer,

demonii

produseră niște Gmeni ce diceau că erau

Dumnedei, cărora, fârte departe de a le
face vre-un tratament
TEU voi le-aţi dat mari onoruri, Simon
Samarineanul năs-

cut într'un sat numit Gitton, făcând
sub domnia lui «Clau«die în Cetatea
«rul

Imperială maj multe. farmece prin
ajutoel fu recunoscut acolo ea un
Dumnedei,

demonilor,

«și onorat ca atare prin o statue
pusă între cele două
«punți ale Tiberului cu acestă
inscripţiune: Lui Simon
“Dumnedeul cel

«de

alte Națiuni

<humele
«ce-l
«timp
«tate
contra.

gularea

sânt. Mai toţi Samarinenii
7] cinstese

şi mai mulți

ca pre un Dumnedei,şi dau

primei sale inteligințe

unei femei

numită Elena
urmedă pretutindenea, Și
care se prostituase mult
mai nainte întrun loc de
desfrânare la Tyr, Cedin Finicia». Ceia ce spune
Irinei în cartea, întâia,
Eresielor se acordă cu ceia
ce am raportat de Iustin.

vieții

lor,

și falşit atea, simțimintelor
lor. In fine
fu aut
din timpul săi până în o rul celei dintâi Eresii. Acei cari
ti mpul nostru ai făcut

am

aflat că Simon

profesiune

.
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de secta sa, ati imitat tot-dâuna pe dinafară modestia și
, face pre creștini atât de recomandabili, şi n'aiă
curăţiace

încetat de a recădea în superstiţiile Idololatriei, prosternân-

du-se înaintea icânelor sale a statuelor sale și înaintea,
statuelor Elenei, aducându-le tămâe. și jertfe, şi observând
alte ceremonii secrete, a cărora estravaganţă şi nelegiuire
pricinuesc mirare. Forte departe de a voi să scriu aceste
abominabile murdării, nu cred ca vre o pers6nă se pâtă
vorbi despre acestea dacă are cât de puţină pudore ne îiind nimic mai infam ca acâstă sectă criminală. care are
deaface cu femei perdute și încărcate de păcate, de care
ea (secta) abuzeză întrun mod miserabil.

CAPITOLUL XIV.
Petru

la Roma.

Evangelia

predică

vecinic
- Demonul inimic al mântuirei Gmenilor, şi care
auacel
Simon,
pre
le întinde curse r&dică în acel timp
Aor
Sânţil
opune
tor al atâtor. nenorociri, pentru a-l
pre
ând
susțin
postoli a“ Mântuitorului. Insă. Harul cerului

stinse

miniştri,

credincioşii săi

foc eşit din iad, și

acel

qei. Pen_smeri îngâmfarea ce se înălța contra, lul Dumne
altor ce se
tru aceia întreprinderile lui Simon, nică ale
e. Lumina
subsist
să
putură
_arătară în timpul Apostolilor nu
dumnedescă

a' lumina

ce începea

pre

6meni,

și forţa a-.

Predicatorii Etot-puternică a- Verbului ce însuflețea pre
uiți.
nelegi
vangeliei sale, nimiciră planurile acestor

Inșelătorul de

în

Judea,

şi fiind

care

lovit

vorbesc
de

cestei lumini dumnedeesci,

fiind. descoperit de Petru

strălucirea

extraordinară

a a-

trecu marea și merse în Oc-

altmintrelea
cident, în cugetarea că n'ar putea nici odală
imperios
ea
domn
care
săvârşi ceia ce el dorea. Demonul
i se

sale în cât
în Roma favorisa ast-fel întreprinderile
edei. Insă acestă
înalță curând o statue ca unui Dumn

Providența. care
_falsă prosperitate nu Îu de lungă durată,
trimițând înveghiază neîncetat pentru binele oamenilor
pre Petru adată contra acestui inimic al mântuirei lor
în virtute,
lţi
cei-la
toţi
cest mare Apostol, care întrecea pre
aduse
care
și
care. era acoperit de armele. lui Dumnedeii,

în Occident lumina Evangeliei.

..-

_

.

CAPITOLUL XV.
Despre Evangelia lui M arcu.
Cuvântul

lui Dumnedei

fiind anunţat

în Roma,

înșe-

lătoriile lui Simon fură. acolo curând distruse cu autorul.

lor.

Lumina,

pietăței

făcu

e impresie

atât

de vie în Spi-

ritul auditorilor lui Petru, în cât nemulțămiţi de a

cultat doctrina sa, ei rugară
„a le-o lăsa, prin scris. El.

i6re rugăciuni până

Lai

fi as-

pre Marcu Discipolul săi de
cerură acest har cu stărui-

obținut, şi până

|

ce el ai com--—

pus Evangelia ce pârtă numele săi. Se dice că Petru lu- .
minat de Spiritul lui Dumnedei se bucură. de aprinderea

zelului lor, aprobă
cetită în adunarea,

opera lui Marcu, şi perimise ca se fie credincioșilor. Climent face mențiune

de acest fapt în cartea a opta a Instituţiunelor sale, şi
Papias Episcop de lerapole.o confirmă.. Se dice că Petru

vorbește
Roma,

de Marcu

pe care

în primă

sa Epistolă ce a “scris din

o desemneză sub numele de Babilon

prin

aceste cuvinte: Biserica care este în Babilonşi
este

alesă ca

voi, și fiul mei

Marcu

vă salută.

-

-.:

CAPITOLUL XVI. Marcu predică mai întâi Evangelia

în Eoipt.

Se dice că Marcu fiind trimis în Egipt
predică acolo
el mai întâi Evangelia ce scrisese,
și întemeiă acolo cel
dintâi Biserica, din Alexandria. Mare
le număr de bărbaţi
Și de femei ce primiră credința se
aplicară cu o căldură
atât

de

minunată la. exerciţiile unei
cât Filon au crequt de datorie de a Sântel Filosofii, în
remarca. exact _obicelurile lor, adun

Viețuire

al lor.

ările

lor, „ospeţele lor, şi tot modul
|

.

i

CAPITOLUL XVII
Istorisirea

făcută

de

Filon

Heiptenilor,

despre
i

de

N

exercițiile
a

Mai mulți cred că Filon
fiind venit la Roma sub dom
nia luj Claudie, el conferă
acolo cu Petru care predic
a

-

—
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t,
că într'o
Şi acesta este 'cu atât mai adevăra

Evangelia.

După ce aii protestat în cartea despre viața contemplativă de a. vroi se facă o. istorisire sinceră a adevărului,

şi de a :nu

spune

pre

bărbaţi

numea

şi dă cuvânt
pentru

ca

că,

nimic de la sine, el mărturiseşte

Therapeuţi şi pre
Medici

niște

că

femei Therapeutice:

pentru care li se dedese aceste nume,
de

ei vindecaii

cerești

/

carte ce a compus pe urmă, el descrie lămurit regulile .
_ce Biserica observă încă astădi; el represintă cu fidelitate modul de vieţuire din cele mai aspre dintre noi, şii admiră ca. pre niște oameni Apostolici, cari fiind scoboriți
din Jidovi reţineai încă mai multe practice de ale Legel.

sau

strică-

ciunaa patimilor pre acei ce veneau la ei, sau pentru că
unei pietăţi aei cultul
ei dădeati necontenit. lui Dumned
—
,
J

|

_deverate.

Nu e necesar de a căuta cu multă îngrijire dacă li se
dedese acest nume, sati că-l primise de aiurea, numele:
“de creștin nefiind încă atunci pretutindene în us.
ei

că
Ei mărturiseşte

renuniaii

averilor

la posesiunea

celor de aprope ai lor, și că scutin-

lor abandonându-le

du-se ast-fel de tote grijile secolului, ei se retrageai Ia
ţară, evitau conversaţia, personelor din lume, ce ştiai a

Întru acâsta mi,

fi forte contrariti studiului înţelepciunei.

se pare că ei imitai prin ardorea credinței lor Sânta asprime a Prorocilor (Fap. 2). In Faptele Apostolilor se spune
au
că Discipolii Apostolilor vindea: averile lor şi aduce
lipsă,
avea
e
fie-car
prețul, şi '] împărțea tuturor dupre cum

ast-fel că nu mai eraă săraci între ei, pentru că toți acel
şi ce poseda fonduri de moșii sau de casă, le vindeaă
aducea preţul pe care-l punea la picădrele Apostolilor.
ceia
Filon dicând același lucru despre Therapeuţi adaoge
ce

«Sunt

urmâdă:

Naţiunele

«lumea,
un

«la

bine

atât

de aceste

cele mai
de

mare

persâne

răspândite

barbare făcând
ca

şi Grecii.

în totă

aceiaşi parte
Sunt

totuși

de :

în împre«aceste pers6ne un mai mare număr în Egipt, și
vir«jurimile Alexandriei, de cât aiurea. Se aleg cei mai
de
o
dincol
loc
n
într'u
e
trimit
ai
«tuoși dintre ei pentru

«eleșteul Mariei, care este ca o țară a Therapeuţilor, și
«care este fârte comodă, atât din causa siguranței, cât și

«din

causa

«După

terperaturei

aerului.

ce a descris locuințele.

lor,

el vorbește de bi-

48
«sericile

lor în aceşti

«Monastire

unde

ei

—

termini.

Este

în fie-care

celebreză singuri Sântele

locuinţă o

mistere,

fără

«a aduce acolo nimic de beut, sai de mâncare, nici pen«tru alte necesităţi ale trupului, ci numai cărțile legii,
«profeții, şi imnuri proprii,
«Şi pietatea. Vorbind apoi

«se

exercită

la virtute

a întreţine şi a creşte ştiinţa
de ocupaţiunile lor, dice: Ei

de dimineaţa

până

seara. “Citesc

«cărţile sântei lor Filosofii, şi le explică alegoric dupre
«tradițiunea Părinților lor. Căci ei cred că cuvintele nu
«sunt de cât imagini și semne de lucruri ascunse ce se
«descoperă prin” alegorii. Ei ai de asemenea mai multe o«pere de ale vechilor autori ai Religiunei lor, în care a-

«devărul este învelit sub
«metodă».

Se

pare

că

aceste figuri, şi urmedă același

acesta este discursul unui oin care .

audise explicându-se sânta Scriptură Doctorilor noștri. P6te
că prin aceste opere ale vechilor autori el înțelege Evangeliile și Epistolele Apostolilor unde sunt mai multe explicări din profeţi, şi mai cu s6mă aceia care este adre-

sată Evreilor. Filon vorbeşte după acâsta de Psalmii ce
ei compun. «Fă nu se mulțămesc, dice el, de a medita
«adevărul. Ei fac spre lauda lui Dumnegei cântări şi im«nur de tot soiul de versuri, și de măsuri. El spune mal «multe alte lucruri în șirul operei sale însă eti n'am ales
«de cât aceia ce serveşte a descrie caracterul şi modul de
«viețuire al creştinilor. Iară dacă cineva pretinde că a«ceste cuvinte trebuesc a se înțelege despre alte pers6ne,
«| rog ca să dea o deosebită atențiune la acestea, care

«fără greutate nu pot fi înţelese de alții afară de acei de

«cari vorbesc. Cumpătarea , dice el, este fundamentul
«pe care ei înalță edificiul celor-lalte virtuti. Nici unul
«din ei nu bea nici mănâncă de cât după apusul s6re«lui, pentru că ei cred, că totă diua, se cuvine
a fi în-

<trebuințată la studiul înţelepciunei, şi că grija
trupului
«trebue a fi reservată nopţii. Mai mulţi petrec trei dile
<întregi

fără să mănânce,

şi unii ati

o atât de mare plă-

«cere ca să se nutrescă de înțelepciune, în cât deabia
«mănâncă Odată in şese dile când necesitatea
"i obligă la
«ac6sia. Ei sunt fârte convins, că Filon
a vorbit în a- cest Io de E ce Sunt de ieligiunea
n6stră. Insă dacă
«acord

relativ

la

acâsta

»

*

ue
de
trebue
cacase el dese a_x&mânea
meârgă la alte

«locuri ce. urmedă, și care de sigur, nu pot fi înţelese de
«cât de creştini. EI dice, că afară, de bărbaţi erai şi fete
«tinere, care

conservaii

virginitatea

lor într'o

vârstă

îna-

«intată, nu de. necesitate ca unele din Preotesele Grecilor,
«ci. din iubirea, virtuţii, care despreţuesc plăcerea tru«pului pentru a gusta din acea a spiritului, şi care nu
«voesc a naște copil supuşi morții, ci a naște producțiuni
«spirituale și ne coruptibile pe cari le produce sufletul

«când este plin de iubirea lui Dumnedei. Puțin după a«ceia el intră încă mai în detalii dicând: Ei explică ale-

«goric. cuvintele Sântei Scripturi, căci compară legea cu
«un animal şi dic, că litera este asemenea trupului, Și
«sensul sufletului. Pietatea lor se ataşază. principalmente
priveşte

și nu

«sensului,

Ce nevoe

litera

de

o oglindă, care

e de a vorbi de adunările, de locuinţele se-

parate ale bărbaţilor și ale femeilor,
încă astădi în us între noi, precum
rile ce facem, și mai cu deosebire în
tuitorului și altele ce nu le facem?
face

ca

cât

ascunsă».

frumuseţe

acâstă

«descopere

o istorisire

de practicile ce sunt
.rugăciunele și postutimpul patimilor MânAcest celebru autor

forte exactă de aceste practice, când dice,

că unul singur cântă începutul psalmilor, și că cei-lalți după

ce l-ai

ascultat în tăcere cântă numai sfârşitul.

Că toţi, se culcă

se abţin de
mâncând

de

vin

şi de

cât pâine,

ordinea. Miniștrilor
Episcopilor,

pe

pământ

pe pae în acele dile; că.

carne, nebând
și isop.

sare

de cât apă și ne
In fine, el descrie

Bisericei, şi mai cu semă demnitatea

care este cea mai

voi a cunâște acestea nau

de

înaltă din tâte. Cei ce vor

cât

să vadă cărţile sale

din cari s& vede destul de lămurit, că el n'are scopul de a,
vorbi, de cât de acei ce au fost după Apostoli primii Predicatori ai doctrinei Evangeliei.
GAPITOLUL

Catalogul

XVIII.

cărților ce avem

de la Filon.

Acest om rar, care era atât de îmbelșugat în cuvinte,
atât de bogat în sentințe atât de înalt în cugetări, a fă„cut mai multe opere asupra, Sântei Scripturi. El a scris
mai întâi asupra “Genesei, și a explicat prin ordine tot ce
4
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operă: Alegorie

este conţinut în ea, şi a. întitulat acestă

a, legilor sacre. EI a explicat afară de acâsta în: particular Gre-care puncte: dificile din Scriptură, propunând obiecţiunele, şi adăogând răspunsurile, și a dat acestei cărți

titlul de: Cestiuni şi de Soluţiuni asupra Genrsei și asupra ”
Exodului.
EI a compus pe lângă acestea diferite
subiecte, de conţinut deosebit precum,
tură, două despre beţie, despre aceia
reşte, şi despre ce el despreţueşte.

iractate asupra unor .
dou& despre agriculce spiritul sobru. doDespre confusiunea,

limbelor, despre fugă și invențiune despre studiul literilor Umane. Despre Moștenitorul lucrurilor dumnedeești,
sati despre divisiunea în părți egale şi neegale, despre câle
trei virtuți descrise de Moisi cu cele-lalte, despre schimbarea numelor, și pentruce numele sunt câte odată schimbate. Şi în acestă carte el declară, că a scris din ambele

Testamente; din cel dintâi și din cel de al doilea. EI a fă-,
cut o altă carte despre Transmigraţiune. O alta despre
viața înțeleptului, care are o justiţie: perfectă, sai despre
legile nescrise. O alta, despre Uriaşi. O alta despre Nemutabilitatea lui Dumnedei. Adăogaţi pe lângă aceste cincl
cărți, asupra aceia, că visurile sunt trimise de la Dumnedei dupre simțimântul lui Moisi. lată ce avem din operile ce a făcut el asupra Genesei. Avem încă de la el
cinci

cărți

despre

cestiuni și

soluţiuni

asupra

Exodului.

Una despre Tabernăcol. Una despre cele dece porunci.
Patru despre legile particulare ce se raportă la, cele dece

porunci.

Una

despre

felurile sacrificiilor.

animalele

destinate

ce sunt propuse în lege atât celor buni

Una

despre

sacrificiilor, și

Una despre recompensele şi pedepsele

imprecaţiuni.

Afară

încă una despre Providenţă,

de tote

cumşi celor răi.
aceste cărți este

una despre Jidovi, una des-

pre omul ce duce viaţă civilă, una care are pentru titlu

Alexandru, sai că animalele aii rațiune. Una că ori cine
pecătuește este sclav, și cine se aplicăla virtute este liber. Apoi este aceia, despre viața contemplativă din care

mii rațe unde rr de aa Deore

cuvintelor
evreedti
Acelasi File

Și compunând

e1

: tel nesc
e în eee,
Sainte
lege șiexplicate
în profeți.i

o carte d e crimele
oma subsale,domnia
Caligula,
căria luîn i derisiune
N

—
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% dete titlul de virtuți. "Se dice că el o ceti în plin Senat după ce Claudie se' făcu Imperator, şi că el câștigă
prin

acâsta,

o reputaţiune

atât

de

mare,

în

cât

operile

sale fură judecate demne de a fi conservate în Bibliotecele publice.
In acelaşi timp pe când Pavel se întorcea de la Ierusalim în Illyria, Imperatul Claudie isgoni pre Jidovi din

Roma, lucru care a determinat pe Aquila şi Priscilla ca
să meârgă cu alți Jidovi în Asia, şi să rămână cu Pavel

care întărea credința bisericilor pe cari le întemeiase în
aceste ţări, dupre cum se spune în Faptele Apostolilor.

CAPITOLUL XIX.
Marea

nenorocire întâmplată Jidovilor într'o
a serbătorii Paștelor.

Pe la finele domniei
salim. în

timpul

lui

sărbătorii

Claudie se întâmplă la IeruPaștelor o revoltă atât de mare

și un tumuli atât de stranii, în cât trei-deci de
Jidovi fură sdrobiţi la eșire, şi veselia Sărbătorii fu
bată într'un doliă “public, precum Iosif o raportâză
de clar în acești termini: «Claudie a dat Regatul
«lui

Agripa

di

fiul lui Agripa,

și guvernământul

mii de
schimdestul
Iudeii

Samariei

a

«Galileei, şi a, țărei ce este dincolo de Iordan lui Felix Și
«după

ce a domnit

trei-spre-dece

ani și opt luni muri, şi

«lăsă Imperiul lui Neron»
CAPITOLUL
Desordini

întemplate

la

XX.

Ierusalim

lui Neron.

sub

Domnia

Iosif spune în cartea a dou&-decea din istoria, sa de o
altă revoltă provocată de către Preoţii din lerusalim sub

domnia

lui

Neron și Guvernământul lui Felix.

«<Suvera-

«nii Sacrificatoră, dice el, intrară atunci în ceartă cu Sa"_«crificatorii ordinari, şi cu căpeteniile din lerusalim. Toţi

«erau însoțiți de Gmeni armaţi, pe cari "i alegeai dintre
«cei mai turbulenți și may determinaţi. 'Ei începea prin
«a'și adresa injurii,. și veneaă apoi la lovituri cu petre,

-
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«fără ca nimeni să caute a-i despărți, Și se părea că nu mai

«era de loc Magistraţi
«ai

împiedeca

a face

în cetate

cu deplină

cari să aibă dreptul de
libertate

tot ce le plă-

«cea. Nerușinarea și cutezarea, Marilor Sacrificatori, merse

«atât

de departe,

«grânare

de

în cât

luai

ei trimiteau

dijmurile. ce

pre

oamenii

lor în

aparţineau Sacrificatorilor,

«din cari unii erai atât de săraci că. muriaii de fome,
«atât de tare justiţia era atunci călcată în picidre prin Vio«lența. acelor r&svrătitori. Același autor raportăză, că hoţii
«uciseră, diua amiadă mare, trecători în mijlocul cetăţei,
și că amestecându-se în mulţime cu pumnalele ascunse

sub

hainele lor,

ei, şi când

ei

cădeau

loveau

pre acei ce se găseau lângă

morți

la picidrele lor, ei ar&tai durere

ca și cel-lalţi, procedură care

Y-a făcut

să rămână mult

timp necunoscuți. El spune, că ei asasinară ast-fel
pre Sacrificatorul lonathan, și pre mai mulţi după
aceia, Și că,
irica. de aceste violențe deveni mai teribilă de
cât chiar însuși pericolul, așteptând fie-care mortea în
tot momentul

ca în mijlocul r&sboiului și al luptelor.
9

CAPITOLUL
Despre

un

Egiptean

XXI.

de care sa

tele Apostolilor.
«EI vorbeşte

puţin

după

aceia

de

vorbit în Fap-

un Egip

tean în a«cești termini. In acel timp veni un om
din Egipt la le«rusalim, care se lăuda că este profet.
El amăgi un mare
«mamer de popor care. merse după
dânsul în muntele 0«livelor, și năvăli asupra cetăței,
ca să o ia. Indată ce
«Felix se înștiință despre acesta,
merse de-i atacă cu un
«mare număr de 6meni de r&sboii,
şi cu mai mulți lo«cuitori cari se luptau cu brav
ură pentru apărarea _pa«triei lor. Unii din ei fară: uciși,
și
«înșelător scăpă. Iată ce istoriseşte alții prinși. Insă acel
Iosif în cartea a doua,
«la
care e potrivit a adăoga, ceia
ce este dis în FapApostolilor, că un Tribun dise
lui Pavel când Jidor&dicară contra,

«tele

Vii

lui revoltă în
era Guvernator al Iudeii: Oare nuIerusalim, pe când Felix
ești tu Egipteanul,
cela ce mai 'nainte

asupră,

și ai

de

scos

dilele aceste

în pustie

pre

te-ai sculat

cele patru

mii

=

—
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de bărbaţi brigandi ? Iată ce avem n de dis despre cele
ce se întomplară i în timpul Guvernământului lui Felix.
CAPITOLUL
Pavel]

este

trimiă din

XXII.

Iudea

la Roma,

achitat _de judecători.
Festus
nământ

fu trimis
lui

Felix.

de Neron

pentru

Sub 'dânsul

Pavel

şi este

a succeda la guverpledând

causa. sa fu

dus legat la Roma. El avea cu dânsul pre Aristarch, pre
care-l numește pentru acest cuvânt, în una din Epistolele sale, cel împreună cu mine robit. Luca care a
scris Faptele Apostolilor, şi eare le-a sfârşit în acest loc, mărturisește că Pavel rămase doi ani întregi la Roma, ȘI că
predică acolo Impărăţia lui Dumnedei cu totă libertatea
fără ca niminea să-l împiedece de la acesta. Se dice, că
justificându-se atunci el plscă din. Roma spre a merge să
predice Evangelia. aiurea, și că revenind după aceia, suferi acolo martirul. Atuncă scrise el a doua Epistolă Către Timotei, unde vorbeşte de prima 6ră câna ? ȘI apără .
singur causa, și de sfârșitul. vieţei sale care era âprâpe.
Intru apărarea mea cea dintâi, nimenea, ra. mers
cu Imine, ci toți- mau părăsit ; să nu Ii se socotâscă Ior. Iară Domnul a stătut lângă mine și
ma întărit ca prin mine predicarea să se împinescă și să o audă tote neamurile; și ma mântuit pre mine din gura leului. EL arată lămurit în acest

loc,

că

a

fost

scăpat

din

gura

leului,

ca

să

s&vâr-

șescă, predicarea Evangeliei, și prin leă el înțelege pre Neron, din causa crudimei sale. Puțin după aceia prev&dând
sii vşitul săi carele era aprâpe, el nu mai dice Dumnegeu
m& va mântui din gura leului, ci, Domnul mă va mântui

de

tot

lucrul

reă,

şi me

va

scăpa

în Imperă-

ţia sa cea cerâscă. Și predicend încă mai lămurit mârtea sa, dice: Că ei iată mă Jertfesc, și timpul despărțirei mele sa apropiat. In acestă a doua Epistolă
către Timotei el mărturiseşte că Luca era singur cu dânsul, dar nu mărturisește că l'ar fi asistat întâta 6ră când

el pledă

causa sa. Pentru acesta Luca isprăveşte Istoria.

Faptelor Apostolilor prin povestirea
în timpul când el era cu Pavel.

celor ce se petrecea

—

Am dis
întâia 6ră
ţiune; căci
tură forte
vel pentru

pe urmă
efectele
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acesta ca să arăţ.că Pavel nu suferi martirul,
când merse la Roma, de care Luca face men:
se pare, că Neron care era atuncea, de o nablândă se mulţumi de rațiunele ce-i propuse Paapărarea Religiunei. n6stre; dar că dedându-se

la tot felul de crudimi,
crudimei

sale

CAPITOLUL
Martirul

el făcu

de Apostoli

lui Iacob,

ca să se simţă

precum

şi de cei-lalți.

XXIII.
fratele

Domnului.
7

Pavel apelând la Cesar, și fiind trimis de către Festus

la Roma, Jidovii lipsiţi de speranţa de a-l omori în
ce-i întinseseră, înturnară turburarea lor asupra lui
fratele Domnului, pre care Apostolii ?] puseseră
pe
Episcopal al cetăței Ierusalim. Aducându-l deci

tea poporului,
lisus

Christos.

cursa
lacob tronul
înain-

ei voiră al sili să renunțe la, credinţa lui
Insă în contra

așteptărei

lor declarândcu

voce are, şi ca o generdsă libertate, că Iisus Christos şi
Domnul nostru era Fiiul lui Dumnedeiă, ei nu putură suferi

mărturisirea

adevărului

ce acest

mare

pietate şi virtute erat obştește recunoscute,

om,

a cărui

o făcea, și-l

uciseră în timpul când n'aveati Guvernator, “după ce murise Festus. Am citat mai "nainte cuvintele prin care Cli-

ment

descrie felul inorţii lui Iacob

Și mărturiseşte că el

fu aruncat din înălţimea Templului, Și ucis cu o lovitură de pârghie. Hegesip care trăia puţin în urmă
după timpul Apostolilor, a vorbit despre acâsta mai exact
de cât
ori cine, în cartea a cincea a Comentariilor
sale. «lacob,
«dice el, fratele Domnului. supranumit dreptul,
fu însăr-.
«Cinal cu cel-lalți Apostoli cu Guvernământul Bisericei.
El
«fu sânt chiar din pântecele maicei sale;
nu b&u nici o«dată nici vin nică ori ce altă băutură amețitâre,
nu mân-.
«ca nici odată carne, nu-și tăia părul
nică odată ; nu
“întrebuință

nic! odată nici băi, nici parfumuri. EI intra
«Singur în Sancthar, şi nu era îmbrăcat
cu haine de lână,

ran Patd în ele a

«guitor
rugăciune,
în
sea
veleala A
lu , în
mile.

câ unei
cât
genunchii A
ip
sEi se aa
învârtoșară

Mărimea

virtuței

sale făcu a-l su-

—

dreptul,

«pranumi.
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şi Oblias,

adică

apărătorul poporului,

«și dreptatea dupre cum profeţii o predisese de el. Unii
«din cele şâpte secte de care am vorbit mai înainte, în-.
care

«trebându-l

că Iera pârta, lui lisus, el le răspunse

«isus era Mântuitorul,
într'ânsul.

«dură

Acei

ceia ce fu causa că unii din ei cre-

din

cele șâpte secte nu credeai la-

«vierea, nici că fie-care trebue se primâscă după acestă
«viaţă pedepse saii recompense dupre faptele sale. Acei din«tre ei cari credură, credură prin ministerul lui Iacob. Mai
«mulți din „principali credând, doctorii legei şi Fariseii se
<turburară, dicând că era primejdie ca tot poporul să creadă

«pre lisus ca pre Christosul. Adunându-se deci,ei diseră
«lui Iacob, te rugăm de a opri poporul care este preve«nit de o falsă opiniune că Iisus este Chriştosul. Convinge

«deci pre toți cei ce vin în acâstă cetate la diua Sărbă-

«torii Paştelor de a avea pentru lisus simțiminte conforme
«adevărului. Noi avem toţi încredere în tine, și-ți dăm a«acestă mărturisire cu tot poporul că ești drept, și că nu
«cauţi în faţa. Gmenilor. Fă ast-fel ca poporul să nu cadă
«în rătăcire pentru lisus. Căci el urmâdă ca și noi simii«mintele tale cu bucurie. Sue-te sus pe Templu, pentru

«ca să poți fi vădut și audit de tot poporul care a venit
«tru

tote triburile, şi chiar

din

«aicea

Sărbătorii.

celebrarea

«nendu-l
«căruia

pe înălțimea

deci
noi

toți

trebue

din ţările barbarilor pen-

Doctorii

legei și Fariseii pu“i strigară, areptule

Templului

a crede,

fiind

că poporul

este în

«erdre pentru lisus care a fost răstignit, declară-ne care
«este porta acestui lisus. Atunci el le răspunse cu voce
«tare pentru ce mă întrebaţi despre lisus Fiiul omului ?
«El şade în “cer dea-drepta suveranei puteri, Şi va veni
«pre norii cerului. Mai mulți fiind întăriţi în credinţă prin
<acestă mărturisire a lul Iacob, şi începând a glorifica pre

«lisus, dicend: Mărire $i glorie Fiului lui David, doctorii
«legei şi Fariseii disară între ei, r&ă am făcut noi de am

«dat ocasiune
“ «pentru 'lisus.

«tru ca poporul
«telor

sale.

lui Iacob de a mărturisi atât de favorabil
Să ne suim sus, și să-l aruncăm jos, pen-

să se sperie, şi să nu mai credă cuvin-

Şi îndată

începură

a striga. O! o! şi dreptul

ceste în rătăcire? Şi să împlini acestă

profeţie-a lul I-

«saia: «Să legăm pre cel drept, că nu ne este nou de
«nică o trâbă: drept aceia, rodurile mâinilor sale vor mânca».

—
«Suindu-se
«și diseră
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deci, ei "1 aruncară

unii către

alții,

din înălțimea Templului,

să ucidem

pre

lacob dreptul.

«Și fiind că el nu” murisede căderea sa, ei începură al
«ucide cu petre. El era totuși în genunchi, Și să ruga di«cend: Dâmne, Dumnedeule Părinte, iartă-le lor, că nu şti

«ce fac. Pe când ”] -ucideai cu petre ast-iel, un Sacrifica«tor din fiii lui Rechab, fiul lui Rechabim cari at
fost ono-

«rafi prin mărturisirea avantagiosă ce face Ieremia de
virtu-

«tea lor le striga cu voce-tare, opriţi-vă, ce faceţi
? Dreptul
«se rogă lui Dumnedei pentru voi. Un văpsitor
luând bas-

«tonul cu

care el avea obiceiă de

a. bate stofele

pentru a

«le scâte apa, "1 lovi în: cap, şi ucise pre Martirul
. EI fu în«gropat în același loc, şi se vede încă un
stilp înălțat pe
«mormentul săi aprope de Templu. Acest
Iacob mărturisi
«Jidovilor și Grecilor, că lisus era în
adevăr Christosul.

«Vespasian puse curând. asediul înaintea
Ierusalimului și
«reduse pre locuitori în captivitate.

„Iată ce raporteză Hegesip destul
de pe larg, și acordându-se tot-deuna cu. ceia ce a
scris despre acesta Climent. Iacob câștigase o stimă atât
de generală prin sân--:
lenia sa, în cât cei mai cu judecată
dintre Jidovi ată credut că crudimea făcută asupra
lui fu unica causă a asediului Ierusalimului. Iosif fără. nică
o: greutate declară dicând: «Acâsta se întemplă Jidovilo
r din causa. luj Iacob
«dreptul frate lui lisus care a
fost Christosul; pre carele
«ei "1 ucisese,

de şi obștește fu recunoscut
«bun. In cartea a doua-decea din
Istoria,
«de mortea sa în acești termini:
Festus
«dădu guvernămentul Ludeei lui
Albin, şi
«luă marele

de un om târte
sa el vorbește
murind, Neron
Regele Agripa

pontificat de la Iosif spre al
da luj Ananus,
lui Ananus: Acest Ananus
părintele a, fost conside<Trat ca unul din cei maj
«fiul

fericiți

6meni din lume: Căci
«el se bucură pre cât voi de
acestă
mare derhnitate, şi
<avu
“Du
«ei,

cincă fiii cari
sa întâmplat

de

care

o posedară toți după densul,
ceia ce .
nici odată altuia. Ananus
unul 'din

vorbim acum, era
îndrăsnet Și în«treprindător şi din secta, Saduceil un om
or, cari, dupre cum
am
«spus, Sunt cei mai severi
din toți Jidovii, și cei mai
peuroși și page alile Lo:

EI profită de timpul morţii
lui

<un

consilii înaintea,

cări
ărulaia aduse
aduse pre
pace lacob
peniTufratele
a EIlui
N

«lisus

numit

Christos, şi alți -câţi-va; 1 acuză

că ai căl-

«cat legea, şii condamnă, de a fi uciși cu petre. Acâstă
«faptă 'displăcă forte tare tuturor acelor din locuitorii din

«lerusalim, cari aveai pietate, și o adevărată iubire pen_<tru paza legilor nostre. EI trimiseră în taină la Regele
<Agripa

pentru a-l ruga să ordâne lui Ananus să nu mai în-

«treprindă nimic de asemenea, neputându-se erta ceia, ce
«a făcut. Unii din -ei merseră întru întâmpinarea lui Al«bin, care plecase atunci din Alexandria, pentru a-l in«forma de cele ce se petrecuse, şi a-i raporta că Ananus
«n'a putut, nici n'a credut folositor ca să adune acel con«siliă fără permisiunea sa. El consimți la cele spuse şi
cu

lui Ananus

«scrise

și cu

mânie

amenințări

de a-l pe-

«depsi. Agripa vădându-l atât de iritat contra lui, i luă,
«demnitatea de pontifice pe care n'o exercitase de cât
«patru luni, şi o dete lui lisus, fiiul lui Damneus. lată ce
ai

Iacob,

dis bătrânii -de

tălele

Catolice.

„resping

trebue

Nu

presupusă,

ca

căruia

se

atribue una din Epis-

totuşi a ignora, că mai mulți o
că

pentru

sunt

puţini

b&trâni cari

aă vorbit de acesta, precum nică de aceia a lui luda, care
și ea este pusă în numărul celor Catolice. Cu tâte acestea ele se citesc în mai multe biserici.
CAPITOLUL

lui Marcu

succedă

Annien

XXIV.

Bisericii

de

în guvernămentul'

Alexandria...

In anul al optulea a domniei lui Neron, Annien, om
de o virtute admirabilă și de o pietate. exemplară succedă
imediat Apostolului, și Evangelistului Marcu în guvernământul Bisericei de Alexandria.
CAPITOLUL

și Petru primesc

Pavel
“Când

XXV.

cununa Martirului

în -

cursul persecuțiunii lui Neron.
vedu

puterea

sa întărită, se dete la mari

şi declară

r&sboiu

Religiunei

Neron

nelegiuiri,.

planul meă

de a face aicea

creștine.

Nu este

tabloul grozavei sale r&utăți.

—
Cei
rile

ce
ce

58
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,

doresc a fi informati despre acesta, pot ceti-opeau fost compuse într'adins. Crudimea sa nu cruță

pre cei mai de aprâpe ai săi. El puse de omori pre
sa. pre femeea sa și pre alte rude ale sale prin
feluri de suplicii, ca şi cum ar fi fost inimicii
săi
neîimpecaţi. Trebuea, ca pentru culmea nelegiuirei
persecute Religiunea.
Ă

Tertulian autor latin mărturisește despre

muma
diferite
cei mal
sale să
|

acâsta. «Citiţi,

«dice el, istoriile vâstre și veţi afla din ele, că Neron,;
«cel întâi din toți Impă&raţii, a persecutat acestă Religiune
«când ea era încă în naşterea sa. Insă noi considerăm
«ca

0

ondre,

«cutată

că

nevinovăția

de către

un

n6stră

Principe

a început a

ast-fel ca

acesta.

fi perse-

Ori cine

«| va recunâște va ști că el n'a putut condamna de cât

«binele.
|
Acest Principe declarându-se deci el cel dintâi contra,
cultului lui Dumnedei, vărsă sângele Apostolilor;
puse a
tăia capul lui Pavel, Și a r&stigni pre Petru. Adevărul
acestei istorisiri este confirmat prin monumentele
lui Pe.

îru și ale lui Pavel,
din

Roma.

Zefirin
n

Episcop

cartea

ce se văd încă

Caius autor
ce

Catolic,

de Roma,
a

compus

care

vorbește
contra

astădi în cimitirile
trăia

despre

în

timpul

lui

acesta

ast-fel

șeful

sectei

lui Proculus

Catafrigienilor. Iară eui, dice el, «pot arta,
trofeele Apos<tolilor. De voiţi a le vedea, n'aveți
de cât a merge la

«Roma,
«tele

piscop

și la calea de Ostie

acelora

de

Veţi vedea acolo monumen-

ce ati intemeiat acestă Biserică». Dionisie,
E-

Corint

mărturisește

într'o Epistolă

ce a scris
către Romani, că acești doi Apostoli
suferiră martirul în
același timp. <Ați amestecat împreună,
dice el, prin o în«teleptă socotință pre Romani şi
pre Corinteni, ca nişte
«plante plantate în țarina Bisericei
prin mâinile lui Pe<iru
și ale lui Pavel. Ei amendoi
at

semănat

împreună
“in cetatea: n6stră de Corint
doctrina Evangeliei. Au tre«cut apoi amândoi împreună.
în lialia, și acolo au sigilat
«același doctrină

Am

ce

în

prin

mortea

lor».

voit a raporta aceste autorităţi pen
tru a stabili din
ce mai mult ade
vărul

istoriei.

——————

|

“CAPITOLUL, XXV.
Jidovii împovărați

de felurite

nenorociri declară

Romanilor.

resboiă

care Jilosif după ce a descris feluritele nenorociri de
cele
din
mulţi
mai
că
dovii fuseseră împovărați, adaogă
mai

bune

Ei

descrie

familii fuseră

bătuţi

cu

biciul

şi r&stigniți

sub

pre-decelea al
Guvernământul lui. Florus, în anul al doi-s
începu r&șboiul.
domniei lui Neron, care este timpul când
furiosele

apoi

mișcări

de

care

tâtă

Siria.

fu

ă pre Jidovii sguduită când locuitorii cetăților exterminar
de trupuri lipce locuia între ei, că: stradele fură pline
aruncaţi
fuseră
cvpiii
site de onorea înmormântărei că
expuse
eră
remas
unul preste altul cu pătrânii, că femeele
într'un
bată
schim
s6le după mârtea lor, că Provincia fu

mijlocul căria
trist teatru de confusie şi de desordine, în
le,
să se aștepte la nenorociri încă mai teribi
frica făcea
de cât acele

ce

sufereau.

lată

cum

descrie Iosif starea

i.
deplorabilă la. care Jidovii erai atunci reduș

OARTEA A TREIA.
CAPITOLUL 1.
Despre

națiunele

Ia

|

cărora Apostolii le-aă vestit

Hvangelia.

.

Sânţii Apostoli ȘI Sânţii Discip
oli

ai Mântuitorului respândindu-se în tot pămentul,
Thoma, dupre cum am audit
de la părinții noștri, avu
în partea sa țara; Parthilo
r,
t6tă viaţa sa, muri la Efes
. Petru predică Jidovilor
risipiţi
în Pont, în Galatia, în

Bithynia, în Capadocia, și în
Asia,
și ducendu-se în fine la Rom
a, acolo fu răstignit
cu capul
în jos, cerând el însuşi, ca
o grație, de a muri în acestă
pos

iţiune. Ce nevoe e de
a vorbi de Pavel, care
a predicat Evangelia de la Ier
usalim până. la Iliyria, 'şi
a
suferit
martirul la Roma sub dom
nia lui Neron? Origen rap
ortează tâte acestea în car
tea a treia a comentariilo
r sale
asupra Genesej.

CAPITOLUL 1.
Primul

Episcop

de Roma

după

o
Apostoli.

După mortea lui Pavel
dintâii Biserica de Roma și a lui Petru, Lin guvernă cel
.
Epistolei ce scrise din Rom Pavel vorbește de el la finele
a, către Timothetă dicend
bul, Pudens, Lin ȘI
Claudia te salută (Ca : Zup. 4).
CAPITOLUL III.
Epistolele Apostoli
lor.

Epistola, lui Petru,

de t6tă. lumea
4
=

care este numită prima,
e 'primită
și

fără opunere,

cei Vechi

s'a

servit de

i

.
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ea în operile lor; fără a face cea mai mică îndoială de
ea. Pentru aceea ce se numeşte a doua, n'am aflat, ca
a, fi citită cu îngrijire, pentru

ea n'a încetat

tâte acestea,

Cu

cărţilor Noului Testament.

ea să fi fost din numărul

multe

mai

că S'aii judecat că ea conţinea

lucruri forte

folositâre. Este constatat.că Actele sale, Evangelia ce portă
numele să, predicarea sa, şi revelaţiunele sale nu sunt
din cărţile Sântei Scripturi, pentru că nică un scriitor
ecclesiastic, nică vechii, nici modern, nu s'a servit de ele.

Voiii remarca. în șirul acestei istorii, scriitorii ecelesiastică
ce aii citat locuri estrase

ce

din cărţile

sunt generalmente

primite, şi din acele ce nu sunt primite.
In fine,

atribuite lui Petru,

tâte operile

din

numai

E-

pistola ce se chiamă prima, este recunoscută de adevărată
de t6tă lumea.

sunt cunoscute

Epistole

patru-spre-dece

Cele

de cei vechi.

a

lui

Pavel

Trebue totuși a ști, că unii

resping pre aceia cătră Ebrei, pentru că Biserica Romană
nu crede că ea să fie de la el. Voiispune la locul săi
ce ne-au învățat bătrânii despre acesta.
de
Actele ce s'aă publicat sub nămele săi nu trec
ce
adevărate. Acest Apostol făcând menţiune în salutările
despre
sunt la finele Epistolei cătră Romani de Hermas,
Păstitlu
de
are
ce
care se crede că a lui este cartea
torul:

trebue

public

în

a se

ști că

e respinsă

de unii,

vechi ai citat bucăți

din ea.

acestă carte

de și alţii o ţin forte n-eesară celor ce primesc primile
citită
instrucțiuni a le Religiunei, și să se ştie că este
Biserică,

şi că

cei

ce sunt
lată ce aveam de dis despre cărţile Scripturei,
îndoială.
este
care
de
primite fără opunere, și despre acele

“CAPITOLUL

IV.

Primii succesori ai Apostolilor.
_

Este

lămurit

mărturisirea

atât

din-

cuvintele

în Faptele

lui Luca

lui Pavel,

Apostolilor,

cât

şi din

că acest A-

Ierusalim până
“postol predică Evangelia la Neamuri, de la
e mai puțin
Nu
ici.
la Iliria, şi fundă pretutindenea Biser
ilor riJidov
e
evident din Epistola pe care Petru o scris

sipiți în Pont,
Bitinia, și

în Galatia, în „Capadocia, în Asia, și în

carea, după
po

cum

am

dis, este

generalmente
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primită, că el vesti adeverul. Noului Testament Jidovil
or
din aceste Provincii. Insă nu e atât de lesne. a.
arăta

pre acel ce fură adeveraţii

judecaţi

temeiase,

risire

el

demni

de

cătră

lor imitatori,

ei

a guverna

și cari au fost

Bisericile

afară de unii, despre cari Pavel

însuși în

Epistolele

vui un mare număr

sale.

Este

ce

în-

a făcut mărtu-

Sigur

că el a a-

de tovarăși în lucrările sale ȘI în lup-

tele sale, al căror nume pentru acesta a
fost consacrat
de el. Luca de asemenea, mențion€ză de
cei mai celebri.
Se dice că, Timotei fu cel dintâi. Episcop
al Efesului, și

Tit cel dintâi al Candiei. Luca născut în Antioc
hia Medie
de profes
bind
de

iune, trăind mai mult timp cu Pavel,
și convor- -.
familiar cu cei-lalți Apostoli, a învățat
de la ei, arta

a vindeca,

însuflate

bâlele

de Duhul

sufletelor,

Sânt,

ce ne-a

adică

lăsat în două cărți

Evangelia

turisește că a scris-o după mărturia, acelora sa, ce el măr, cari chiar de
la început văduse lucrurile cu însuși
ochii lor, şi cari fuseră
Miniștrii

cuvântului

s&u; . și

Faptele

Apostolilor pe
cari le-a scris nu dupre spunerea altuia,
ci
ca martor ocular. Se dice că or de câte or Sântul
Pavel
dice, dupre Evangelia mea, de acesta vorbeşte
el.
E]
mărtur
iseşte '
însuși că alese pre
a-l trimite

în

Gallia.

Crescenţ dintre Discipolii.
Am spus deja că Lin,

vorbește în a doua Epistola către
Timotei

săi pentru
de care el

succedă el întâi lui Petru în suvernămentul
Bisericei din Roma. Climent de care acelaşi Apostol
vorbeşte, ca de un credincios

Ministru care împărțea cu el gloria
slujbelor sale, și
sale, fu al treilea care îndeplini
acestă sar- |
cină. In fine, Dionisie de care Luca
mărtur
iseşte
că a, fost
mai întâi convertit
a ostenelelor

la credință prin discursul ce Pavel
făcu
în Areopag, fu primul Episcop
al Atenei, dupre mărturiSirea unui alt Dionisie Episco
p de Corint. Noi nu vom
lipsi de a însemna, dupre
ordinea timpului, pe cei-lalți
succesori ai

Apostolilor. Să continuăm acum
istoria nâstră.
CAPITOLUL

Cel

|

din

urmă

asedii

V.

al I erusalimuluj.

Galba Și Othon ne bucurâ
ndu-se de Imperiă de cât
an ȘI jumătate după mâr
un
tea.luj Neron. care domnis
e trei-

—
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spre-dece ani, Vespasian care se făcuse celebru prin r&sbăele' contra Jidovilor, fu ridicat la Imperii prin sufragiul armatei ce comanda. în Iudea. Plecând imediat după
sa spre a se face recunoscut la Roma, el
proclamarea
lăsă lui Tit fitul -săă grija r&sboiului contra Jidovilor. După
co-.
Imălţarea. Mântuitorului contra căruia aceste popore
îne.
,
uirile
misese cel mai de pe urmă din tote nelegi
uEă
li.
inseră diferite curse pentru. a pierde pre Aposto
lui
fiiul
ciseră cu petre pre Stefan. Tăiară capul lui Iacov

TemZevedeii, și frate lui loan. Aruncară din înălțimea,

Aruncară
plului pre Iacob primul Episcop al cetăţii lor.
violenţa
prin
siliră
-*
pre Apostoli în diferite primejdii, şi
a docanunţ
a
persecuţiunei lor a fugi din ludea pentru
nd
Mergâ
trina Evangeliei prin puterea. celui ce Je disese:
Toţi credinînvățați tote poporele în numele meă.
e la. Pella,
cioșii din Ierusalim eşind pentru a se retrag
tul ce mai
ismen
avert
după
mică cetate dincolo de Iordan,
simți pelă
capita
multe pers6ne de pietate primise, acestă
a r&sde
se
hotări
depsele, cu care dreptalea dumnedeâscă

buna

ce

crimele

ea

comisese contra Mântuitorului și a

ea nenorocirilor,
Discipolilor săi. Cine va voi a ști mărim
numărul femeilor
de care acestă naţiune fu împovărată,
fomete, asediile
prin
sai
şi -al copiilor ce periră prin fier
leru-

predisă
solării în locul cel sânt ce fusese
i lui Iosif. Este cuistorie
feţi, o va putea afla din citirea
care acest celebru [sviincios de a raporia cuvintele prin
de Gmeni.ce se adutoric istoriseşte, că trei-sute de mii
or

"nase din tâtă Iudea pentru
fuseră

închiși

în

acestă

a celebra S&rbătârea Paştel

mare

cetate,

ca

într'o

temniţă,

merită nelegiuirea ce ei
pentru a suferi acolo pedâpsa ce
timpul aceliaşi S&rbăcomisese contra Mântuitorului, în
de nenorocirele ce ei simtori. Pentru aceea fără a vorbi
alte mo-

țiră prin furia armelor,

sati prin tâte felurile de

ea ce dreptatea
du, -nu voii vorbi de cât de fomet
i.
pedeps
„nedeiască alese pentru ai

dum-

CAPITOLUL VI.

|
Despre
Să

luăm

fometea
deci

Iosif, şi să vedem

de

cartea

care Jidovii fură cuprinși.
a cincea.

sîngerosa

din

tragedie

Istoria. r&sboiului de

ce este represintată,

4

locuitorii din
cetăților, extremitatea mizeriei la “care
abominaţiunea. desalim fură reduși, groza incendiilor, şi
de către pro-

—
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acolo. «Era, dice el, deopotrivă primejdi
os pentru cei bo«gați de a r&mânea, sai de a voi să
fugă, pentru că era,
«deajuns ca să fie bogaţi spre a da
motiv ca să-i ucidă.
«Cu t6te acestea fâmetea crescând din
ce în ce, furia tur- .«burărilor creştea de asemenea; și
cu cât mergea. înainte,

«cu atât aceste două rele unite împreună
produceaii efecte
«teribile. Fiind

că nu se mai vedea grâu, acești
inimici
«ai palriei lor, cari aprinsese focul
resboiului, intra cu
«forța, prin case pentru a căuta
grâu. Dacă găseau, ei bă«tea pre aceia cărora le aparține
a ca pedâpsă pentru
«că nu l-ai declarat. Dacă nu
găseau, "1 acuzat că l-ai
«ascuns, le făceati mii de rele
pentru a-l sili să mărtu<ris6scă ; și era de ajuns de
a fi sănătos cineva pentru
<a trece în spiritul lor de culpa
bil de acestă crimă pre«tinsă, cât pentru acei pe
cari "i vedeat reduși la, cea,
«de pre urmă extremitate, % lăsat
fâmei ce-i consuma, ca
«să-i scape de pedepsa uciderei.
Mai mulți bogaţi vindeati
<în taină tot avutul lor,
pentru o măsură de grâu,
şi cel
«mal.puţin_ înlesniți, pentru
o măsură de orz, ei se în<chideai apoi în locurile cele
mai ascunse ale caselor lor,
«unde unii mânca aceste
grăunțe fără a, fi măcinate,
iară
«alții le puneaă în făină
dupre cum nevoea sau frica,
lor
«le permitea. Nu se vedea.
nici într'un loc mese întinse,
:
«ci fie-care trăgea de

sub cărbuni ce se mănânce
fără a-ȘI
«da timpul de a lăsa să
se câcă.
o
«Vădutu-s'aii vre odată o
mizerie atât de deplorabilă
?
«Numai acei ce aveati forța
în
mână
nu
o
înce
rcas
e.
Toţi
«cei-lalți plângeaă zadarnice
nenorocirea lor. Şi. fiind-că
«nu

e respect pe care o neno
rocire atât de mare
ca a«ceia a fomei să nu facă
a se perde, femeele smul
geai
«Pâinea din mâinele bărb
aţilor lor, copiii din
mâinele pă«rinţilor lor, și ceia ce
întrece totă credarea, mume
le din
«mâinele copiilor lor.
Cei ce făceaă ast-fel nu
pute
ai
“car a se ascunde atât
măde bine-ca să nu li se
răpescă
«ceia ce luase de la alții.

«da erai bătuți, femeel
e care ascundeaii
ceia ce avedă
«în mâini erati Sugrum
ate, și fără a avea
compătimire de

«copii

chiar

«după

ce

de

aceia

ce

sugea,

"i aruncat

"i smulgeai

de

la

mumelor

sînul

pe pământ
lor.

Acei

ce

«alergau pentră>a răpi ast-fel pâinea de la alţii se întu«riaă

de mânie

contra

acelor

ce mergea mai grabnic de

«cât ei, ca şi cum Yar fi necinstit cu crudime,
«chinuri

care

se nu

se inventeze

și nu erau

a găsi mijlâce

«de a trăi. Spânzurau

pe

«membre

le înfingeai în carne bețe ascuţite,

ale trupului,

oameni

pentru

de cele mai simțibile

«și-i făceau a suferi alte chinuri neaudite, numai pentru
«a-i

face

se mărturisâscă,

de au

ascuns măcar

«sau câți-va pumni de făină. Acești călăi

o pâine

găseau că în-

«tr'o asemenea necesitate, se putea fără crudime exercita
«niște neomenii atât de grozave, şi ei adunară prin a«cest mijloc ce se mănânce pentru șâse dile. Ei răpeau
«chiar de la cei săraci Yerburile ce le culegeaii n6ptea în
«afară de cetate cu pericolul vieţel lor, fără a voi măcar
«să asculte rugămintele ce ei le făcea, în numele lui
«Dumnedeii

“ «credeati

şi

a le lăsa

de

mare

un

a le face

«ce j-aui prădat.

lor

har

măcar

o mică

parte,

de a nu-i ucide,

și

după

|

|

După ce a spus mai multe lucruri pe care le las lao
parte, el adaoge: «Jidovii vădându-se atuncea cu totul în-

»chiși în cetate, se desnădăjduiră de mântuirea lor. FO-

«metea, ce creștea din ce în ce, prăpădea familii întregi.
«Casele erai pline de trupuri morte de femei și de copii,
“ ciară stradele de cele ale bătrânilor. Tinerii erau cu to-

«tul umflați şi lăngesândi mergeaii clătinându-se la fie-care

«pas în piețele publice: l-ar fi luat cine-va

mult

mai

de

«fantome de cât de persâne vii, şi cel mai mic lucru ce în«tâlneai

% făceau

a cădea.

«a îngropa pre cei morți:

«tuși

«prea

nu

s'ar

mare

fi putut

de

Şi când ar fi avut puterea, to-

hotărî

a numărului

Asi-fel ei n'aveaii puterea
la. aceasta,

morţilor,

cum

atât

din

şi pentru

causa

că nu

«știau ei însuşi cât timple rămânea lor de trăit. Și dacă
«unii din ei se sforțau de a îndeplini acestă datorie de

«pietate, murea mai toți achitându-se de acestă datorie,
<iară alţii. se târat cum puteaii până la locui de îngro«pare, pentru a aștepta acolo momentul morţei lor ce era

«atât de aprâpe. In mijlocul unei atât de grozave miserii,
«nu se vedeai de loc plângeri, nu se audeau de loc ge«mete, pentru că acestă grozavă foame de care sufletul
5,
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«era cu totul ocupat, înădușa ori ce alte simţiminte. Cei
«ce trăiau încă, priveau pre morți cu ochi seci, și buzele
«lor cu totul umflate şi cu totul vinete, făceaii a. se ve- |
«dea mortea zugrăvită pe feţele lor. Tăcerea era atât de |
«mare prin totă cetatea ca şi cum ea ar fi fost îngro«pată într'o adâncă n6pte, sau că n'ar fi r&mas nimeni
«acolo. Intr'o ast-fel de miserie, acei scelerați cari erai
«principala causă a, ei, mai crudi de cât fâmea, și de cât
«lHarele cele mai furi6se, intra în- acele case devenite
«niște morminte, şi: despoeaă morţii, răpindu-le, până şi

«camașa, lor, și adăogend

batjocura, pe lângă

o crudime-

«atât de spăimântătâre, strapungeai trupurile celor ce r&s«pirai încă pentru a. încerca dacă sabiile lor erati
bine

«ascuţite; dar în acelaşi timp prin o altă crudime
cu to«tul. contrară, ei refusati cu despreţde a ucide pre
acel
«ce-l rugau să-i ombre, sati de a le da
«tru a se ucide ei înșiși, spre a scăpa

“«metea
«nai

săbiile, lor pende relele ce f6-

1 făcea a suferi. Murindiă dându-și sufletul întur-

ochii spre Templu,

Și aveau inima plină de durere *
«de a lăsa încă în viaţă pre acel scelerați
cari-i profa«ră întrun chip atât de grozav. Acești
monștri de ne«legiuire

făceaii la început a se îngropa morţii
cu chel-.
tesaurului public, pentru a scăpa de
putârea lor. .
«Insă neputând fi deajuns acestă măsură,
ei
% lăsat a fi
«aruncați pre de-asupra zidurilor
în văile de prin prejur.
«Groza ce avu Tit de a le: vedea
pline de cadavre,
«tuiala

«când făcea în cunjurul pieţei, și
strania putrediciune ce
<eşea din atâtea trupuri, "1 făcu
a scâte un adânc suspin.
<EI ridică mâinele spre cer, și luă
pre Dumnedei. de mar«tor că el nu era

mal

multe lucruri

causa acestora». După
ce nu cred a fi necesar

ce a istorisit
de a le tran-

scrie, el dice cele ce, urmedă:
<A nu "mi se va erta duoferea, pentru că îndrăsnesc
a dice, că dacă Romanii ar

pub că cred că paote, MSIE atât de mari
cul
<ghițiIL acestă miserabilă cet
ace
ale, ai
sati căsenie
ar fi one a în

«mată

prin focul din

cer

fost consu-

ca Go
«ce se comiteaii acolo, şi care
are
aii causat în fine perde«rea a tot poporului său,
întreceaă pre acele ce
siliră
«dreptatea, lui Dumnedei
d e a arunea fulgerile
sale r&s<bunătâre asupra aceștei
a] te detestabile cetăți
». Iată încă
N
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ce spune

acelaşi autor în cartea a șâsea: «Pe când aceste

«lucruri se petrecea în jurul Templului, fometea făcea,
«o ast-fel de pustiire în cetate, în cât numărul acelora,
«ce ea consuma, era nenumărat. Cine ar putea între«prinde de a exprima grozavele miserii ce ea pricinuea ?
«Pe cel mai mic prepus că rămânea ceva de mâncare
<într'o casă, i se declara r&sboii. Amicii. cel mai buni
«deveneau inimici pentru a se sili să-şi susțină viaţa, cu

«ceia ce răpeaii unii de la alţii. Nu se da credăment chiar

«murindilor, când diceau, că nu le mai rămânea nimic;
«ci prin o crudime mai mult de cât barbară, "1 r&sfoiau
«pentru a vedea de nu cum-va aii ascuns asupra lor vre o

«bucată. de pâine. Când aceşti 6meni cărora. le rmânea,
«abia

figura

de Omeni,

se vedeai amăgiţi în speranța lor.

fi luat.
«de a găsi ceva cu ce să-și potolescă fâmea, l-ar
«cine-va de câni turbaţi, şi cel mai mic lucru ce ei în-

«tâlneaii,

i făcea a poticni ca niște .6meni beţi. Ei nu se

un«mulțamiai de a căuta o singură dată până în tote
și
ori,
multe
mai
de
aii
«ghiurile unii case. Ei reîncepe
nutri,
se
a
peniru
iomea lor turbată"i făcea a aduna
în pi«ceia ce animalele cele mai mârşave ar fi călcat
și a
lor
«ciore. Ei mâncat până şi pielea încălțămintelor
vindea pa«scuturilor lor, şi o mână -de fân putred se
lucruri ne.
«tru attique. Dar pentru ce să mă opresc la
extremi<însufleţite, pentru a face cunoscut până la ce

des«tate mergea acestă spăimântătore fomete, fiind-că am

lu între
«pre acâsta o. probă care este este fără exemp
Domnă
O
re?
barba
mai
«Grecă, şi între Naţiunele cele
venise
ă,
bogat
forte
şi
«numită Maria fiica lui Eleazar,
spre
,
Hisop
de
casă
«cu alţii din satul de Batechar, adică

Acești ti<a se refugia la Ierusalim, şi acolo fu asediată.
ce«rani sub crudimea cărora gemea, acestă miserabilă
<țate nu

mal
se mulțumiră -de a-i răpi tot ce ea adusese

«preţios, ci “i luară încă în mai multe rînduri şi ceia ce
ast-fel
<ascunsese pentru nutriment. Durerea de a se vedea
după
cât
în
mare,
«tratată o aduse la o desperare atât de
cufu
nu
«ce a făcut mii de imprecaţiuni contra lor,

«vinte injuriose

care

să nu

le fi întrebuințat pentru al -

măcar unul
«aduce la aceia să o ucidă, însă nu se găsi
de atâtea
săi
tul
țimân
«din acești tigri, care prin resim
aj face
vroit
fi
să
ea,
«injurii, sau din compătimire pentru

—
«acestă graţie. Când
«ultimă
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ea se găsi

extremitate

de

ast-fel

a nu mai

redusă la acâstă

putea,

ori din ce parte

«ca să spere vre un ajutor; f6mea ce o sfâșşia, „şi încă
«mal mult focul pe care mânia "1 aprinsese în inima sa,
«% inspirară o hotărîre îngrozitâre. Ea smulse pre fiiul
«său de la sîn, și-i dise: Copil nenorocit, şi a cărui ne«norocire

nu

«mijlocul

r&sboiului,

«ce

se pâte

îndestul

deplânge de a

fi născut în

al fâmetei, și al diferitelor facţiuni

conspiră care de care mai mult la ruina, patriei n6stre,

«pentru

cine

te-aşi

conserva ? Au

doră

pentru a

fi sclav

«Romanilor, chiar când ei ar voi a ne scăpa viața? Insă
«f6mea
nu ne-ar ridica-o ea, mai "nainte de a cădea. în
«mâinile lor? Și acești tirani ce ne pun piciorul pe gru-

«maz, au nu sunt ei mai de temut și mai crudi de cât
«Romanii şi de cât fomea? Ai nu e mai bine ca tusă -

«mori

pentru

a'mi

servi

de nutriment,

«turbeze acești turburători,
«prin

o faptă tragică,

«gură

pentru

a umplea

ce

şi pentru
nu

măsura

lipseşte

pentru

a face să

a mira posteritatea.
de

cât acesta sin-

nenorocirelor,

ce fac as-

«tă-di pre Jidovi cel mai nevorocit popor de pre faţa pă«mentului ? După ce a vorbit ast-fel, ea ucise pre fiul
«stă, îl fripse în cuptor, mâncă o parte din el Și ascunse

«pre ceia-laltă. Acei nelegiuiţi ce nu irăiati de cât din
«furturi, intrară îndată în casa acestei Dâmne, şi simțind
«mirosul acestei cărni, o amenințară de -a o ucide de nu

«le va

arăta, ceia

ce pregătise

ea pentru

mâncare.

Ea le -

«respunse că-i rămânea încă o parte, Și le arătă apoi a«cele triste rămășițe din trupul fiului s&i. De Și ei aveai
«inimi de bronz, o asemenea vedere le pricinui atâta,
groză

<în cât să părea ca nişte eșiți din minte. Insă ea în
fu«Pla în care

o punea, disperarea sa, le dise cu o faţă
li«niștită. Acesta pe care-l “vedeți este însuşi
fiul mei, și
«ei însu-mi mi-am împlântat mâinile în sângele
s6u. Pu<teţi mânca din el, fiind că am mâncat ei mai
întâi. Au
<d6ră sunteți mai puţin îndrăsneți de
cât
«veți mai multă compătimire de cât o mumo ă femee, și a? Iară dacă «mila, vOstră nu vă permite de a primi
acâstă victimă ce
«vă ofer, voii

isprăvi eu dea o mânca. Acei Gmeni
ce
«nu ştiuse nici odată până atuncea ce
era
umani
tatea, să
<duseră de acolo tremu

rând, și ori cât
«ditatea lor de a găsi ceva de. mâncare, de mare fu aviei lăsară rămă-
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pe sema acestei nenoro-

«şițele acestei detestabile cărni
Sgomotul

«cite mume.

unei fapte

atât de funeste

ce simţiră toți de a-

«pândi îndată în totă cetatea. Gr6za
nu

«cesta,

se r&s-

ca şi când fie-care în par-

fu mai puţin mare,

«licular ar fi comis o asemenea crimă: Cei mai constrînși
«de fâme nu
«pați grabnic

«rise mal

doreau nimic mai mult, de cât de a fi scăde viaţă, şi stimau fericiţi pre acei ce mu-

"nainte de a fi putut vedea saii audi istorisin-

«du-se un lucru atât de grozav.
lată o fidelă pictură a, oribilelor pedepse

fost

şi nelegiuirea ai

Mântuitorului.

vise în contra

CAPITOLUL
Prediceri făcute
ce um

După
datorie

VII.

de către

Mântuitorul.

făcut istorisirea, atâtor nenorociri, cred de

a raporta

disese: « Vai

de care furia.

urmate, și de cari Jidovii să ser-

cuvintele,

celor ce

prin

vor avea

care

Mântuitorul le pre-

în pântece, și celora

«ce vor apleca în dilele acelea. Ci rugaţi-vă ca să
«nu fie fuga vostră iarna nici Sâmbăta. Că va f
«atunci necaz mare, care na lost din începutul
>lumei până acum, nici va fi (Mat. c. XXIV).

Iosif mărturisește că un milion o sută de mii de per-

s6ne pieriră în acest r&sboiă, sau prin fer, sau prin f6mete; că turburătorii şi tâlharii fiind descoperiţi unii prin
alţii, fură pedepsiţi dupre cum meritau; că cei mai bine

făcuţi, fură. reservaţi pentru a servi de ornament la trium-

ful învingătorului; că tinerii cari erai mai sus de vârsta,
de șpte-spre-dece ani, fară conduși în Egipt, pentru a

lucra. acolo la metaluri; că mai mulți fură distribuiți
provincii,

armelor,

pentru

a fi expuși

în

spectacole,

sai

în

la. furia,

saii la dinţii fiarelor: Şi că acei ce erai mai jos

de șepte-spre-dece

ani, fură

aduși în captivitate şi vân-

duţi. Tâte aceste lucruri fură săvârșite în anul al doilea

al domniei lui Vespasian, dupre chipul cum le predisese
Mântuitorul, carele vedea, viitorul ca presentul, dupre mărturisirea Evangeliştilor, cari după ce ai dis că el plânse
în vederea nenorocirelor ce erai să se întâmple lerusalimului, spun că el vorbi în acești termini: „Că, de ai fi

„cunoscut
„către

şi tu în

pacea

diua

ta !- Iară

acesta
acum

a ta, cele ce sunt

sau

ascuns

de că-

ței Că ) vor veni
eni dile asupra
ra ta, AŞI vor7
„tre ochiii tei.
„pune vrăjmaâșii tei șanț împrejurul o ȘI e vo
„încunjura, și te vor îmbuldi de tote părțile. Și te
„Vor face întocmai cu pămentul „pre tine ȘI pre
„feciorii t6i întru tine; și nu Vor lăsa întru tine
„D6tră pre petră, pentru că n ai cunoscut vremea

„cercetării tale».
„pe

păment,

și

E] dice încă: „Că
mânia

lui

va A nevoe mare

Damnedei

va

veni

a

„supra poporului acestuia. Și va cădea întru as„cuțitul sabiei, şi să vor duce robi în tote nea„urile.

Și

Ierusalimul

va

fi

călcat

de

neamuri,

„Dână se vor plini vremile neamurilor“. (Luca c. XIX),

Și el adăogă în fine: „Când veți vedea Ierusalimul
„Încunjurându-se de ostași, atunci să știți că sa

»apropiat pustiirea lui“. (Luca c.. XXI) Ori cine va
compara aceste cuvinte a-le Mântuitorului cu istorisirea.

ce a făcut Iosif de acest r&sboiă, va. admira

fără îndo-

ială cunoștința perfectă. ce avea, el de lucrurile cele mai

ascunse. Nu e necesar de a adăoga nimic la istoria nenorocirilor ce s'a întâmplat Jidovilor, de când ei ai liberat un fâlhar şi un ucigaș, de la morte, pentru a con-

damna

pre autorul

vieței.

bunătatea, providenţei,
pedeâpsa

lor.

In

timpul

Este drept totuşi de

a lăuda

care a întârdiat patru=deci de ani
cărora

cea

mai

mare

parte

din

Apostoli şi din Discipolă, şi mai cu s6mă Iacob fratele
Domnului, și primul Episcop al cetăţii lor, le servea,
ca a-

părare contra

mâniei lui Dumnedei,

lor pentru a vedea

ință. Această

dacă nu

'Și-ar expia

și opreai

ped&psa.

a lor prin pocă-

bunătate plină de răbdare, i-a înștiințat de

aceste pedepse prin semnele simţite ce a raportat Iosif,
și
pe care cred de datorie a le descrie aicea, celor
ce vor.
lua ostensla de a ceti istoria mea.
9

CAPITOLUL

VIIL.

Predicerile cari ai precedat
r&sboiul:
: «Să deschidem de ci cartea a
ș€sea a răsboiulul Jido<«Vilor contra Roma nilor,
unde losif vorbește ast-fel: A-

|

—

«cest

nenorocit

«cât dând

popor

ŢI

e cu

—

atât

mai

mult

de

plâns,

cu.

cu înlesnire credămâht unor înșelători cari a-

«buzau de numele lui Dumnedeii
«chidea. ochii, şi astupa urechile,

pentru a-l înșela, el înpentru a nu vedea, şi

<a nu audi semnele sigure, și înștiințările adevărate,
«prin care Dumnedeii "i predisese ruina sa. Voiu raporta
«aicea unele din semne, şi din acele prediceri. O cometă,
«ce avea, figura, unei sabii, apăru asupra, Ierusalimului în
«timp de un an întreg. Mai 'nainte de a se fi început
«r&sboiul, poporul adunându-se în diua de opt Aprilie,
«spre a celebra sărbătorea Paştelor, se vădu în 6ra a noua
«de n6pte, în timp de o jumătate de oră, în jurul Alta«rului şi al Templului, o lumină atât de mare, în cât s'ar

«fi credut că era diua” Ignoranţii o atribuiră unui bun
«augur: însă cei ce erai instruiți în lucrurile sânte, o con«siderară

ca o prevestire de aceia ce se întâmplă pe urmă..

«In cursul aceleiași

sărbători,

o vacă

ce o ducea

pentru

<a fi sacrificată, născu un miel în mijlocul Templului.
«Cam pe la şese cre din nopte, uşa Templului ce privea
«la răsărit, şi care era de aramă, şi atât de grea în cât

<două-decă de 6meni puteai abia ca, să o împingă, să des“«chise de sine-însăşi, de şi era, închisă cu fiare grose, cu

<drugi de fier, și cu zăvâre ce intrau fârte adînc în pragul
«făcut din o singură piatră. Cu puţin în urmă după str«hătore, se întâmplă în diua de două&-deci şi şâpte a lu<nil lui Mai un lucru pe care n'am curagiul de a-l ra«porta, temându-mă să nu se ia de fabulă, dacă persâne
«ce l-ai vădut n'ar fi încă în viaţă, și dacă nenorocirile

«ce l-ai urmat n'ar fi confirmat adevărul despre acesta.
«Inainte de răsăritul s6relui să vădu în aer în totă acea

<lature, căruţe pline de 6meni armaţi, cutreerând norii
«şi r&spândindu-se în prâjma. cetăților, ca și cum ar voi

«a le închide. In diua sărbătorii Penticostii

Sacrificatorii

«fiind -nâptea în Templul din lăuntru pentru a celebra
«serviciul divin, ei audiră zgomot, și îndată apoi o voce,

«care repetă de mai multe ori: Să eșim de aicea,

«Patru ani înainte de începutul r&sboiului, când leru»salimul era încă în o profundă pace și în abondenţă,

«lisus fiul lui Annanus ce nu era de cât un simplu țeran,
«venind la sărbătorea Corturilor, care să celebrăză în toți

«anii în Templu, în ondrea lui Dumnedei, strigă: Glas de

—-

«la Răsărit, glas
«turi, glas contra
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de'la Apus, glas din cele patru vânIerusalimului și contra Templului, glas

«contra, tinerilor însuraţi și a tinerelor măritate, glas con-

«ira a tot poporul. Și el nu înceta di şi nopte de a a«lerga prin tâtă cetatea, repetând acelaşi lucru. Oare-cari
«persne de distincțiune ne putând suteri cuvintele unei
«prediceri atât de rele, 71 prinseră, și-l bătură cu biciul
«forte tare fără ca el să dică o singură vorbă pentru
a
«se apăra, nici a se plânge de un tratament aţât
de as<pru, şi repeta necontenit „aceleași cuvinte. Atunci
Ma«gistraţii credând, dupre cum era adevărat, că
în acesta,

«era ceva dumnedeesc '1 duseră la Albin
«<ludeei. El ordonă să-l bată cn vărgi până

Guvernatorul
1 făcură nu-

«mai sânge; dar nici acestea nu putu să
scâță de la el
<0 singură rugăciune, nici o singură lacrimă:
ci la fie-care
«lovitură ce i se dădea, el repeta cu
o voce plângătore «și lamentabilă: Vai! vai! asupra lerusali
mului. “
Același istoric raportâză încă un
alt fapt ce se pare mai vrednic de mirare, care este:
că se găsi în acel timp
un

oracol în cărţile sânte, prin care Imperiul
universului
era promis unui om eşit din
Iudea.

oracol

fu împlinit în persona

constant

că Vespasian

Și

lui

el

crede că acest

Vespasian.

Totusi

este

nu fu de cât Imperat al Romii, şi
nu Suveran al universului. Acest
cu mai multă rațiune la Christos oracol se raportă deci
căruia i s'a; dis de către Tatăl: Cere de Ja mine
și-ți
murile moștenirea ta și biruința voii da ţie neata marginile pămentala ; ps. II. Și
r până

la marginile

de care Apostolii at respândit
cuvântul
pământului.

CAPITOLUL
1. Laude

IX.

la adresa luj Josif. 2.
cărților sale.
:

Catalogul

«rite afaceri cu ei». El fu cel mai celebru din Jidovi din
timpul s&u, dupre chiar judecata Romanilor, cari "1 făcură ondrea de a ridica Statuea sa în cetatea lor, şi de
a pune

cărţile

sale

în Bibliotecele

lor.

2. El a scris istoria generală a Jidovilor în dou&-qeciă
de cărți, și istoria particulară a r&sboiului lor contra Romanilor, în ș6pte, atât în grecește cât și în Evreeşte. El
este un istoric forte vrednic de credință. El a făcut două
cărți despre vechimea Jidovilor, forte demne de a îi cetite, contra calomniilor lui Appion Gramaticul, și ale altor câţi-va, cari să silise de a deseredita vechile obiceiuri
ale acestei națiuni EI a făcut cel dintâi catalogul cărţilor vechiului Testament cari erai primite de către Jidovi fără

nici o contestaţie.
CAPITOLUL
Catalogul

«Se

vede,

cărților

sânte

dice el, adese-ori

X.
de

tăcute

Josif.

-

între noi un mare număr

«de cărți ce se contrariază. Noi n'avem de cât dou&-deci

«și două care cuprind tot ce s'a petrecut în ceea ce ne pri-

«veşte, de la începutul lumei până la acestă oră, și că«<rora suntem obligaţi de a crede.
«care rapotâză tot ce s'a întâmplat
«curs aprâpe de trei mil de ani, și
«Abraam. Profeţii cari at succedat
«gislator, au scris în _trei-spre-dece
«petrecut de la mârtea sa până la
«fiul lui Xerse Regele Perşilor şi

«conţin imnuri

Cinci sunt de la Moisi
până la mortea sa, în
șirul scoboritorilor din
acestui admirabil Lealte cărți tot ce sa
domnia lui Artaxerxes
cele patru alte cărți

făcute spre lauda lui Dumne-

și cântări

«dei, și precepte. pentru 'regularea moravurilor noastre.
«S'aiă scris de asemenea tot ce 's'a petrecut de la Arta«xerxes până în timpul nostru: însă din causă că na

«fost ca mal nainte, un şir de Profeţi, nu să dă același «credământ ca cărţilor de care am vorbit, și pentru care
«noi

avem

un

ast-fel de respect,

în cât nimenea n'a. fost

«nici odată îndestul de îndrăzneţ ca să încerce de a. scâte
«afară

ceva

din

ele,

de

a adăoga,

de

a schimba cel

considerăm ca dumnedeești, le

«mai mic lucru.

Noi

le

ast-fel:

Noi

facem

«numim

sai

profesiune

de a le observa

«neviolabil,

și de

a muri

«tru a le menţine».

de

cu bucurie, de va fi nevoe, pen-

Eu cred că nu

va fi fost nefolositor

a însera aicea aceste cuvinte ale acestui autor.
EI a făcut o altă carte pentru a arăta că rațiunea domină pasiunele. Acâstă carte are de titlu Macabeii, pentru că, ea represintă luptele, ce dădură Macabeii pentru

apărarea cultului lui Dumnedei. El mărturisește pe la finele cărţii a două-decea din Anticităţile Iudaice, că a a-

vut

plan

de

a scrie- patru

cărți despre

Natura

lui Dum-

nedei, dupre doctrina ce ai primit Jidovii de la str&moşii lor, și de a scrie și legile, şi de a arta pentru ce ele

permit Gre-care lucruri, și opresc alele. El însemnâqă
încă afară de acesta câte-va alte opere, la care el a
lucrat, pentru a ar&ta, mai mult autoritatea cărților, din
care

noi am extras aceste bucăţi. Este cuviincios de a, însera
aicea, ceia ce el dice în viața sa, care servește ca, Epilog
la cartea, a două-decea din Anticităţile Iudaice contra-lui

lust din Tiberiada. «Eu
«iru că nu mă tem de

nu fac, “i dise el, ca tine; »pennimic. Din contră am pus isto-

«ria mea în mâinele lui Vespasian, și a lui Tit;
când a«cesi r&sboiii abia se terminase, şi când memoria
era încă
«cu

totul recentă, din causă că conştiinţa mea
mă asi«gura, că nespuind nimic de cât adevărat,
ea ar fi a<probată
de

acei ce puleai face mărturisire despre
acesta,

«și n'am fost de loc înșelat. Am

«mai

mulți,

dintre

cari

comunicat-o

majoritatea

lor

se

îndată la

găsiră

în acel
«resboiă, din numărul cărora fură Regele
Agripa, și câți-va
«din cei mai de aprope ai săi. Și Impă&ratul
Titel însuși
«a

voit ca posteritatea să nu aibă nevoe
de
<tr'un alt izvor cunoștința unor atât
de
mari
după ce a subseris-o cu propria, sa
mână, el
ca se fie dată publicului. Regele
Agripa mi-a
semenea

a lua dinfapte». Căci
a poruncit
scris de a-

șese-deci și două de scrisori
care mărturisesc
adevărul lucrurilor ce am raportat.
Iosif
raportă două
din aceste scrisori. Iată ce ave
de

Să continuăm

istoria n6stră.

am

de dis în privinţa sa.

CAPITOLUL XI.

Simeon succede lui Iacob
Bisericii

în guvernămentul

de Ierusal;

|

Se dice că după mârtea lui
Iacob Şi luarea. lerusalimMului, acei din Apostoli,
din Discipoli şi din rudeniile

—
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Mântuitorului, ce erai încă în viaţă, se adunară
alegă un succesor, lui Iacob, şi că cu toți în unire
pre Simeon. fiiul. lui Cleopa, de care se vorbește
vangelie. Simeon era văr cu Mântuitorul fiind-că
cum remarcă Hegesip, Cleopa şi Iosif erai frați.

ca să
alese
în Edupre

CAPITOLUL XII.
Perchisițiunea “Scoborâtorilor
Se
pre

Iui. David.

dice de asemenea, că Vespasian ordonă de a căuta
cei ce scoboraii de la David, pentru ca să nu mai

rămână nimenea din seminţia, regală, ceia ce excită din
noi o crudă persecuţiune în contra Jidovilor.
CAPITOLUL

Anaclet

XIII.

Succede al treilea Ja guvernămentul
|
Bisericii de Roma.

După ce Vespasian se bucură dece ani de Imperii,
Tit fiul săi 1 urmă pe tron. Lin Episcopul Romei murind în al doilea an al domniei sale, după ce a guvernat acâstă Biserică timp de doui-spre-dece ani, el o lăsă

lui Anaclet. -Tit ne domnind de cât doi ani
luni, avu pe Domeţian fratele să&ii de succesor.

i

CAPITOLUL XIV.
| Despre

și două

Avilius al doilea Episcop de Alexandria.

In al patrulea an al domniei sale, Annian primul Episcop de Alexandria, muri, după ce a guvernat în timp de

două 2% deci și doi de ani Biserica
lius

"1 succedă

în

acâstă

din acestă Cetate. Avi-

demnitate.

CAPITOLUL XV.
Despre

Climent

Anaclet

murind

acaluiași

Impărat,

al treilea Episcop

de „koma.

în al doi-spre-decilea an
după

ce.a

exercitat

al domniei

doi-spre-dece

ani

—

funcțiunile Episcopatului,
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Climent,

de care Pavel vorbeşte

în acești termen în Epistola către Filipeni:
și cu

ceilalți împreună

zor nume

sunt

succedă.

lucrători ai mei,

scriseîn

cartea

vieții,

|

|

Ca Climent

ale că-

(cap.

4).

1

CAPITOLUL XVI.
Despre

Epistola

lui

Climent.

Este minunată Epistola, primită de toți Credincioșii
ce acest Climent scrise în numele Bisericii de Roma către

acel

de

Corinth,

în privința

case acolo. Este mult
în mai multe Biserici.
ceartă

ce se

ivise

între

unei

mari

certe

timp de când o citeşte în public
Hegesip face menţiune de acâstă
Corintheni.

CAPITOLUL XVII.
Persecuția

Domeţian
crudimii

sale,

făcând

E

ridicatăde Domeţian
Chreștinilor.

a simți

condamnând

mai

multe

fără motiv

contra

persâne
din

efectele

cei mai

considerabili ai Imperiulunla izgonire și la mârte,
imită
,
în
fine furia cu care

ȘI ne
seu

suscită
nu

ne-a

Neron declarase r&sboiă lui Dumnedei

o a doua
făcut

nici

persecuție,

odată

Se

in

dice că

1
apocalipsul

I6n

x.

Ion

de

râu.

GAPITOLUL

Despre

şi Vespasian

tatăl

XVIII.

și revelațiunile sale.

Apostolul

ȘI Evangelistul fa

de

exilat

în

care şi I6n vorbise -

săi, dice următorele: <Dacă nume
“ Antechrist ar fi trebu
lui
it a fi publicat lămurit în le
“acest
“ump ar fi fost pregis de către acela
, care a, avut acestă
.

_.

ce. se ridi-

.

)

?

4
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«Dumnedeească

—

depărtat

timp

întrun

nu

revelaţiune

de

noi, ci pe la finele domniei lui Domeţian».
Doctrina n6stră era atunci atât de cunoscută în cât
Istoricii, cari ne erai cei mai contrari, ati. vorbit de per-

secuţiunea și de martirurile ce at suferit Credincioșii. Ei
că Flavia Domitilla,
fu izgonită cu mai

ati: însemnat precis timpul, dicând
nepsta, lui Flavius Clemens Consul,

mulți alţii în insula Pontia, pentru că a mărturisit credința în anul al cinci-spre-decilea al domniei lui Domețian.

|

4

CAPITOLUL

ca să omore pe scoborâtorii lui
David.

ordonă

Domeţian

XIX.

Este o veche trad-ţiune, că Domeţian poruncind de a
ucide pre cei ce eraii eşiți din seminția lui David, sco-

borîtorii din Iuda fratele Domnului dupre trup fură, denunțaţi ca eretici, dupre cum Hegesip o spune în acești

|

-.-

termeni.

XX.

CAPITOLUL

M ântuitorului.

rudeniile

Despre

N

rudenii

<Era, încă, dice el, în acel timp,
“ «tuitorului,

«săi

dupre

strănepoți ai lui luda,

«tului Domeţian
«rod,

«scoboritori

Christos,

de cât

Când

lui David.

ori în bani.
nouă

înaintea

i întrebă dacă

ei "i respunseră

Imp&ra-

de cât Iei

erai

că erai sCco-

el % întrebă ce avere posedau «i, ori

din David,

«în moșie,

aducându'i

era numit fratele

nu se 'temea mai puţin

care

de presența lui

«borîtori
«doi

Evocatus

trup.

care

de ale Mân-

mii

Ei diseră că

de

n'aveau

dinari, nu în bani,

ei amân-

ei în trei-

«deci şi nouă de stânjini de pământ, pentru care plăteau

«tribut, că acest venit nefiind îndestulător pentru ai nu«tri, ei lucraă pentru a trăi. El “i întrebă apoi despre îm-

«părăţia lui

Christos

care

era

acea

împărăția,

şi când

«trebuea să se arate el. Ei r&spunseră că acesta nu era o
«împărăție a pământului, ci a Ceriului, că acea împărăție
«nu va veni de cât la sfârșitul lume, când Mântuitorul
2

«se

va ar&ta în Gloria sa pentru a judeca viii și-morții,

«și a răsplăti fie căruia dupre faptele sale. Domeţian nu.
«porunci nimic în contra lor după acest r&spuns. Insă,
«despreţuind slăbiciunea lor, 1 concedie, şi opri printr'un

«Edict public cursul persecuţiunei contra credincioșilor. Fi-

«ind concediaţi ast-fel, ei guvernară Biserica, fură conside«ți ca Martiri și rudeniile Mântuitorului, și trăiră în pace până
«în timpul lui Traian. Iată ce dice Hegesip. Tertulian vor-

«bește de asemenea

de Domeţian în aceşti termeni:
Do-

«meţian care avea o parte din crudimea lui Neron, în«cepu ca și el a persecuta pre Creștini. Dar fiind-că 6--

«menii sunt supuși a schimba simţimântul, el se căi de
«acesta şi rechemă pre acei” ce “i exilase. Domeţian mu- «rind

după

«cedă.
dedese

ce a domnit

cinci-spre-dece

ani,

Nerva”!

suc-

Senatul -revocă sub domnia sa, onorurile ce el
altă dată lui Domeţian, și restabili pe acei pre.

cari ori "1 izgonise, ori " lipsise de averile lor, dupre cum
e raportat de către istoricii timpului aceluia. Aflăm
încă
că I6n se întârse atuncea din exilul seu, şi 'și
reluă gu-

vernământul

Bisericii din Efes.

|

CAPITOLUL

XXI.

-

Despre

Cerdon

al treilea Episcop

de Alexandria.

Nerva

murind,

după

de cât ceva

ce n'a

domnit

mai
mult de un an, Traian îi urmă pe tronu
l Imperial. In
primul an al domniei sale, Avilius care
guvernase
. treispre-dece

ani Biserica de Alexandria muri

Și avu

de succesor pre Cerdon, care fu al treilea
Episcop al acestei
Cetăți, de la Annian, Climent guver
na, atunci Biserica de
Roma
și era, al treilea Episcop dela Pavel
fiind cel dintâi şi Anachlet cel al
doilea,
CAPITOLUL

Despre

Ignatie

al doilea

şi Petru: Lin

XXII.

Episcop

de

Antiochia,

Evodius, primul Episcop de Anti
ochia, murind, Ignatie
fu al doilea, precum Simon fu
de asemenea al doilea de
Ierusalim, după mârtea lui
Iacob fratele Domnului.

|
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CAPITOLUL XXII.
Istorie

atingetore

Apostolul. și Evangelistul

de Ion Apostolul.
I6n,

care

fusese cu

duioşie

iubit de Mântuitorul, întorcându-se din exilul, la, care Do-,
meţian '| condamnase, guverna. încă atuncea Bisericile din
Asia dupre cum o aflăm din mărturisirea a doui autori
vrednici de credinţă, cari ai apărat tot-dauna cu tărie

adevărul

Doctrinei

Catolice,

Irinei

șij Climent

Alexan-

drinul. Cel dintâi vorbeşte în acești termeni în cartea a
doua contra eresiilor.. «Toţi bătrâni cari au convorbit fa«miliar în Asia cu Il6n, Discipolul Mântuitorului, mături-

«sesc că ai audit de la el ceea ce dic ei. Și îna treia
«carte, el dice încă ceea ce urmeză: Biserica de Efes
«care

a fost

«I6n

până în

întemeiată

de către

timpul lui

Trajan,

Pavel,

și

guvernată

mărturisește

de

de acâstă

«tradiţiune a Apostolilor.
Climent însemnâză acelaşi timp în cartea ce are
tru titlu: Cine este bogatul care pote fi mântuit, şi
risește o istorie forte necesară celor ce ai dragoste
tru lucrurile frumâse. Să luăm cartea și să citim.

penistopen<As-

«cultaţi dice el, nu o fabulă ci o istorie adevărată
ce

se

«spune de I6n Apostolul. Intorcându-se de la Patmos la,
«Efes după mârtea tiranului, el fu rugat de a visita ţările.
«de prin prejur, pentru a stabili acolo ordinea în Biserici,
«pentru a pune Episcopi, și pentru a primi în Cler pre
«acei

ce

erau

însemnați

prin

duhul

lui

Dumnedei.

Ve-

«nind deci într'o cetate, ce nu era prea mare, şi al că«ria nume este raportat de către unii, și mângâind acolo
«pre Creștini el vorbi Episcopului, ce avea sarcina de a
«supraveghia peste

«tânăr,

tot

poporul;

ce era tare cu trupul,

pre

un

plăcut la față, și vioiu

şi presintându'i

de

«naturalul să u, 1 dise privindu-l: "ŢI recomand pe acest
«tânăr pre cât pot să ţil recomand, şi ţil dau ca în de<posit în fața lui lisus Christos și a Biserici. Episcopul
«primindu-l, și făgăduindu'i a avea grijă de el, el “i repetă

«încă acelaşi lucru, șil rugă a doua 6ră. l6n se reîntorse
«apoi

la Efes;

iară acel episcop. luând

«nr ce “i lusese încredinţat,
<% dete

confirmaţia,

la el pe

acel t6-

1 nutri şi 7] boteză.

ca pecetia Domnului

Apoi

și perfecțiunea

—
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«virtuţiei Creștinului,
și începu. după aceasta a -nu
«mal avea atâta grijă de el. Ast-fel lăsându-l a trăi mai
«mult de cât nu trebuea într'o mare libertate, el fu co«rupt de către tinerii de vârsta sa, ce nu cugetaii de cât
«a se desfăta, cari erau dedaţi la plăceri şi obicinuiţi.la
«tot soiul de vicii. EX ”] atraseră mai întâiă prin ospeţe
«îratându-l generos, şi pe urmă ”] duseră cu ei pentru a.
«lua n6ptea vre-o mantă. După acesta îl îndemnară a în«cerca împreună
ceva mai mare. Ast-fel el se obicinui

«puţin câte puţin la tot telul de ecxese, şi în acea aprin-

«dere a naturei sale, apucând în afară de drumul drept
«ca un cal furios ce ia zăbala în dinţi, el se aruncă cu
«furie în abisul tuturor crimelor. De aceia nerămânându-i
«pe viitor nică o speranță de mântuire, el nu mai cugetă.
«a face fapte mediocre; ci considerându-se ca perdut cu
«desăvârșire, el se hotări de a birui încă în cutezare pre

«toți

cei-l-alți.

«panionii

«îndrăsneţ,

Ast-fel

că

săi, el formă

el se făcu

luând

cn

dînsul pre com-

o trupă de tâlhari,

șeful

lor, și deveni

și fiind că era

cel

mai crud

«Şi cel mai suferit din toți. Cât-va timp după aceea întâm<plându-se o ocasiune, chiemă pre I6n în aceiași cetate,

«carele dând ordine afacerilor pentru care venise, dise E«piscopului, dă-mi depositul, ce lisus Christos Și ei ţi-am
„ «încredințat în presenţa, Bisericii la care tu președi.
Epis«copul mai întâiui fu surprins, închipuindu-și că i se
ce«rea cu nedreptul, ceva bani ce nu i se dăduse spre
«păstrare, și neputend nici crede că ar fi primit
ceia ce
«nu primise, nici a nu crede pre I6n carele 1
vorbea.
«6n adaose apoi că'i cerea pre tEnărul,
şi pre sufle-

«tul fratelui săi ce'i încredințase. Atunci
Episcopul. ple«cându'și ochii, dise cu suspinuri Și cu lacrimi:
că mu-

«rise. Cum! dise I6n, Și de ce fel de morte? El
a murit
«Luk Dumnedei, răspunse Episcopul. El a devenit
un răi"

«un perdut, și ca să dic tot, un tâlhar. Si acum în loc
a

de

fi în Biserică,

cum

era

e]

s'a. suit

întrun

munte,

«unde locueşte cu „0 trupă de 6meni
asemenea lui.
« Sfântul Apostol audind aceste cuvinte,
“şi rupse hai-

“capul:de ga fer n adânc suspin, îi Qise lovindai

«păzitor al sufletului fr i i te
Sei pi
i
<ŞiSăsă min se dea un căltuz Si
„tă xieseaducă
ălăuz. Șiaîndată
ară ca,
cu grăbire

—
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«din Biserică, plecă pe dată se duce la locul
«se spusese, și fiind prins de către sentinelele
«el nu fuge, nu cere viaţă, ci strigând cu voce
«tru -acesta, dice el, am venit. Duceţi-mă& la

«vostru.

"IL, duce la, acel tânăr care '] aștepta mai întâi

«cu armele sale.
«el, fiind cuprins
<urmări din t6tă
«sale, şi strigând
«mine, de ce fugi

«tău

de care “i
tâlharilor
tare: penCăpitanul

pre I6n ce venea la
Insă recunoscând
de rușine, el începu a fugi. Sfântul îl
puterea sa, uitând slăbiciunea, vârstei
după diînsul, fiiul mei, fieți milă de
de mine? Pentru ce fugi de părintele

şi de un om

bătrân,

şi fără arme?

Fiul mei albi

«milă de mine, nu te teme, este încă nădejde de mân«tuirea ta. Voiă răspunde ei pentru line lul Iisus Chris«tos. Voiti suferi forte bucuros mârtea pentru tine dupre
«cum lisus Christos a suferit'o pentru noi toți împreună.
«Voi da sufletul meii pentru al tăi. Stăi! Crede-me.
«lisus Christos m'a trimis la tine. Tănârul audindu-l vor- «bind ast-fel, se opri mai întâiu, ţinându-și ochii aţintiţi
«la pământ, apoi rupse armele sale, cuprins de spaimă,
«şi plângând cu amar. Și vădend pre Sântul bătrân a
«propiindu-se de el, merse del îmbrăţișă, satisfăcând
«pentru greșalele sale, pre cât putea prin suspinurile sale,
«şi găsind un al doilea botez în lacrimile sale, având
«grijă în același timp de a ascunde mâna sa cea dreptă,

«ca fiind pângărită

de

atâtea crime.

S-iul

Apostol o a-

«tinse cu jurământ, căi va căpăta de la Mântuitorul, prin
«rugăciunele sale, iertarea păcatelor sale; și punându-se
«în genunchi înaintea. lui, și sărutându-i mâna drâptă în-

«suşi, ca şi cum ar fi fost curățită prin lacrimile pocă«inţei, '1 readuse la Biserică. După acesta el aduse lui

«Dumnedei neîncetat rugăciunele sale pentru dânsul, se
“«mortifică cu dânsul prin posturi necontenite, îmblândi
«inima sa prin diferite cuvinte din S-ta, Scriptură, ca prin
«un sânt fermec, și nu se despărţi de el, după cum spune
«istoria, până ce Pa stabilit în Biserică; arstând în per-

«s6na
«model

sa un mare
ilustru de

exemplu

a doua

de adevărată pocăință,

regenerare,

şi ca

un

trofeii

un

al

«învierii vedută a sufletului sei».
Am voit a însera aicea acestă lungă narațiune luată de

la

Climent

eveniment
se imiteze

Alexandrinul,

atât

pentru

a face. cunoscut un

atât de singular, precum şi pentru
o conduită atât de salutară.

a, face să
6,

=
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CAPITOLUL

Despre

XXIV.

ordinea Evangeliilor.

Să vorbim acum de scrierile ce sunt atribuite lui I6n,
printr'un consimţimânt unanim. Mai întâii Evangelia, sa

este primită de tote Bisericile ce sunt sub cer. Faptul,
că ea a fost pusă al patrulea după cele-l-alte trei, nu e

lipsit de rațiune. Acești admirabili discipol ai Mântuito:
rului aveaii tote virtuțile ce îmbogăţesc sufletul, dar n'a-

veau

tote

ornamentele

ce

împodobesc

discursul.

Ei

"Și

puneau încrederea, în ajutorul neînvins, ce primea de la
Inv&ţătorul lor, şi desprețueaă arta și eloquenţa 6menilor.
Ei predica în tot pământul

atot-puternică a Duhului

Imperăţia

Dumnedeesc

Cerului,

care'i

prin forța

susținea, și

confirma adevărul predicării lor prin operaţiunea minunilor. Ei aveai puţină grijă de a scrie, pentru că se aplicai mai numai la. predicarea: cuvântului. Pavel, care
era mai bogai de cât cei-l-alți în expresiuni și mai sublim

în cugetări n'a lăsat

de cât un mic număr

de Epistole,

de și ar fi putut descoperi o mulţime de mistere ce aflase
în Cer, unde a fost răpit. Cei doi-spre-dece Apostoli,
cei

șapte-deci de Discipoli, și mai mulți alții, erau de asemenea f6rte instruiți în adeverurile Sântei Religiuni.
Cu
i6te acestea, dintre Apostol n'a fost de cât Matheiti
Și,

loan cari aii scris Evangelia, și încă, se crede,
că ein'o
făcură de cât prin ocasiuni particulare ce li
se impuseră
ca o necesitate. Căci, când Matheiui, după ce
a predicat
Jidovilor, se vădu obligat de a merge să
predice la alte
Națiuni, el compuse în Ebreește Evangelia
sa, pentru ași
îndeplini și față de ei misiunea sa, și
pentru a le lăsa

înscris în limba, lor instrucțiunele pe cari
nu putuse a le
prin viă graii. Marcu Și Luca scriind
fie-care Evangelia sa, se dice că Ioan se găsi asemenea,
obligat de a.
scrle pre a
da

sa, de și el
o respâudi verbal. Căci
t6te adevărurile ce erai
că, istorisirea de cele ce
predicărei sale, lipsea.

se mulțumise până atunci de a
citind pre cele-l-alte trei, el aprobă
conţinute în ele, Şi judecă totuși
făcuse Mântuitorul la, începutul
Ceea ce este fârte adevărat, de

Gre-ce este lămurit că cei-l-alți trei
Evangeliști n'au scris
de cât aceea ce
a făcut

Mântuitorul

în timp

de

un an,

_
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şi anume, de când I6n Botezătorul fusese aruncat în
temniță. Matheiui. însemneagqă în mod precis timpul Istoriei
sale, când,

după

de ispitirea

ce

ce a vorbit

a urmat

de postul

după

acest

Mântuitorului,

post, dice:

Jar

şi
au-

dind lisus că lân sa prins, sa dusîn Galileia.) Cap IN).
Marcu dice el însuşi: Și dupe ce sa prins I6n, a
venit lisus în Galileia. (Cap 1). Luca arată acelaşi timp tot
ast-fel, când mai "nainte de a descrie faptele Domnului

nostru, dice: /rod a adaos şi acesta preste

tote, şi

a închis pre I6n în temniță. (Cap. 3). Se dice deci,
că loan întreprinse a scrie Evangelia sa după rugăciunea
amicilor săi, spre a raporta faptele ce făcuse Mântuitorul

mai 'nainte de a fi fost aruncat în temniţă

loan

Boteză-

torul, şi că'l mărturiseşte el însuși prin aceste cuvinte:
Acesta a făcut începătură minunilor lui lisus.

(Cap. 2). Si încă după aceea în şirul naraţiunei sale, când
vorbind de I6n că boteza, la Aennon lângă Salim, gice:

Că încă nu

era 16n închis în temniță (Cap. 3). I6n

a scris deci ceea ce a făcut Mânţuitorul înaintea închisorii lui l6n Botezătorul, sar cei-l-alți trei Evangeliști n'aă

scris

de

cât

ceea

ce a făcut

după

ca, ei să fie toţi de acord,

împedică

aceea,

ceea

şi acei,ce

ce

nu

"1 vor da

Gre-care atenţie, vor putea, cu înlesnire a o recunâște. I6n
a. avut rațiune de a omite Genealogia Mântuitorului, dupre
trup, pentru că ea fusese făcută de Matheii și de Luca,
şi de a începe prin nașterea sa dumnedeească și eternă,
al cărei mister se pare că'i-a fost lui, mai cu deosebire,

lată ce

de cât celor-l-alţi.

revelat

aveam

de dis despre

Evangelia lui I6n. Am remarcat mal înainte ocasiunea prin
care Marcu fu obligat a scrie-pre a sa. Luca declară mo-

tivul ce a avut de ascrie, când dice, de vreme ce mulți
saă
cele

apucata alcătui povestiri pentru lucrurile
ce aă fost adeverite întru noi, a cărora adevăr
cunoscut,

“i era

cu

o deplină

certitudine,

el fusese

obli-

gat de a. face o povestire fidelă, de cele ce aflase în convorbire particulară cu Pavel, şi în întâlnirea deasă cu

cei-l-alți Apostoli, ca nu cum-va
doi6se,

ca adevăruri

sigure.

se primim opiniuni

în-

Nu voiă dice acum mai mult

despre acâsta, reservându-mă de a declara în şirul Istoriei
bătrânii

asupra acestui subiect.

Afară de Evangelia lui I6n, cei

vechi şi cei moderni

mele

ceea

ce

ne-ai

lăsat

/

primesc fără dificultate prima

din-Epistolele sale: Insă ei

să îndoesc de cele-l-alte două. Este supusă îndoielei autenticitatea Apocalipsului săi, dar vom vedea la locul
cuvenit, cum trebue să socotim asupra acestui lucru prin

ajutorul autorităței bătrânilor.

CAPITOLUL XXV.
Despre
primite

cărțile Scripturei ce sunt generalmente
şi despre

acele

ce

nu

sunt primite.

Cred de datorie a arăta aci catalogul tuturor cărților
Noului Testament, de--care am vorbit deja. Trebue a pune
în primul rang cele patru Evangelii, la, finele cărora sunt:
Faptele Apostolilor, pe urmă Epistolele lui Pavel, apoi
prima a lui Ioan, și prima a lui Petru. Se p6te pune în
fine de va judeca cine-va de cuviință, Apocalipsul lui I6n,

despre care vom

dice la locul

săi

aceea

ce ai credut

bătrânii despre el. Iată cărţile ce sunt primite de un comun consimțimânț. Epistolia, lui Iacob, Epistolia lui Iuda,
a doua a lui-Petru; a doua şi a treia.a lui loan, ori că
au fost scrise în adevăr de cătră Evangelistul, ori de cătră
un altul cu același nume, nu sunt primite de ttă lumea,
de şi mai mulți se servesc de ele. Trebue a
ţinea de

falșe, şi a bănui Actele lui Pavel, Cartea Pastorului,
Revelaţiunea lui Petru, Epistola lui Barnaba, şi Instituţiunele

Apostolilor. Se pâte pune, de va voi
rang

msrul

Apocalipsul

lui I6n, pre

care

cine-va,

unil

în atest

7] şterg din nu-

cărților sânte, iar alţii cred că trebue a

fi numărat

aci. Unii pun în aceiași ordine Evangelia
dupre Ebrei,
ce place forte mult Jidovilor, cari at primit
credinţa. lată
cărțile, de care este îndoială, şial căror
catalog am credut

totuși că era necesar
autoritatea

primite de
îndoisse,

tradițiunei

un

comun

şi care nu

de al face, pentru ca, separând prin
Bisericei,

cele

consimțimânt,
sunt

primite

de

adevărate,

de

acele

cât

ce sunt

ce sunt

de cătră unii
scriitori, să se p6tă 'mai bine cunște
acestea din urmă,
ȘI chiar altele publicate de către eretici,
precum Evan-

geliile lui Petru,

a lui Thoma,

şi a lux Mathia;

şi Actele
luă Andrei, ale lui I6n și ale celor-l-alți
Apostoli. Este sigur
că nici un succesor legitim al autorităței
sacre a disci-

polilor adevăraţi ai Mântuitorului n'aii făcut menţiune de

aceste cărţi în operile lor. Modul cu care ele sunt scrise
este de asemenea forte depărtat de simplicitatea, de care
acești sânţi întemeetori a“ Religiunei nostre făceau pro-

fesiune.

Simţimintele sunt atât de fățiș contrarii doctrinei

Bisericei, în cât nu ne putem îndoi că
puse de cătră eretici, şi că. în loc de a
a căror autoritate este nesigură, trebue
opere, a căror nepietate este manifestă.

ele ai fost comle privi ca cărţi,
a le respinge ca
Să reluăm acum

şirul istoriei n6stre.

XXVI.

CAPITOLUL

Despre

Menandru

Inşelătorul.

ca o. altă
Menandru, succesorul lui Simon Magul fu
de care
ă,
dintâi
cel
ca,
săgeată nu mai puţin înveninată,
era de
El
.
Gmeni
demonul se servi pentru a perde pre

asemenea

din Samaria. Pătrungând încă mai înainte de

cât dascălul

magiei,

s&i în secretele

surpringătâre de cât dânsul. El avea
lăuda

că este Mântuitorul

inu binele omenilor.

el făcu minuni mai

insolența

trimis de mai mulţi

că nimeni

EI dicea

de

a se

secoli pen-

nu putea a, se

lumei, de nu va înurca mal sus de Ângeril creatori ai
va primi botezul
văța de la el secretele magiei, şi de nu
de a” primi, devin
său; că acei ce sunt atât de fericiți
ă de vigorea
nemuritori chiar din viața acâsta și se bucur
necoruptibilă,

a unei tinereţi

eterne.

Ceea, ce

dic,

se pote

de Simon, vorvedea în cărţile lui Irinei. Iustin vorbind știm că un dre«Noi
beşte și de acesta în aceşti termini:
Samarinean, şi
«care Menandru, care era de asemenea
discipol al lui Simon,
«născut întrun sat numit Capparatea,
în Antiochia,
«fu împins de către demoni ca să mârgă
-persâne prin fermecă«unde înşelă un mare număr dn
cei ce mergeaii după
«toriile sale. EI făcuse a crede pre
Gmeni din

încă
«el, că ei vor fi scutiți de morte, şi sunt
Acesta era
ţă.
sectă, cari susțin acestă estravagan
«<acâstă
«un ager meșteşug

al demonilor,

cari voeaă

prin

mijlocul

de Creștini,
«acestor înşelători, ce trecea pre din afară
nemurirei sufle«<a descredita şi aface uricisă doctrina
sub
«tului

și a învierel trupurilor.

Însă acei ce s'a

pus

—
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«protecțiunea unor asemenea mântuitori ca, aceștia, au fost
«lipsiţi de a adevărata

mântuire».

CAPITOLUL
Lresia

i

XXVII.

Ebioniţilor.

Demonul neputend răpi de la alţii iubirea ce aveau pentru Mântuitorul, i-a prins din altă parte, pe unde
el i-a
găsit mai slabi, şi i-a supus nedrepiei sale domina
ţiuni.
Cei vechi i-ai numit Ebioniţi; pentru că ei aă
j6se sim-. -

țiminte despre Mântuitorul,
un om

ordinar,

născut

din

credend

un tată

că el nu era de cât

și

din

o

mumă

ca, Și
„ cei-l-alți Gmeni, şi că el nu se deosebise de
cât prin virtutea sa. Ei țin observarea legei ncesară, ca
şi cum credinţa și viața conformă credinței n'ar fi
deajuns pentru

mântuire. Alţii, cari au același nume,
aii respins estravaganţa acestei opiniuni, mărturisind
că Mântuitorul e
născut din Fecidră prin lucrarea Sântul
ui Duh, :însă ei
n'aii întârd

iat de a recădea în nelegiuire, negând
că el
a fost mai 'nainte de toţi vecii Cuvîntul,
şi Înţelepciunea
Tatălui. Ei nu sunt mai puțin lipiți
ca
ceremoniile instituite de Moisi. Ej respin și cel-l-alți de
g tote Epistolele

lui Pavel,

pre

care'l

privesc

ca pre

un

desertor al legei.
Ei nu se servesc de cât de Evangelia,
dupre
Evrei şi sti—mează puțin pe cele-l-alte. Ey
observă Sâmbăta - deși
păzesc ca şi noi Duminica, în
memoria învierei. Ei au
fost numiţi Ebioniţi, din causa
puţinei lor inteligenţe, Jidovii servindu-se de acest
nume, pentru a desemna pre
săracii, ce sunt” reduși a, cerşet
ori viața, lor.

CAPITOLUL XXVIII,
Despre Cerint.
Am aflat că în acel timp Ceri
nt fu autor al unej. alte
erezi). Caius de la carele
am raportat mai sus câte
„Cuvinte vorbește «de el
-va:
în acești termeni: Cerinţ
lău
dân
« du-se
-

a avea revelațiuni
«care opiniuni monstruse. ca un Apostol, a întrodus dreE] a pretins, că Mântuitor
«va stabili după înviere
ul .
o. Imp&răţie pre pământ,
unde -

7 —
«locuitorii Ierusalimului

se vor bucura

de plăcerile tru-

«pului. Şi acest inimic al Scripturilor adaogă pentru a
«înșela pre cei simpli, că acele plăceri vor ţinea o mie
«de ani». Dionisie care a guvernat în timpul nostru Biserica. Alexandriei după ce a. vorbit de Apocalipsul lui

"Ioan

dupre vechia tradițiune

în a doua carte

de făgă-

duințe, dice de Cerint ceea ce urmedă: «Cerint, autorul
“«eresiei numelui săi, voind a. autorisa visurile sale, dice
«că Impărăţia Mântuitorului va fi o Impărăţie timporală.

«Și fiind forte grosier și forte desfrânat el promite în acea

«Impărăţie plăcerile simţurilor, tot ce măguleşte gustul și
«pipăirea, sacrificii, şi serbări necontenite<.
Irinei raportă în prima carte contra eresiilor cele mai.

mai secrete ale. sale opiniuni, şi în a treia el povestește
o istorie

remarcabilă

că Cerint

era

pe care

a

audit-o

de la Polycarp,

că Ioan intrând într'o di într'o baie, el fugi îndată ce află
acolo, şi îndemnă

de al urma,

dicând:

află

Cerint

care

se

«Să eşim

inimicul

pre cei ce erai

afară din

adevărului,

ca nu

baia să cadă preste noi».
CAPITOLUL

cu dânsul

acestă baie în
cum-va

Sa

XXI.

- Despre Nicolae și Sectatorii sei.
Eresia Nicolaiţilor, despre care loan vorbește în Apocalipsul săi, se ivi atuncea și continuă în curs de cât-va
timp. Ei se glorifică de a avea de şef pre Nicolae, unul

din cei 7 diaconi ce fură aleși de cătră Apostoli cu Ștetan,
ca să îngrijască de săraci. Se dice, că având
forte frumâsă, şi Apostolii imputându-i gelosia

o femee
sa după

Inălţarea Domnului, el o aduse înaintea, lor, și consinți

ca acela ce ar voi-o, s'oiea în însoţire. Acestă faptă pare
destul de conformă cu un cuvânț ce i se atribue, că fie=

care pote face ce voește cu trupul s&i. Nicolaiţii abusând
de acestă faptă, și de acest cuvânt se dădaă cu nerușinare

la, tot felul de desfrânări.

Cât pentru Nicolae, am aflat

că el nici odată n'a cunoscut altă femee de cât pre asa,

că fiicele sale ai păzit virginitatea lor totă viața lor, și
că fiul său a trăit într'o mare depărtare de plăceri. Ast-fel
fapta. prin care el aduse pre femeea sa înaintea Apos-
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a

tolilor, de care ei ”1 acuzau de a fi gelos, nu e de tât
un semn de stăpânirea ce ea luase asupra pasiunelor sale,
şi cuvântul

ce

i se atribue

că fie-care

pote face

cu trupul

său ce'i place, nu însemnează nimic afară de aceea că
fie-care trebue a reprima în sine pornirile voluptăţei. EI
nu voea, deci dupre preceptul Mântuitorului a servi la

doui Domni, lui Dumnedeii și plăcerei. Se dice de ase-:
menea, că Mathia a învăţat că trebue a declara ră&sboiti

trupului,

şia se servi

de el fără a

acorda

nică o plăcere;

şi că trebue din contra a întări spiritul prin credință și
prin știință. Să nu dicem nimic mai mult de acești oameni,

cari voind a, altera adevărul

s'aii risipit forte grabnic.

CAPITOLUL XXX. .
Despre
Cu
am

Apostolii cari aă Iost

căsătoriți.

tâte acestea, Climent, după ce a scris cuvintelece
citat, face enumerarea Apostolilor cari ati fost căsă-

toriţi, cu ocasiunea unora cari condamna căsătoria. > Pete,
«dice

el, ei vor condamna pre Apostoli,

căci Petru

şi Filip

«au avut copii, şi acest din urmă a avut grijă de ași
«mărita, fiicele sale. Pavel nu face nici o greutate de a
«vorbi de femeea sa în una din Epistolele “sale, şi de a

«dice,

că el n'a luat'o

cu dânsul

pentru

a nu

aduce nici

«un obstacol Evangeliei>. Fiind-că am intrat atât de mult în acest subiect, voiii raporta o istorie pe care însuși

Climent Alexandrinul o povesteşte în cartea a şaptea,
a
scrierilor sale. «Se povestește, dice el, că Petru
v&dând

«pe femeea sa că, era dusă la supliciă, se umplu de bu«cure pentru că Dumnedeii o chiemase la patria sa, ŞI O
<îndemnă să moră cu statornicie, dicându'i: Femee,
adu-ţi
«aminte de Domnul». Iată care era căsătoria Și Caritatea
sanilor. Nu am nimic de dis mai mult asupra
acestui

subiect.

|

CAPITOLUL, XXXI.
Mortea lui Ion şi a lui Filip.
Am

vorbit

mai

sus

Pavel şi a lui Petru,

de

timpul,

și de locul

şi de

unde

felul

morții lui

trupurile -lor, aă
Rd
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” fost îngropate. Am însemnat de asemenea întru cât-va
timpul morţei lui I6n. Cât pentru locul îmmormântărei sale,
el. este însemnat într'o scris6re a. lui Policarp, Episcop de
Efes, către Victor Episcopul Romei, unde el vorbește de
Filip Apostolul, și de fiicele sale în acești termeni: «Mari

s'aii stins în Asia, care vor fi iarăși aprinse în

«lumini
«diua

venirei

Domnului,

«şi va căuta pre toți
«cei doi-spre-dece

Sânţii.

Apostoli,

sa,

va veni întru mărirea

când

de Filip unul din

Vorbesc

ce a murit la Irapole cu do€

«fiice ale sale, care 'și conservaseră virginitatea lor în bă-

«trâneţea. lor, și de o alta, din fiicele sale, care a dus o
«vieaţă eu totul spirituală, și este îngropată la Efes. I6n «care

a

avut

ondrea

de

pre

rezema

a se

Mântu-

peptul

«itorului, care a purtat un semn de rană pe frunte, care
«a, fost Preot, Martir şi Doctor, este îngropat la, Efes».
laă ceea ce privește mortea lor. Pe lângă acestea, în Dialogul lui Caius, de care am vorbit: Proculus contra căruia se face tâtă disputa, se acordă perfectamente cu ceia”
lui
ce am raportat, când el dice, că cele patru fiice ale

Filip profeţeaii la Irăpole, unde se vede mormântul

lor și

în
acela al tatălui lor. Luca menţionsză de asemenea
darul
aveai
-de fiicele lui Filip care
Faptele Apostolilor

profeţii,

şi care

„șapte

Diaconi,

a
atunci la Cesareicu

loculai

tatăl lor.

și
„Jar a doua di, dice el, Venirăm la Cesareia,
cei
„intrând în casa lui Filip care era unul din

„vea patru

am

el.

la

remas

Și

fete fecidre protetițe“. După

acesta

a-

ce âm ra-

desportat pre cât am putut mai exact ceia ce am aflat
ne-ai
ce
cărţile
despre mortea lor, despre
pre Apostoli,
opere, ce nu “sunt Canonice, Și
cele-l-alte
lăsat, despre

multe Biserici, şi în fine des-

care totuși se citesc în mai

apre Apocrifele ce conţin .0 doctrină cu totul contrarie
urce.
celor
istorisirea,
la.
celeia. a Apostolilor, să trecem
m6ză.

CAPITOLUL
Martirul

lui Simeon,

XXXII.

Episcop

Afară de persecuțiile lui Neron

de Ierusalim.

și ale lui Domeţian, se

particulare
dice, că sub domnia lui Traian, a fost persecuții
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excitate contra Creștinilor de către locuitorii
cetăţi.

Și atunci Simeon

dut mai înainte

fiul lui Cleopa,

suindu-se pe scaunul

mai multor

pre care l-am vă-

Bisericei de Ieru-

salim, incunună viața sa prin martir. Hegesip ale cărui
mărturisiri le-am raportat adesea ori, ne dă încă una
relativă la acest subiect, când după ce a vorbit de 6re-cari
eretici, el adaoge că ei formară atunci o acusaţiune calomni6să contra lui Simeon; că ei 1 făcură a suferi în
timp de mai multe dile felurimi de chinuri în ura Religiunei Creștine, în mijlocul cărora el conservă o fermitate
de nedescris, ce pricinui mirare judecătorului său, ŞI ca-

lăilor săi, şi că muri în fine
Mântuitorul.

Cred

de

datorie

vinte ale acestui Scriitor:
«denunţară pre Simeon

de acelaşi fel de morte ca

a râporta

aici propriile cu-

«Unii din acești eretici, dice el,

fiul lui Cleopa, 'ca scoboritor din

«seminţia lui David și ca creştin. Și ast-fel el suferi mar«tirul la vârsta de o sută două-deci de ani, sub Traian
«și sub

Atticus

Consular,

Guvernator

al Syriei»>.

Acelaşi

autor asigură că acuzatorii lui Simeon fură prinși ei însuși în căutarea ce se făcu de Jidovi. Versta înaintată a *

lui Simeon face probabilă
a putut vedea, și audi pre
o

confirmă,

făcând

al cărui fii am

menţiune

sub

de

Maria

spus că era. Simeon.

încă, că scoborâtori
până

opiniunea celor ce cred că el
Mântuitorul, şi Sânta Scriptură

domnia

fiica

lui

Cleopa,

Hegesip mărturisește

din Iuda frați ai Mântuitorului trăiră

lui Trajan, după

ce at făcut profesiunea.

publică de credință sub acea a lui Dometian.

«EI ati pre-

«Sidat, dice el, la tâtă Biserica, ca Martiri, și ca
rudenii

<ale Mântuitorului, Și au trăit într'o profundă
pace până
«la domnia lui 'Trajan, sub; carele Șimeon
fiul lui Cleopa,

«fiind denunţat de cătră eretici, și dus înaintea
lui Atticus

«Consular, lu chinuit timp de mai multe dile
cu

o ast-fel
«de violenţă, în cât fie-care, chiar însuși
Atticus se mira,
«ca un bătrân de o sută dou&-deci de
ani, să pâtă su«feri suplicii atât de lungi și atât de
crude, dar în fine
«el fu r&stignit>. Același istoric descriind
starea Bisericei,
dice, că ea se conserva, atunci ca
o fecidră curată, şi
necoruptibilă,
acei

neîndrăsnind încă
Insă

că, după

de suplicij,

ce

vroeai

a altera

ce Apostolii fuseră

ŞI când

„curăţia

credinţei,

a eși din obscuritatea retragerilor lor.
nu

mai r&mase

răpiți prin
nici

unul

diferite feluri.
din

acei ce

-
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învățase adevărul din gura Mântuitorului, falși Doctori
avură cutezarea de a publica, erorile lor nelegiuite. Iată,
mărturisirea ce face Hegesip. Să mergem mai departe.
CAPITOLUL

Trajan

opreşte

XXXIII,

de a căuta pre

Creștini.

Persecuţiunea se întinse atuncea, cu atâta furie asupra
credincioşilor, în cât Pliniă al doilea celebru Guvernator |
de Provincie, mirat de mulţimea celor ce sufereau mortea
pentru credinţă, scrise. despre acesta, Impăratului, și”i făcu
cunoscut că el nu'i găsea culpabili de nică o crimă contra
pietăţii, nică contra legilor şi că el nu remarease nimic
în. ei, afară. de cât aceea, că se adunai des de diminâţă

pentru a cânta imnuri

în

ondrea

lui Christos,

ca unui

Dumnedei, că, totuşi ei aveaii aversiune de adulterii, de
ucideri şi de tâte faptele oprite de legi. Trajan "i răspunse,

"că să nu se maicaute creștini, dar totuși săi pedepsâscă,
când ei vor fi descoperiți. Deși violenţa persecuţiunei se

păru puţin reprimată prin acest decret, cursul ei nu fu
“însă cu totul oprit, pentru că acei ce nu ne iubeau, ori
dintre oficeri, ori dintre popor nu lipsiră: de a găsi pretexte, spre a ne turmenta, și spre a face să moră mai
mulţi creștini în diferite locuri. Acestă istorie este' extrasă
din apologetica lui Tertulian, din care voii traduce aicea
"limba, latină. «Noi găsim, dice el, că fu oprit de a ne
«urmări. Pliniu al doilea, Guvernator de Provincie, con«damnând pre câţi-va creştini la morte, și lipsind pre
«alţii de serviciile lor, fu atât de tare mirat de mulţimea
«lor, că neștiind, cum trebuea el să se conducă cătră ei

«pe viitor, crequ

a fi obligat

a consulta

pre

Imp&ratul.

«Trajan, și a face cunoscut că el nui găsea culpabili
«de nici -o altă nelegiuire, de cât de a refusa să sacrifice
«deilor; că ei 'se sculaii dimineța pentru. a lăuda pre
«Christos ca pre un Dumnedeii, și că ei opreaui dea

«comite ucideri, adulterii, fraude,
«Atunci

Trajan

"1 respunse,

perfidii

și alte crime.

că el nu trebuea

a'i căuta,

«dar totuşi de a'i pedepsi de se vor presinta de sine însuși».
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CAPITOLUL XXXIV. |
Despre

Evarest,

Episcop

de

homa.

Climent murind, în anul al treilea al domniei lui Trajan,
„după ce a predicat timp de nouă ani cuvântul lui Dum-

nedeii în Roma, Evarest

"i succedă la ministerul. săi.

CAPITOLUL XXXV.
Despre

Just

al treilea Episcop

de

1 erusalim..

Simeon Sfârşind cu fericire viaţa sa. în modul cum Pam
- vEdut, Iust, Jidov de naţiune, fu înălțat pre scaunul Bisericei de Ierusalim, unde era atunci un forte mare număr
de pers6ne, cari venise de la Circumcisiune a se converti

- la, credinţă.

CAPITOLUL
Despre

Ignatie

Polycarp discipol
Episcop de Smirna,
pre Mântuitorul,

de Irapole

și despre

Epistolele

al Apostolilor, Și care
de. către aceia chiar

înflorea

era de

XXXVI.

atuncea

asemenea

în

forte

sale.

fusese aședat
cari văduseră

Asia.

Papia Episcop

celebru

în acel timp

prin elocința sa, erudiţia sa şi profunda cunoștință a li-,

terilor

sânte.

Ignatie,

al doilea Episcop. de Antiochia, după

Petru, câștigă asemenea,
mele

s&ti

este

încă

atunci o mare

reputaţie, şi nu-

în deosebită veneraţiune între

dice, că el fu dus din Siria la Roma

nol.

Se

Și expus la fiarele

selbatice pentru credință. Trecând prin Asia cu strejaril
săi, el întări credința, Bisericilor, îndemnând mai
cu semă

pre creștini a evita, erorile ce începeati a se respândi,
și

a păzi tradiţiunile Apostolilor, despre care el judecă
necesar de a face mărturisire prin scris, spre a fi
mai cunoscute. Venind deci la Smirna unde era Policarp,
el
scrise o scrisdre câtre Biserica de Efes,
în care el vor-

beşte de Onisim ce'i era

Episcop.

El scrisă

încă o

alta

cătră Biserica de Magnesia, cetate aşedată
pre Meandru.
Acestă, Biserică avea atunci de Episcop pre
Damas, despre

—

în aceiași

„care vorbeşte
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seris6re.

scrise o alta

El mai

către Biserica de Tralles, al cărei Episcop el dice, că era
Polib. In fine scrise una către Biserica de Roma spre a.
ruga pre creştinii ce o compuneau dea nu se face mijJocitori pentru a/l scăpa de -martiriu, și de a nui răpi
speranță sa. N'am putea face mai bine cunoscut simţimintele

«mare

lupt, dice

m&

«Eu

sale.

şi pe

dela

uscat,

din

aci câte-va

transcriind

cât

de

sale

cuvintele

contra fiarălor sălbatice pe

el,

Siria până

Sunt legat

la Roma.

«Qi şi n6pte cu dece leoparză. Ast-fel vorbesc: de soldaţii .
«ce mă păzesc, la a cărora crudime bine-facerile mele nu
«fac de cât a creşte, Relele lor tratamențe mă învaţă, de
«şi nu mă îndreptăţesc.. Eă doresc fiarăle sălbatice ce'mi
«sunt pregătite, și rog pre Dumnedei ca să le pot vedea
«curând. Le voii mângâia pentru ca ele să mă sfășie
«mai grabnic, şi să nu aibă frică de a mă atinge, cum
«s'a întâmplat în alte ocasiuni. lar dacă ele vor refusa,

mușea, le voii

«de a mă
«cu

sila asupra

«mânt.

Ei

mea.

întărâta pentru a le porni
de a'mi erta

Vă& rog,

cu

acest simţi-

știti cemi este de folos. Incep acum a fi Dis-

«cipolul Mântuitorului. Nu doresc nici unul din lucrurile
«nică v&dute, nici nevăduțe, numai se mă bucur de dânsul.
«Năvălescă asupra mea, focul, crucile, fiarăle sălbatice,
«dislocarea 6selor, contusiunele membrilor, durerile tru«pului, chinurile tuturor demonilor, numai se m& bucur
«de Mântuitorul». lată ce scrise el-din Asia către -Bisela
ricile de care am vorbit. Când fu sosit de la Smirna

Troada, el scrise Creștinilor din Filadelfia şi din Smirna,

urmă
şi în particular lui Polycarp, Episcop al acestei din
rugă
şi'l
cetăţi, pre care'l cunoştea de un om apostolic,
scris6rea,
de a avea grijă de Biserica sa din Antiochia. In

cătră Creștinii din Smirna, el dise un lucru ce nu știă
a:
de unde” luase. «Ştiii, dice el, şi cred că' Mânuuitorul
«înviat,

şi că arătându-se. lui Petru

ce eraii cu.

și celor

«el, le dise: Pipăiţi-me și cundteţi că nu sunt duh».
Şi atingându-se de el, el ai crequt. lrineă a știut martirul

lui Ignatie;

termeni:

şi a vorbit

de

Epistolele

sale

<Unul dintr'ai noştri fiind condamnat,

în

acești,

a fost ex-

«pus la flarăle. sălbatice, pentru credinţă, qise, sunt grâul
«lui Dumnedeii.

Voi

fi măcinat de dinții fiarelor,

<a fi făcut o pâine curată.
d

Polycarp face

pentru

menţiunede

—
«aceste

scrisori

în

aceea
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ce

ai scris Creștinilor

din

Fila-

«delfia. Vă îndemn, le dice el, a asculta de mai marii
«voştri, și a vă deprinde a suferi dupre exemplul ce v'ail.

«dat, nu numai prea. fericiţii Ignatie, Rufus şi Zosima, ci
«încă mai mulți alţii dintre noi, şi mai cu s6mă. Pavel

«și Apostolii, şi de a fi convinși că acești mari 6meni
«nu în zadar aă alergat, ci ai mers întru credință și

«întru dreptate, şi au ajuns la locul pre care Domnul,
«la, suferinţile căruia ei aă luat parte, le-ati pregătit. EX .
«n'au iubit veacul present, dar pre acela care a suferit
«pentru noi, și pre care Dumnedeui l'a înviat». El adaoge
apoi: «Mi-aţi scris, tu şi Ignatie, pentru a mă ruga ca
«dacă cine-va va merge în Siria, să ducă acolo scrisorile
«vostre. Voiu face-o când voii găsi ocasiunea, şi le voii
«duce eă însumi, sei le voiă trimite prin un altul.
Vă

«trimit, cum aţi dorit,

scrisorile

ce Ignatie

a scris atât

«mie cât și la alții. Ele pot se vă fie forte folositâre,
pen«tru că, conţin precepte de credință, de răbdare,
Și de

«lot ce este proprii a crește cultul lui Dumnedei». lată
ce privește Epistolele lui Ignaţie. Heros fu însărcinat
după
mortea

sa cu Guvernământul

CAPITOLUL
Despre alți predicatori

Bisericăj” de

Antiochia,

XXXVII.
ai Hvangeliei,

înflorit în acelaşi

timp.

cari aă

Quadratus care avea darul profeție ca și
fiicele lui Filip,
și mai mulți alți succesori ai Apostolilo
r, imitară atunci
ardorea zelului lor, inălțând edificii de
Biserici ale cărora
fundamente ei le plantase, lucrând
cu o sîrguinţă neobosită la predicarea Evangeliei, şi resp
ândind în tot pământul

semința dumnedeească

a Cuvântului. Cea mai mare parte
fiind plini de iubirea unei sânte
filosofii distribuise averile lor săracilor, dupre preceptul
Mântuitorului, şi merseră să vestească credinţa la naţiu
nile cele mai depărtate.
După ce au întemeeat biserică
el treceati mai "nainte cu
puterea neînvinsă, a harului,
şi lucrâud pretutindenea minuni, ei atrăgeaii Popdre nenu
mărate la cunoștința adev&ratei Religiuni. Fiina imposibi
l de a raporta tote numele
lor, mă voit mulţ

umi de a însemna pre acel
ea ce s'a
conservat în monumentele publi
ce ale tradițiunei Bisericel.

|

—
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CAPITOLUL
Despre

XXXVIIL.

Epistola lui Climent și despre
ce'i sunt pe nedrept atribuite:

altele

Epistolele lui Ignatie de care am vorbit, sunt din acest
număr, ca şi aceea ce Climent a adresat Bisericei de Corint în numele acelei de Roma, în care raportând nu
numai sentinţe, ci adese-ori chiar propriile cuvinte din
Epistolia cătră Ebrei, el arată că acâsta, nu este o operă
făcută de puţin timp, şi că a avut cuvânt de a o pune
în numărul celor-l-alte epistole ale lui Pavel. Unii cred,
că acest Apostol scriindu-o în limba sa, ea fu tradusă de
Luca sau de Climent. Si acestă de pre urmă opiniune

pare cu atât mai probabilă, cu cât acestă Epistolă a lui
Climent de care vorbesc este scrisă cu același stil; și
conţine adese-ori aceleași cugetări. E bine de a se şti,
că este o altă Epistolă a lui Climent ce nu e primită,
pentru. că cei vechi nu s'au servii de ea. De asemenea
ai apărut de curând opere mari, sub numele s&u, precum
dialogul lui Petru.:şi al lui Appion, ce nu sunt sprijinite

de nici o mărturie din antichitate, și care n'a

doctrinei

Apostolilor.

Nu

de Climent şi care este

e deci

de

cât o Epistolă

recunoscută

de

vorbit de asemenea de acelea
de Ignatie și de Polycarp.

ce sunt

CAPITOLUL

XXXIX.

Despre
Nu

sunt

caracterul
scrisă

Am.

adevărată.
în adevăr

scrise

cărţile lui Papias.

în totul de cât cincă cărți ale lui Papias,

sub

titlu de explicație a oracolilor Domnului, şi de care
Irinei a. făcut menţiune în acești termini: «Papias vechii

«scriitor, discipol al lui 16n, şi împreună lucrător al lui
«Polycarp mărturisește de acâsta în cartea a patra a
«operei sale, compusă din cinci cărți». Papias vorbind

de sine însuși în prefața sa, nu dice, că ar fi vădut pre

Sânţii Apostoli, nici că ar fi fost Discipolul lor, însă el
asigură că a primit credința din gura acelora, ce convorbhise familiar cu ei. «Nu voii pregeta, dice el, de a ex=

—

ceea

«plica

ce am

învăţat
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de la bătrâni,

și ceea

ce am

«tinut cu fidelitate, şi voiă mărturisi aicea adevărul doc-

«trinei lor. Căci nu mi-a, plăcut nici odată, cum fac mai
«mulți ca să ascult pre acei ce vorbesc multe, ci pre
cacei ce învaţă adeverul; nici pre acei ce dau precepte
«noui şi străine, ci pre acei ce urmează pre acele pe cari
«ni lea lăsat Domnul. Când am întâlnit pre cine-va care
«văduse pre cei bătrâni, am avut tot-dâuna curiositatea

«de a'l

întreba

despre

ceea ce

ei aveau

obiceiu

de a

«spune, şi anume despre ce dicea Andrei, Petru, Filip,
«Thoma, lacob, I6n, Matheiii. In fine despre ceea ce di«ceai cel-l-alți discipoli ai Domnului; ce învățau Aristion
«şi. I6n

Preotul.

Și

eu

cred

că

acești

«pre cei vechi. m'ar învăţa mai bine
«m'aş învăţa eu însumi prin cetirea
remarca. că el repetă aici de două
Este lămurit că prin cel dintâiu pre
lacob, Matheiu şi cei-l-alți Apostoli,
gelistul,

şi! deosebeşte

de cel al

6meni,

cari

vEduse

din vii graiu, de cât
cărţilor». Trebue a
ori numele de I6n.
care'l pune cu Petru,
el înţelege pre Evan-

doilea,

pre

care'l pune

afară de numărul Apostolilor, "1 numește Preot şi nu'l
numără de cât după Aristion, fapt care confirmă povestirea

celor ce asigură,

că ai fost în Asia

doui

Gmeni

cu

acest nume, şi că se vede la Efes mormântul unuia și al
altuia. Acesta era necesar de remarcat, pentru ca să se
știe că dacă Apocalypsul nu este al celui dintâiă, este cel
puțin al celui de al doilea. Papias, de care vorbim, măr-

turisește că el a învăţat cuvintele şi simţimintele Apostolilor de la acei cari convorbise cu ei, şi că.a fost Discipol al lui Aristion

și al lui I6n Preotul, a căruia doctrină

el o raportează în commentariile sale. Nu cred, că trebue

să omit minunile, ce
celor vechi. El dice
cum am arătat deja,
asigurat, că un mort

el rapârtă pe credinţa și mărturisirea,
între altele, că fiicile lui Filip, care
locueaii la Ierapole cu tatăl lor, Pai
înviase în timpul săi. El istorisește

o altă minune forte considerabilă de lust, supranumit Bar-

sabas, carele înghițind otravă, nu fu de loc incomodat.
Se spune în Faptele Apostolilor, că după Inălţarea Mântuitorului, el presintară pe lust şi pre Mathias, şi se puseră

la rugăciuni, pentru ca să le arate Dumnedei
dintr'acești

doul va alege în locul lui

Iuda.

pre carele

« Atuncea

aă

pus pre doi, dice Scriptura, pre Iosif ce se chiamă
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Barsabas, care sa numit Iust, și pre Măthias,
şi rugându-se ai dis. Acelaşi scriitor spune 6re care
parabole ale Mântuitorului, ce se apropie forte de fabulă,
și pe. care le-a învăţat din tradiţiune, precum ceea, ce po_Vestește despre Imp&răţia lui Christos, carea va subsista
o mie de ani pe pământ după înviere. Ceia ce m& con-

vinge că el își închipuise, pentru că n'a audit adevărurile
ce Apostolii explica sub figuri, căci era de un spirit
forte mediocru, precum. se arată din operile sale. Cu t6te
“acestea,

autoritatea,

o cursă,

“precum
ritele
şi cu
să le
insera,

ce

câștigase

care a făcut să cadă

vechimea

scrierilor

a fost

mai mulţi în aceiași erdre

lrineă și alții. El a umplut

cărțile sale cu felu-

explicaţiuni, ce Aristion da cuvintelor Mântuitorului
tradiţiunile lui I6n Preotul, pe care acei ce ar dori
scie, le pot ceti acolo. Eu mă voii mulțumi de a
aci una. atingătore de Marcu Evangelistul despre care _-

el face menţiune în acești termeni: «lI6n preotul dicea,
«că Marcu scrisese ceia ce audise de la Petru, dar că el _
«nu

raportase lucrurile în ordinea cu care ele fusese spuse

«sau

făcute de Mântuitorul,
şi că fusese numai

«odată,

pentru că el nu'l văduse nici

Discipol al lui Petru, care pre-,

«dica Evangelia dupre metoda cea mai folositâre celor cel

«ascultai, fără -a observa exact regulele Istoriei. Intru a«cestea Marcu n'a făcut greșală, pentru că el scria lu«crurile după cum memoria sa, %-le înfățișa și anume așa

“«după

le audise,

cum

«contrar

adevărului».

şi că n'a

Acâsta

spus nici

odată

nimic

este aceia ce dice Papias de

Marcu. lată acum ce dice el și de Matheiii. Ela scris
Evangelia sa în Ebreeşte, și fie-care a tradus'o așa cum
a putut. Papias

prima

se serveşte adesea ori de pasage trase din

Epistolă a lui l6n, și din prima a lui Petru. El ra-

porteză de asemenea o Istorie ce este în Bvangelia dupre Evrei, despre o femee ce a fost acuzată înaintea, MânĂ
_tuitorului de mai multe pecate.

|

apel

.

CARTEA

A PATRA -

CAPITOLUL
Episcopii. de Roma

|.

și de Alexandria
lui Trajan. .

sub

domnia
Sa

Pe la anul al doi-spre-decilea al domniei lui Traian,
Cerdon Episcop de. Alexandria muri, şi avu de succesor
pre Primus, care fu al patrulea Păstor al acestei biserici
după Apostoli. Evarest muri de asemenea în acel timp
după ce a guvernat opt ani biserica de Roma, şi avu
de succesor pe Alexandru, care fu al cincilea după Petru
Ss
şi Pavel.

-

|

o

„ CAPITOLUL II.
Revolta

şi Ră&sboiul

Jidovilor.

Cu cât Biserica şi doctrina Mântuitorului făcea, noi pro-

grese cu atât miseria. Jidovilor creştea din di în di. E se
resculară în al opt-spre-decelea an al domniei lui Trajan,

ȘI-ȘI atraseră mari perderi.

rit, ei făcură revoltă

Fiind

la, Alexandria,

agitați

de un rău spi-

în Egipt, şi în Cirena

contra, Grecilor cu cari ei locuiaă, și întrară întrun
r&sboi deschis anul următor în contra lui Lupus, Guverna-

torul Egiptului. E câștigară de o cam dată 6re-care avantage, însă Grecii pe cari'i învinseră sati retras
în Alexandria, și uciseră pre Jidovi pe cari i întilniră acolo.
Acei
din Cirena găsindu-se singuri sub conducerea
lut Lucas
făcură stricăciuni în Egipt. Imp&ratul
trimise contra lor

7

-

—

pre Marcius Turbo
general continuând
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cu vase, infanterie şi cavalerie. Acest
mult timp resboiul contra lor, trecu

un mare număr din ei sub ascuţitul sabiei atât din Egipt,
cât şi din Cirena. Insă Imp&ratul temându-se ca nu cum-va
cei ce locueaii

în Mesopotamia

să se rescâle ca, ceia-lalți,

dădu ordin lui Lusius Quietus de a-i alunga din acestă
Provincie. Ei se încăerară împreună, și uciseră un forte
mare număr din ei, pentru -care spre recompensă fu Tăcut Guvernator al Iudeii. Istoricii păgâni n'auă uitat dea
vorbi de acest r&sboiu.
7

CAPITOLUL,

III.

Cărţi compuse pentru apărarea
domnia lui Adrian.

de ani fără şese luni, A-

două-deci

domnind

Trajan

credinții sub

drian "1 succese la Imperii. Quadratus "i presintă o apologie pe care el o făcuse pentru apărarea Religiunil n6tunci

eminenţa

autor,

în

n6stre,

mâinele

și a mai

mul-

credincioşi. Se pâte judeca cât era de vechie prin

tora din
“aceste

doctrinii şi curăţenia credinţii acestui

astădi

este: încă

a-

operă unde este lesne de

Acestă

o descredita.

de-a

remarcat

spiritile cele rele se- sforțau

căreia

stre, şi în contra

cuvinte

«tuitorului

ce

el scrie:

subsistă

«ai vindecat,

încă în

«Faptele

adevărul

miracul6se ale Mân-

lor. Bolnavii

ce el

morţii ce el a înviat, se arătă de când ei ai

«primit

ori sănttatea

«înălțat

la cer».

Unii din ei sunt încă în-

ori viața.

«tre noi, de şi este deja mult timp de când Domnul s'a

Aristide presintă lui Adrian,

gie pentru

creștini,

ca şi Quadratus o apolo-

din cari unii

ai exemplare.

CAPITOLUL IV.
Episcopii

de Roma și de Alexandria
„ Jui Adrian.

sub domnia

ndru EpisÎn al treilea an al domniei lui Adrian, Alexa
ani acestă
dece
cop de Roma, muri, după cea guvernat

op de
Biserică,şi avu pre Sixt de succesor. Primuş, Episc

-

—
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Alexandria. murind în acelaşi timp, și în al doi-spre-de:
celea an al Episcopatului săi, lust fu însărcinat cu conducerea acestei Biserici.
-

CAPITOLUL V.
Episcopii

de Terusalim.

N'am pulut găsi precis timpul când Episcopii de Ierusalim âi guvernat fie-care acestă Biserică, pentru că ei .

puțin

ai trăit. Am

dece,

de la

găsit numai

început,

cetăți, sub domnia

până

că ei ai fost cinci-spre-

la, asediul

pus înaintea, acestei

lui Adrian, și că fiind

toţi Jidovi dă

naștere, ei îmbrățișaseră credinţa și fuseseră judecați demni
de sarcina Episcopală. Biserica de Ierusalim nu fusese com-

pusă de cât din Jidovi, din timpul Apostolilor până în timpul asediului, sub domnia lui Adrian. Insă succesiunea
Episcopilor ce veniseră de la circumcisiune, lipsind în timpul acela, este cuviincios de “a face un calalog de numele

lor

spre

a le conserva

memoria.

Cel dintâi fu Iacob, care

a fost numit tratele Domnului. Al doilea Simeon; al treilea lust; al patrulea Zacheă; al cincelea Tobie; al
ș6selea Veniamin; al şeptelea loan;al optulea, Matias;
al noulea Filip; al decelea Senequa; al un-spre-decelea
Iust;:al
doi-spre-decelea

tru-spre-decelea
urmă

luda.

Levi;

a]

Iosif;

In

fine,

al

trei-spre-decelea

Efrez;

cincă-spre-decelea

după

ce

Sixta

al pa-

și cel de pe

guvernat

dece ani Bi-

serica de Roma, el avu în al doi-spre-decelea
an a domniei lui Adrian pre Telesfor de succesor, care
îu al Ş6ptelea

dupe

menie
_şeselea

Qece

Apostoli,

luă

un an Și câte-va luni după

conducerea

în rând.

ani.

Bisericii

Predecesorul

de Alexandria.

stă

o guvernase

|

aceia, Eu-

EI fu al
un-spre-

|

“CAPITOLUL VI.
Cea

de pe

urmă
sub

luare
domnia

a

cetăfei Ierusalimului

lui

>

Adrian.

_Rescdla Jidovilor contra Romanilor
crescând. din di în
gucernat

di, Rufus

orul

Iudeii

primi

trupe
S

de la Impăra-

—
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tul pentru a. reprima insolența lor, și uză atât de crud
de biruinţa. sa, că uciseră un număr considerabil de bărbaţi, de femei şi de copii, și reduse țara lor sub ascultarea Romanilor. Jidovii erai atuncea comandaţi de un
Archochebas,

şef numit

Acesta

Astru.

adică

era

un

om

dedat la brigandagiu, și la ucideri, ce impunea. prin ocasia numelui s&i mizerabililor ce-l urmau, făcându-i a crede
că el era. un Astru care trebuea să împrăștie întunecimele
relei lor norociri. Ră&sboiul aprindându-se forte în al optspre-decelea an al Domniei lui Adrian, și Romanii îndărătnicindu-se așt-fel la asediul de Bethara, cetate forte întărită în vecinătatea lerusalimului, cea mai mare parte
din turburători periră de fâme şi de sete; șeful lor fu
pedepsit cum merita, tot poporul fu alungat, şi i se opri
printr'un Edict dat de Adrian de a privi în partea. patriei
sale, dupre cum se raportâză de către Ariston din Pella.
Cetatea Ierusalimului fiind ast-fel pustiită, şi fiii s&i exterminaţi, ea fu umplută de streini, deveni o colonie Roruise.. Mai
după

Elia cu numele Imperatului ceo bi-

și fu numită

mană,

aceia

piscop

Barbari convertiți la credinţă, compunând

mulţi

acestei

Biserica,

al ei după

Marcu

cetăţi,

acei ce erau

Jidovi

fu cel

întâi E-

de origină, şi cari

fusese circumciși.
CAPITOLUL

VII.

.
Despre acei ce publicară în acel timp doctrini false

Când

lumina

credinţei luminase

ricile începură a străluci

adevărului

şi al mântuirii,

ca niște

tote poporele, și Bise-

astre în lume, inimicul

neputând mai mult ataca pre

schimbă
creștini, ca altă dată, prin violenţa persecuţiunilor,
ridicând
metoda pentru a-1 perde, și recurse la. vicleșug,

dinapre Gre-cari înșelători, cari pe deoparte făcând pre

simpli,
fară profesiune de doctrina .nosiră, abuza de cei
pe de
ecau
şi-i prăpăstueaii în abisul apostasiei, și împed
cunu
ce
i,
altă parte prin. desordinea vieţii lor, ca păgâni
n6r
noșteaii curăţenia credinței n6stre, şi a moravurilo
scâse
El
.
n6stră
unea
Religi
la
ă
stre, să nu se convertâsc

pre Menandru
stru cu

două

care eșise el însuși din

capete

şi cu

dou€

Simon,

un

mon-

guri, carele răspândi ve-

—

„ninul a dou eresii.
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Vorbesc

de Saturnin

din Antiochia,

şi de Basilide din Alexandria, din care unul infectă Siria
cu erorile sale, și cel-lalt Egiptul. Irinei: mărturisește că

Saturnin nu-predică alte nelegiui:i de cât Menandru, pe
când Basilide mal adaogă niște fabule extravagante și mon-

struose, cărora le dădea numele și aparenţa
de mistere.
Același timp produse mari 6meni cari apărară adeverul doc-

trinei, ce Biserica a primit de la Apostoli. Noi avem încă

operile lor în mâini, şi mai cu s6mă combaterea pe care
Agripa Castor o făcu înșelătoriilor lui Basilide, in care el
dice că acest eretic compusese dou&-deci şi patru de cărți
de comentarii, asupra Evangeliei, și că întredusese un-Pro-fet numit Barcobas, un altul numit Barcoph Și alți câți-va,
ce n'a fost nică odată, cărora el le dăduse nume false,

pentru a surprinde pre acei ce admiră ast-fel de noutăți.
El dice încă că el învăţa că era indiferent de -a mânca
cărnuri jertfite idolilor, şi de a renunţa la, credinţă în tim-

pul persecuţiunii. Că el obliga, pre Discipolil săi a păzi o
tăcere de cinci ani, ca Pithagoricienii. In fine el rapor„teză tote cele-lalte erori ale sale, și le combate fârte
pu-

"ternic.

Irinei

mărturisește

că

Carpoerat

. Gnosticilor, trăea în același timp.

| cret,

ca

Basilide,

Ei nu

abominaţiunele. lut

autorul

eresiii

predica.

în 'se-

Simon,

ei le publi-

cau pe faţă, și făceau glorie de fermeeătoriile lor, de
ilusiunele lor, și de visurile lor. Ei învățau apoi; că nu
este

necurăţenie, ca, acei ce doreati a ajunge la pertecțiunea
mis- .

terelor lor, saii mai bine a nelegiuirelor lor, să nu aibă
or6re de a le comite, căci nu e alt mijloc de
a plăcea
St&pânitorilor

luimei,

cum

% numeau

ei, de cât dea se.
nul ce nu-i place

afunda în cele mai infame voluptăți. Demo

de cât răul, se servi de acești miniștri, pentru
a supune.

tiraniei sale pre

cei Simpli, cari voeaii a se
„înșelați, și pentru a da motiv necredincioșilor lăsa “se fie
credita Religiunea nstră, și de a face tuturor de .a descreștinilor.
imputările,

ce nu

se cuvenea de cât

acestor

eretici. De
acolo ai venit acele negre calomnii, că
creştinii comiteaii
incesturi cu mumele lor și cu surorile
lor, şi că mâncaiă
cărnuri de animale sufocate. Insă
aceste detestabile meşteșugiri n'a reușit.
|
Adevărul s'a produs „ȘI sa arătat
de sine însuși,în timp
ce diferitele înșelători i a le eresiilo
r s'au risipit.
Gravita-

>

.
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tea, modestia Sânţenia Bisericei ai strălucit în ochii Grecilor și a Barbarilor, şi ai distrus ast-fel calomniile ce se
sforțati

de

curățeniei

a înegri strelucirea

mai este nimenea

CAPITOLUL
Scriitorii Bisericeşti ce

adevărul

Cu tote acestea

VIII.

simplu,
semnat

cincă

în

a cuprins

timp.

acel

apărurăîn

nu lipsi de generoși apără-

tori ce combătură erdrea, atât prin
scris. Hegesip, ale cărui mărturisiri
prumutat spre a descrie lucrurile ce
pul. Apostolilor, fu unul din cei mai
m&r. El

sale, în cât nu

astădi, care se îndrăznâscăa le reînoi.

viă 'graiu, cât și
adese ori le-am
s'aii petrecut în
ilustri din acest

scrise

cărți

cu

prin
îm- timnu- .

stil fârte

un

și a înistoria adeverată a predicărei Apostolilor,
termeni
timpul în care el trăea, vorbind în. acești

zidit morde acei ce ai înălțat mai întâi idoli. «Ei au
. Antiastăqi
încă
e
«minte şi templuri, precum se zideşt
o

n a instituit
«noiis, sclav liberatal Împăratului Adria
încă în dilele n6«combatere în ondrea sa, ce se chiamă
a întemeiat o ce«stre combaterea. lui Antinoiis. Adrian

i acolo devini».
«tate cu numele acestui sclav liberat, şi a aşeza
nea. adeve-

înţelepciu
Iustin care avea o iubire sinceră pentru
Grecilor. El: desemfia
rată, era încă atunci aplicat la filoso
aici, în apologia,
m
nedă forte lămurit timpul, de care vorbi
el scrie ceia ce ur„ce a presintat Imp&ratului Antonin, în care
în acest loc de Antimeză: «Este: cuviincios de a vorbi

şi
care toți l-aii adorat de silă și de frică, devorpe. ,
«nos
origina sa. El
«ştiau prea, pine cine era el, şi care era

r&sboiii al Jidovipește de asemenea de cel de pe urmă
revoltei Jidoșeful
lor în acești termini: «Barchochebas
r, și-l
«vilor,

«munci

descarcă
cu

«credință».

t6tă

felurite

turbarea

chinuri,

sa asupra

pentru

a-l sili

creștinilo
se

renunţe

la

In fineel descrie cu ce mod şi cu câtă pru-

epciunea profană a
dență și judecată el renunţă la înțel
iunea creştină.
Filosofilor, peniru a îmbrăţişa Relig
am la studiul” docaplic
«in timpul, dice el, când m&

contra
«trinel lui Platon, aflai acuzaţiunele ce se forma
le
nțări
ameni
«creștinilor, Și considerând că ei desprețueai
caiă
«morţii,

și tot ce se

pare

ma!

teribil Gmenilor,

jude

—
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«că, era cu neputinţă ca el să trăiască în crimă şi în Xu-

«birea, plăcerilor.

Căci

acei

ce fac-a

consista

fericirea o-"

«menescă în plăcerea voluptăţilor,se păzesc dea merge.
«cu bucurie la morte.. Fârte departe de a se înfățișa la,

«mârte de sine însuşi, ei se silesc a se sustrage de
la,
«puterea St&pânitorilor, şi de a conserva viața lor
pen-:
«tru a continua crimele lor». El povestește
în fine, că

„ «Impăratul

Adrian,

primind

o scrisoare

de la Serenius

Granianus Proconsul, prin carea '% făcea cunoscut
că dreptatea nu permitea de a. condamna la mârte
perns6ne nevinovate, după zvonul nebunesc al poporului,
acest Prin; cipe scrise lui Minucius Fundanus, Guve
rnator de Asia,
"să nu condamne mai mult pre nime
nea, fără, o acusa- |
“ țiune legitimă. Mai 'nainte de a raporta,
acestă scrisdre,

el vorbește în acești termini.

„ilustrului

Imp&rat

«De și scris6rea, marelui şi

Adrian

părintele vostru,
«de a, vă cere să nu fim judecaţi mai mult ne dă drept
de cât pres«crie legile

«scrisori,

, noi v'o cerem mai puţin în virtu
tea acestei
ce el a avut bunătatea de a, scrie în
favârea n6-

«stră, de cât în consideraţia dreptăţii

«cesta

să

se

facă

ast-fel.

«am tradus'o în grecește.

E] transcrie

care dorește ca aapoi

scris6rea

|

ce.

CAPITOLUL IX.
Serisdrea

Impăratului Adrian
nilor.

«Lui. Minucius Fundanus. Am
«Scris Serenius Granianus,
om

«rațiune și predecesorul

«bue

să se examineze

«ca. Chreştinii

să nu

vostru,
cu

în Iavorea

Chreşti-

primit scrisorea. ce mi-a
de o forte mare conside-

Găsesc

o îngrijire forte

că

afacerea, tre-

exactă,

fie de loc supăraţi fără

«să nu se autorize de loc caloimnia,

pentru

motiv,

Și

|
«Dacă locuitoriy Provinciei
voesce a-i acuza î naintea, V6s«tră, să probeze crimele de
care ei îi acuză.
«Insă nu
denunțați

de

loc

dupre

discursuri

vorbite

în

:
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CAPITOLUL, X.
îi

Episcopii

de

Roma,

sub

domnia

lui Antonin.

Adrian murind, după ce a domnit dou&-deci şi unu de
ani, Antonin supranumit piosul “i succedă. In anul întâiu al domniei. sale, Telesfor Episcop de Roma muri, după
ce a guvernat această biserică aprope un-spre-dece ani,
şi avu pe Higin de succesor. Irinei raporteză mârtea sa

că Valentin Şef al unei

s&ă, și mărturisește

şi martirul

secte cu numele săi, şi Cerdon, autor al eresiei Marcioniţilor, apărură la Roma sub Pontificatul lui Higin.
Iată cuvintele. sale:

CAPITOLUL: XI.
Șefii noilor

Secte.

«Valentin sosi la Roma sub Pontificatul lui Higin apăru
«în public sub pontificatul lui Pius şi r&maseră aci până
«sub

acela

«cion,

al

lui

sosind

de

<recunoscu

Anicet.

Cerdon,

asemenea

erdrea

în

sa, și petrecu

predecesorul

Homa

în

lui

același

Mar-

timp,

acolo cât-va timp în cur-

«sul căruia, câte odată învăța în secret, și câte odată
«se lepăda. In fine fiind convins de reaua sa doctrină,
«el se despărți de comunicarea, credincioşilor. Irinei vor«beşte

ast-fel

în

a treia

carte

«tâiă el dice încă de Cerdon

contra

eresiilor. În cea din-

ceia ce urmeză. Cerdon dis-

«cipol al lui Simon, mergând la Roma sub Pontificatul lui
Higin, care fu al noulea după Apostoli, învață acolo, că
Dumnedeul, care este predicat în Lege şi în Profeţi, nu
este tatăl Domnului Nostru lisus-Christos, că unul este

cunoscut

și

cel-l-alt

necunoscut,

că unul

este drept,

și

cel-lalt este bun. Marcion născut în Pont, succedând,
răspândi din ce în ce otrava doctrinei sale, şi adaosela
nelegiuirea hulelor sale. Irineu pătrunde adincimea rătăcirii

lui Valentin, şi merge de o caută până în fundul abisului, unde

el o ascunde.

EI dice,

că afară de acâsta,

era

în timpul acela un om numit Marcu, care era forte savant în secretele magiei. El descrie apoi misterile lor profane și nelegiuite în acești termeni.

—
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«Unii dintre ei pregătesc un pat nuptial, fac ceremonii
«monstrudse, şi rostesc 6re care cuvinte asupra acelor pe

«cari i iniţiază. EX dic că acesta este o căsătorie spirituală

modelul celei din cer. Alţii îi aduc la. apă, şi dic

«dupre

«<afundânduii înlăuntru: In numele Tatălui necunoscut de
«tâte lucrurile; a adevărului care este de asemenea muma

acelui ce s'a scoborit în

«tuturor ființelor, şi în numele

”

7

«lisus.

cuvinte

Unii rostesc 6re care

a

ebreeşti pentru

|

spăl-

mânta mai mult pre nouăil inițiați. Higin murind, după
ce a guvernat patru ani Biserica de Roma, Pius “i succedă.

ce

Cladion

succedă

asemenea

de

trei-spre-dece

a guvernat

ani

Eumehnie,

lui

după

de Alexandria.

Biserica

Pius trecând din acestă vieaţă la alta mai bună, în al

cinci-spre-decelea

pentru a

an

Anicet îu ales

s&u,

al Pontificatului

dice, că el sosi la

săii. Hegesip

locul

împlini

„Roma în timpul acestui Anicet, şi că r&mase acolo până
'! în timpul lui Elevterie. lustin înflorea atunci, predica cuvântul
hui Dumnedeă cu o haină de Filosof, și compunea cărți

pentru apărarea

Credinţii. El mărturiseşte

în cartea ce a

făcut contra, lui Marcion, că acest eretic trăia încă în
timpul acela. «Noi cunoaştem, dice el, pre Marcion năs-

«cut

în “Pont, care trăește încă și care învaţă pe DisciDumnezei mai mare de cât
El a împins prin ajutorul de-

«polii săi ) invoca un alt
«acela care a creat lumea.

«monilor un număr ne sfîrşit de persone, a ţinea un lim«bagii plin de nelegiuire și de hule, negând că Dumne«zeul care a creat lumea este tatăl Mântuitorului, şi asi«gurând

că este

un

alt Dumnezeii

mai

înalt și mai bun

«de cât el. Se dă numele de creștini Discipolilor săi, de şi
<ei

sunt

în

erdre,

dupre

«tuturor

acelora

«nei, de

şi ei formeză

«trarie,

El adaoge

ce fac
apoi

cum

se dă

profesiune
secte

de

numele

de

studiul

Filosofi

înţelepciu-

diferite, ŞI- ţin

opiniună con-

urmeză:

compus

ceia ce

«Am

0

«carte contra tuturor eresiilor ce au fost vre-odală, ȘI
vă voiu da-o de citit de vă va place». Afară de ope-

pehitu apararea eredinței(ei nostre,
miteşi le-ae
ratului Antonin

ere E

presintat Imp

El loSenatu
iiosul, deși naştere
cuia de ordinar la Roma . A Vorbeşte
a lui,
sa și de .
3
>
calitatea sa în acești termeni, în Apologia sa.

|
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CAPITOLUL XIL
Apologia

lui Iustin.

-

«Impăratului Tit Aelius Adrian Antonin Piosul; lui Ve

«rissim filul s&u Filosof; lui Lucius fii natural al Filoso«fului, şi fiu adoptiv al lui Antonin, amator doctrinii ; Se«natului și Poporului Roman, pentru Gmenii carii sunt
«persecutați în t6tă întinderea pământului, prin o ură
«nedreptă, şi prin acuzaţiuni calomni6se, ei Iustin fiiul
îlui Prisc şi nepot lui Bacchius, născut din Napole ceta-

«tea Siriei şi din Palestina, unul din ei vă adresâză acest .

discurs. Acelaşi Impărat irimise o constituţie în Asia,
«după rugăciunea, creştinilor, ce erai acolo persecutați de
|
«către locuitori. lată ce coprinde ea.

_

* Creștznilor.

—

-

lui Antonin în favorea
Antonin, August,

Aureliu

“ <Impăratul Cesar. Marcu

Ar-

«menian,

mare. Pontifice de cinci-spre-dece ori Tribun, de

«noscuţi.

Căci lor aparține

«trei ori consul, către locuitorii din, Asia, Salutare: Scii
«că Dei ai grije ca “acești 6meni să nu rămână necu<a pedepsi

pre-cei

«faceți sgomot

„«giuire,

mai cu semă de cât „vouă de

ce refuză

de ai:

adora.

Cu

cât. voi

contra lor, şi cu cât îi acuzaţi de nele-

cu. atât mai

mult

“ întăriți în simțimentul lor, și

«în hotărârea lor. Ei iubesc

mai

bine ca să fie denun-

«țaţi și condamnați la morte pentru numele

Dumnedeu-

«lui lor, de cât ca să rămână în viaţă. Ast-fel ei câş«tigă biruința. renunțând la viaţă, mai bine de cât a face
«ceea ce voi doriţi. Este dar cuviincios de a ve da avi«suri atingătoare de cutremurile de păment ce s'au în-

«timplat, sai care durâză încă. Comparaţi conduita v6s«tră în aceste -ocasiuni cu aceia-pe care o ţin Creștinii.
«In

asemenea

împrejurări

ei își pun

mai mult de cât tol-

lor în Dumnezeii, pe când voi perdeți
«d6una încrederea
«curagiul, nici nu mai aveți grije de cultul Deilor, ca şi
«când nui mai cunșteţi, și persecutați până la morte

Tec

Constituţiunea

mean

CAPITOLUL XIII.
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«pre Creștinii cari adoreză

un Dumnedeii etern. Mai mul-

«ți guvernatori de Provincii scriind tatălui meu pentru
«acei de acâstă Religiune, el opri de a'i neliniști, afară

«numai când ei ar întreprinde ceva contra binelui Statului.
«Când mi sai scris asupra
«acelaşi respuns. Că dacă pe
«de a fi creştin, voesc ca el
«rul să fie pedepsit. Acâstă
«Efes, dupre mărturisirea ce
«piscop de Sardes, în frumâsa

«p&ratului Verus, pentru

Religiunea n6stră.

CAPITOLUL
_Despre

Policarp,

Irinei mărturisește
când Anicet guverna

aceluiaşi subiect, am făcut
viitor se va acuza cine-va
să fie achitat, și acuzatoconstituție fu publicată la
face de acesta Meliton Eapologie ce a adresat Im-

XIV.

Discipol

al Apostolilor

că Polycarp merse la
Biserica acestei Cetăți

Roma, pe
și că con-

vorbi cu el asupra. unei dificultăți ce se mișcase privitâre
la celebrarea, Sărbătorii Paștelor.
|
EI povestește de asemenea în a treia carte contra eTesiilOkasdan lucru forte remarcabil, pe care cred de datorie al adăoga pe lângă ceia ce am spus deja. «Poly«carp, dice el, carele nu numai fusese instruit de cătră

« Apostoli, şi carele convorbise familiar cu mai mulți cari
«veduse pre Domnul; dar carele fusese aşedat
«Smirna, de către Apostoli, căci ela trăit forte

«şi a

suferit un ilustru

<a profesat tot-d'auna

Episcop la
lung timp,

martir într'o extremă. bătrânețe,

doctrina

pe care

o învățase

« Apostoli, pe care Biserica o conservă

de la

până astă-zi,

şi

«care este singura doctrină adevărată. Acesta este ates«tată de. către bisericile din Asia, Și mai-cu s&mă de
«către acei ce ai: ocupat Scaunul lui Policarp după msr«tea, sa. El merită mai bine fără îndoială de a fi crezut
«de cât Valentin, de cât Marein, și cei-V'alți autori ai
«sectelor

noui.

EI

merse

la Roma

în

timpul

lui

Anicet,

«și acolo converti un mare număr de eretici predicând
«că doctrina ce învăța biserica, era acelasi pe care.0
în«vețase de la Apostoli. Sunt şi astădi încă "pers6ne
cari
«| ad audit povestind că I6n Discipol al Mântuitorului,
în«trând

într'o bae

la

Etes, Și că vădând.

pre

Cerint înlă-

—
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«untru, eşi afară fără să fi făcut bae dicând: să eşim de
«aicea ca nu cum-va să cadă peste noi baia în care se
«află Cerint inimicul adevărului. Se dice că Marcion a«propiindu-se
«noşti ? el

într'o

di de Policarp,

"i respunse,

te

cunosc

şi dicându-i,
de

cel dintâi

m&

cu-

născut

<al lui Satan. lată . care. era grija, şi precauţiunea ce a«veaii Apostolii şi Discipolii lor de a se depărta de cei

«ce alteraii adevărul, dupre sfătuirea ce dă Pavel când
«dice: «De omul eretic după una și a doua sfătuire
«te fereşte, știind că sa rezvrătit unul ca acesta,
«și greşeşte, fiind singur de sine osîndit.» (Tit. Cap. 3)..
«Este o minunată Epistolă a lui Polycarp către Filipeni din
«cetirea căria cei ce aii grija de mântuirea lor, vor putea
«învăța de vor voi, care era credința și adevărul ce el
«învăţa». lată ce zice Irinei: «Cu tote aceste Polycarp
se servă în această epistolă cătră Filipeni, de Gre-care
mărturisiri estrase din prima Epistolă a lui Petru». To-

după ce a dom-

supranumit Piosul murind

tuși Antonin

nit două-zeci şi doui de ani, Marcu
pranumit Antonin 1 urmă cu Lucius

Jui

su-

XV.

„CAPITOLUL
Martirul

Aureliu Verus,
fratele săi.

Polycarp

Violenţa persecuţiunei sguduind t6tă Asia sub domnia
lui Marcu

lyvcarp
torie,

Aureliu

Antonin

termină glorios
conţinute

Aelius

sa prin martir.

împrejurările în

a însera

ele sunt

viaţa

şi Lucius
acâstă

într'o epistolă,

Istorie,

Verus,

Cred

dupre

a Bisericii

Po-

de dacum.

de Smirna

cățr& Biserica din Pont, a le căril proprii cuvinte iată-le:
«Biserica lui Dumnezeii ce este la Smirna cătră Biserica
«ce este la Filomelion şi tuturor poporelor Sâniei Biserică

«Catholice

răspândite în

«şi dragostea,

tot pământul, misericordia, pacea

lui Dumnezeu

Tatăl, și a Domnului

Nostru

«Isus Cristos să se înmulțescă între voi. V'am scris, fra«ților, despre acei ce au suferit martirul, şi despre prea
«fericitul Polycarp, care a atins prin m6rtea sa perfecțiunea

«credincioşilor».
Mai

'nainte

de a descrie

morlea

lui Policarp,

criu pe accia a celor-lalț7i Martiri, și represintă

ei

des-

statorni-
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cia. cu care suferise chinurile cele
«nimenea, zic ei care să nu fi fost
«dându-i sfășiaţi cu lovituri de bice,
«terele şi părţile cele mai ascunse

mai crude. «Nu .era
cuprins-de mirare văvădându-le vinele, arale trupurilor lor des-

prin violenţa chinurilor, vtdândui culcaţi pe bu-

«coperite

«tot soiul de suplicii,

de fier, suferind

şi pe ascuţituri

«căţi de scoici sdrobite,

în
şi expuşi

fine

Germanic

se

«lor sălbatice. Generosul

la turbarea, fiare-

toți

din

semnală

«cei V'alţi prin disprețul, ce harul care'l susţinea, "1 făcu
«a. arăta de mârte. Proconsulul voind al îndupleca prin

«discursurile sale sfătuindu'! de a avea milă de tinereţea
«sa, şi de a se cruța pre sine, el irită fiarele sălbatice pen«tru

a eși mai

«mirat

de

curând

din
cu

statornicia

acest

care

el

veac

conrupt. Poporul

suferise

mortea,

și. de

«fermitatea cu care cei-l'alți Martiri o. desprețuiaii, strigă,
«să se scâţă acești nelegiuiți din lume, și să câute pe
«Policarp. Aceste strigăte excitând .tumultul, un 6re-care
« Quintus Frigian de origină, care venise de puţin timp
«din ţara sa, fu spăimântat la vederea fiarelor sălbatice
«și a celor-l'alte chinuri ce erau pregătite, şi dori de a'și
«mântui viaţa. El se înaintase spre Tribunal, dupre cum
«e dis în aceiași scrisâre, cu o presumţiune nesocotită,
«în loc ca să se apropie cu o. umilită neîncredere [in
«sine-însuși, Insă fiind oprit pe dată, el servi de exem«plu de a nu se prăpăstui cu. îndrăznelă în primejdie.
«Polycarp nu fu de loc sguduit de aceste strigări, cu care
«poporul 1 cerea pentru al târi la supliciă, și 'şi con«servă

totă

liniștea

sufletului

său,

în

mijlocul

acestei

e-

«moţiuni. El avea scop de a rămâneaîn : Cetate. Totuși
«se retrase la țară pentru rugăciunele amicilor să.

«Acolo petrecea dilele şi nopţile în rugăciuni neconte-

<nite cu cei ce erai împreună cu el pentru pacea tutu«ror Bisericilor ce sunt pe pământ. Şi acesta era aprâpe

«singurul exerciții cu care se ocupa încă mai din'nainte.

«Trei dile înainte de a fi prins, fiind obosit de somn în
«timpul Tugăciunei, i să păru că vede în vis perina, pe

«care,

și rezema capul,

«teptându-se

îndată,

consumată

povesti

visul

de odată de foc. Deg-

său

la

cei

ce

erai

de

«față, și le predise că, el va fi ars pentru causa lui lisus
Ca 0 De „ind-că cel ce-l căutat reîndoeau sirgu,

u rugati și ca silit de dragostea fra-

i
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«ților săi a se retrage în un-alt loc. Cei ce-l căutail so«siră curând după aceia, și prindând doui copii "1 con«strînse prin violenţa chinurilor, de a-l duce la locul unde
Intrând. acolo

«locuia Policarp.
lesne

«fost

de

a scăpa

către

seră | găsiră odih- .

de sus, și cu tote că i-ar fi

apartamentul

în

«nindu-se

casă

într'o

vecină,

el nu vroi so

«facă, dicend, fie voea lui Dumnedei. Aflând că ei intra«seră,

el se cobori, dupre

cum

arată scris6rea, și-l primi

ast-fel ca admirând vârsta sa

un

aer

vesel

şi plăcut:

«aresta

pre

acest

venerabil bătrân. El porunci să se pună

«cu

«înaintată, gravitatea sa, şi statornicia sa, el nu puteai în«destul a se mira că se pune atâta osteneală, pentru a
«masa, şi-i rugă de a lua “un ospăț, şi de a-i acorda o
<6ră de timp pentru a se ruga. Obţinând acesta, el se
«puse la rugăciune, şi păru de un zel atât de ardător şi

«plin de un har atât de abondent, în cât cei ce erai de

«faţă începură

a se întrista că, un

om de o virtute

atât

«de rară, şi de o sânţenie atât de înaltă, trebue să su«fere curând o moarte violentă. Se vorbeşte apol de el

în scrisore în acești termini: «Când el și-a isprăvit rugă«ciunea -în carea cuprinsese pre acei ce i-au cunoscut,

«mari și mici, săracă și bogaţi, puternici şi slabi, şi înpre toți fiii Bisericei răspândită în tot univer«deobşte.
«sul,

şi când fu timpul

de a pleca, "1 puse pre un asin și-l

«duse în cetate în diua Sâmbetei celei marl. Pe cale găsi

«din întâmplare

pre Irod Irinarc,

și pre Niceta, părintele

de a-l face să-și
«săi, cari luându-l în carul lor se. siliră
a dice D6mne
de
e
rău
«schimbe simţimântul dicându-i: ce
r&spunse nile
«Cesar, de a jertfi şi de a scăpa? El nu
«mic de o camdată, dar fiind-că ei 71 sileaii, el le dise:

«Nu voii face nimic din cele ce mă sfătuiți. De necaz
«că n'a putut obţine nimic de la el, ei începu a'l înjura,
«şi-l aruncară din car cu atâta violență, în cât "și făcu
«o rană la picior. Cu tote acestea el alergă atât de ve«sel la câmpul de luptă ca și cum n'ar fi având nici un
«răi. 'Tumultul fiind atât de extrem, în cât mai nu se
«mai putea distinge de strigările confuse ale poporului,
«se audi o voce din cer, în momentul când Policarp in<tră în cire care-i dise: Curagiu; Policarp, fii om de i«nimă. Nimenea n'a vădut pre acel ce rosti acest cuvânt,
«dar mal mulți dintre noi l-au audit. Când el fu dus îna-

—
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se ridică de odată un mare zgomot.

«de la acei ce-și spuneai unii altora, că Policarp fu prins.
«Când el s'a apropiat, Proconsulu! ”] întrebă dacă el era
«Policarp. Când el r&spunse că da, el începu a-l sfătui
«să

se

lepede

de

credinţă,

dicându-i: albi

puţin

respect

«de vârsta ta, şi alte lucruri asemenea ce ei sati obici«nuit a dice. Jură pe norocirea lui Cesar, schimbă sim- «țimântul, di, scâteți pre nelegiuiți din lume. Atunci Po«licarp privind cu un ochii grav. şi sever poporul ce um«plea circul întindând mâna, ridicând ochii la cer, și sco<țend un adînc suspin, dise, scâteţi pre cei nelegiuiţi din
«lume. Fiind-că Proconsulul 1 silia, dicându-i, jură și te

«voiu libera achitat, hulește
«punse,
«lui,

sunt

şi din

opt-deci
acel

și şese

timp

el nu

contra
de
mi-a

lui Christos,el răs-.
ani

de

făcut

când

servesc,

nici un r&ă. Cum

<a-și putea deci huli contra Domnului şi Mântuitorului
«mei! Dar fiind-că Proconsulul continuă a-l sili, di-

«c6ndu-, jură pre

norocirea

lui Cesar, el îi dise: fiind-că

«me silești atât de tare de a jură pre :norocirea lui Ce-

«Sar,

ca și cum

n'ai

ști cine

sunt,

"ți voiii spune

curat,

«că sunt creștin. Și dacă doreşti să ştii ce este Religiu«nea, creștină dă-mi timp de o di, şi te voii informa.

«Proconsulul dicendu-i, informedă pre popor, el răspunse,
«nu refuz de a te instrui pre line, pentru că am înv&<țat a da demnităţilor și puterii ondrea ce nu vatămă con«Ştiinţa: însă pentru popor, nu cred că el merită să-i vor«besc, nici să mă apăr înaintea lui. Proconsulul i r&spunse,
«am aicea fiare sălbatice, voit porunci să le slobâdă con<tra

ta,

de

nu-ți

vei

schimba

simţimentul.

EI

dise, po-

«runcește ce "i va plăcea, căci ei nu-mi schimb nici cum
«simţimântul pentru a renunța la bine) Și pentru a urma

«reul.

Insă

eă

cred,

că

este

lăudabil

de

a schimba

pen-

«iru a părăsi. răul, şi pentru a îmbrăţişa binele.
«Proconsulul adăogend, dacă desprețuești dinţii fiarălor
«Și refuzi cu îndărătnicie, dea schimba opiniunea, te voit

»arde de viu. ME amenință, r&spunse Policarp,
cu un foc
«ce nu arde de cât un moment, şi care să stinge îndată,

«pentru

«tru

că

pedâpsa

tu

nu

cunoști

nelegiuiților

un

alt foc ce este reservat pen-

la judecata cea. vecinică. Ce aș-

<tepți mai mult, fă ceia ce credi de cuviinţă. EI dise încă

«multe altele cu încredere și cu bucurie, și
faţasa păru
=
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«luminată de lumina unui har ceresc; ast-fel că, departe
«de a fi descurajat prin amenințările morţei, Proconsu«lul fu mirat de fermitatea sa,şi trimise Crainicul să pu«hlice de
«turiseşte

trei ori în mijlocul. circului,
că este creștin. Atunci. totă

eă Policarp mărmulţimea păgâni-

«lor şi a Jidoviler ce locuiaii la Smirna, începură a striga
«cu furie, acesta este doctorul Asiei, este părintele creş«tinilor, este distructorul deilor noștri; el este care învaţă

«că nu se cuvine
«senta

a-i

sacrificii. E

adora, şi că nu trebue a.le pre
rugară

apoi

pre Filip Guvernatorul

«de a slobodi leul asupra lui. Guvernatorul

r&spundând

«că acesta nu-i era permis pentru că spectacolele erau
«finite, ei începură a striga într'un glas, să se ardă de
«viu. Căci trebuia să se împlinescă vedenia ce el avu«sese și predicerea ce făcuse. Atunci tot poporul alergă
«cu mulţimea -pe la prăvălii, și la băi, și aduseră o can«titate de lemneşi de găteje, iar Jidovii alergară cu mai

«mulță ardore_de cât cei-ialţi, dupre obiceiul lor. De în«dată ce rugul fu pregătit el scose hainele sale şi să sili
«de a deslega. încălțămintele sale, ceia ce n'avea nici o-

«dată obicei. de a face, pentru că credincioșii se grăbeau

«de a se atinge de el pentru stima și respectul ce aveai
_«de Sânţenia sa. Se pregăti îndată instrumentele, și fiind
«că voiau să-l lege pironindu-l cu cue, el dise, lăsaţi-me
«cum sunt. Acel ce-mi dă puterea de a suferi focul, 'mi
«va da statornicia de a sta în picădre fără a poticni. Ei
«nu-l pironiră deci cu cue şi se mulțumiră de a-l lega.
«El puse însuşi mâinele sale îndărăt la spate, și fiind le«gat ca un berbâce ales din turmă, pentru a îi adus lui
«Dumnedeii

«fiiul
«rula

jeriiă,

el dise:

Părinte

al lui lisus

Christos

t&ă _bine-cuvântat Şi mult iubit, prin mijlocul căam primit harul de a te cunsște, Dumnedeul ân-

agerilor şi al puterilor cereşti, Crâatorul Drepţilor ce vie«<țuesc înaintea

ta, "ți

mulțumesc

pentru

că mi-ai făcut

«ondrea- de a mă pune în acestă di, şi în acestă oră în
«numărul martirilor tăi, şi pentru că 'mi dai parte la pa«harul fiiului t&ă, pentru a mă învia în trup şi în suflet
i o jertfă plăcută,
«la viaţa vecinică. Primeşte-mă astădca

«şi săvârşeşte întru mine
«laud,
«tăă

te bine-cuvintez,
carele.

este

Preot în

adevărul făgăduințelor tale. Te

te măresc prin lisus Christos
vâc,

prin

carele

fiul

și cu carele ţi
8,

.

i
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«se cuvine mărire întru toţi vecii în Sântul Duh, Amin.
«De abia isprăvi rugăciunea, sa, şi rostirea celor din urmă
«cuvinte, şi slugile aprinseră, focul. Când flacăra, se suise
«în aer,

se întemplă

un lucru minunat care

îu vădut de

«acei ce fusese judecaţi vrednici de -a-l vedea, şi cari îu- „«sese

destinaţi pentru

a-l raporta

altora.

Flacăra se re-

«trase în jurul Martirului ca niște păreția unei camere,
«şica o pânză de corabie umflată de vânt; și el păru
«în

mijloc

nu

ca un

corp

ce

este -consumat,

«rul și argintul ce este lămurit
«un

miros

plăcut

ca acel

în coptor.

de tămâe

sau de

Noi

ci ca au-

simțirăm

alte aromate

«preţiose. Nelegiuiţii vădând că focul 71 cruța, porunciră:
«calăului de a se apropia, și de a-i înfige sabia sa în
«corp, ceia, ce fiind făcut, eși din el o atât de mare a-«bondenţă de sânge, în cât focul se stinse, şi tâtă lumea

«admiră diferenţa ce este între nelegiuiţi şi sânţi. Nu sar
«putea

nimeni

îndoi

că Policarp,

acest

Doctor

Apostolic

«și Profetic din dilele nostre, acest Episcop al Bisericei
«Catolice din. Smirna; n'a fost din numărul acestora din

«urmă. El na spus nică o -vorbă care să nu se fi îm«plinit, sai nu să va împlini pe viitor. Inimicul ne îm«ptcat al 6menilor de bine privind cu un ochii de ge«losie gloria martirului s&ă, și cununa a. căria curăţie nes«tricăciosă a virtuţei sale se recompensase, împedecă ca

«să-i luăm corpul săi precum mai mulți dintre noi o do- «Tia, pentru a comunica cu sântele sale. reliquii, Și în«demnă

pre

Niceta

tatăl

lui

Irod,

“şi

«ca să mergă la Proconsul și să-l râge
«ca nu cum-va, diceaii ei, se părăsim

frate

a. lui Dalcâs,

de a ni-l- refusa,
pre cel răstignit

«pentru a-l adora. Jidovii stăruiaă forte pentru acâsta, și
<păziaii rugul de frică să nu luăm corpul, neștiind că noi

«Dică odată n'am putea părăsi pre Mântuitorul carele a
«murit pentru rescumpărarea a t6tă lumea, nici a da cul«tul nostru altora de cât lui. Noi ”1 adorăm ca pre fiul

«lui

Dumnedei,

«ȘI următorii

săi,

și iubim

pre Martiri

«sul ca pentru Domnul
lor, arse

pre

Discipolii

și stăpânul lor.Și noi dorim din

<t0tă inima de a fi tovarășii

«rătoicia

ca,

din causa dragostei ce ei au pentru dîn-

corpul

lor.

Sutașul. vădând îndă-

dupre obicei, şi noi adunarăm

<6sele,ce ne erai mai scumpe de cât pietrele preţiose,
«Și
le închiserăm

cu respect într'un loc, unde Dumnedeii
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«ne va face harul de.a ne aduna cu bucurie, pentru a
«serba diua martirului său, spre a-i onora memoria, şi a
«îndemna şi pre alţii prin exemplul s&ă a imita, virtutea sa.
lată, ce aveam de dis despre Policarp, ce primi la Smirna
«cununa martirului cu alți doi-spre-dece din Filadelfia.

«Numele

săii e

atât

de celebru în tot pământul, că nu

«e necunoscut chiar păgânilor».
Ast-fel fu sfirşitul acestui om admirabil și Apostolic, du- pre cum ni se arată în epistola credincioșilor din Smirna,

unde se vorbeşte

și de alţii ce a suferit martirul cu dîn-

sul, precum

Mitrodor

ars

şi celebrul

de +riu,

Cine
era

Preot al. Sectei lui Marcion, care fu
Pionius.

e

va. dori să ştie, cu ce statornicie

mărturisi

el că

apără credinţa înaintea. Ma-

creştin, cu ce generositate

gistraţilor, și înaintea poprelor, cu ce zel instrui pop6rele, întări pre acei ce erati căduți în: timpul persecuţiunei, și mângâia pre cei închiși; cu ce răbdare suferi muncile, însuliţările, focul şi m6rtea, va putea vedea în scrice

s6rea

Istoria

cuprinde

la, rîndul -s&ă, în culegerea
încă

Avem

rit pentru
timp,

astăqi

actele

Carp,

Papul

ce am inserat-o

ce am făcut de vechii Martiri.
a mai

credință la Pergam,

precum

său,

martirului

mulţi alții, cari au mu-

cetate - din Asia

în acelaşi
|

și Agatonic.

CAPITOLUL XVI.

Martirul lui Iustin. |
Iustin, de carele am vorbit |mai "nainte, presintând îîn
același timp Imp&raţilor o adoua. Apologie, pentru apărarea

credinţei

n6stre,

primi

cununa

martirului

prin

meş-

teșugirea şi intrigile Filosofului Crescentie, carele ducea o .
viaţă forte conformă Sectei -Cinicilor, de care el făcea profesiune. Mortea sa fu preţul adevărului ce el susținuse
contra acestui Filosof, pe care adese-ori "l convinsese în
presența, mai multor persâne. El o prediSese însuşi în acâstă Apologie în aceşti termini: <M& aşteptă a cădea în
«cursa ce mi se va întinde de către vre unul din cei ce
«se fac a se chiema, Filosofi, şi pâte Crescentie, care fârte

«departe de a iubi adevărata înțelepciune, n'are pasiune
«de. cât pentru mărirea deșartă, şi de a avea picioarele

«strînse

în panglice.

«losof unui om
«nu

cunâște,

Căci

nu trebue

carele vorbește în public

şi carele

pentru

«fără
«cari

dacă

el

condamnă

cetindu-o,

«preface
«creștin,
«fiind-că
«rului, și

lui

lisus

Christos,

n'aă

înţeles-o, sai dacă

«6re-care

«mica,

cestiuni, recunoscuii

şi sunt gaţade

<Vostră,

ceia ce nu

«rea unui Împărat.
întrebările

este

mele și

că nu

«lui Socrat:

«adevărul».

îngrijirile şi aplica-

de r&spunsurile sale,

Religiunea

de

nu

n6stră.

cât vanitate,

e niminea

El muri,

cum

după

cum

care învățase
mai

încă în presenţa
nu mă în-

de ignoranţa lar dacă este

și nu iubește de loc

fiind-că despreţueşte acel frumos

Că

„lui Crescentie,

de

odinidră

el nu știa ni-

și nu îndrăzneşte a-l mărturisi, este

are

«înțelepciunea,

le propune

nedemn

în ceia ce priveşte

«dovedit,

că

că nu sunteți convinși

«instruit de adevăr,

mane,

a-i

propunându-i

lămurit

Că dacă ați avăt Gre-care cunoştinţă

«doesc nici de cum
«sa,

ai înțeles-o se

dea o condamna, de frică de a fi bănuit că este
el este încă mult .mai r&i și .mai de despreţuit,
este atât de mult mai jos de opiniunea popose lasă atât de tare cuprins de frică. Este cu-

«viincios ca să fiți imformaţi, că

lăsat

de și nu-i cunște.

doctrina

să o fi cetit, este mai blamabil de cât 'ignoranții,
se abţin de a vorbi- de ceia ce n'a învățat. Dar

«dacă

«de

despre ceia ce

a plăcea poporului, descrie ;

«pre creștini ca nelegiuiți și athei,
«Căci

a da numele de Fi-

multe

căruia

o pregisese,
Tatian

om

cuvânt al

se cuvine a prefera

prin meştesugirea,
savant în literile u-

Retorica în tinereţea sa, şi care ni-a

opere,

o spune

într'o carte contra

păgâ-

nilor în acești termeni: «Iustin acest om admirabil 1 com«pară

cu cuvânt

cu

tilharii.

«de Filosofi, el adaoge
<lindu-se

la Roma,

După

ce

ceia ce urmedă.

întrecu

a disprețui

mârtea,-el

Crescentie stabi-

pre toţi cei-lalţi în avariţie,şi

«în iubirea ce avea pentru băeți. De

bue

a. spus alte lucruri

se temea

și el învăţa, că tre-

de

ea mai

maălt de

cât ori de ce, dar o procură prin intrigile sale lui Iustin,
ca cel mai

teribil din

ței acestui

mare

ti6te

relele,

din

ură

că el - spunea

liber adevărul, și pentru că convingea pre Filosofi de a
fi niște parasite și înșelători. Iată adevăratul motiv al morom.

|

|

—
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“CAPITOLUL XVII.
Martirii
lustin

de

cari

vorbeşte

Iustin

Zace
sale.

în prima

sa

mențiune
Apologie

de

în

operile

credincioşii

cari suferise martirul înainte de dinsul, și fiind-că acâsta, serveşte la subiectul nostru voii raporta propriile sale cuvinte. «O femee, dice el, ce avea un bărbat forte vicios,
«și care trăla ea însăși cu dinsul într'o mare neorân-

«duială, învățând doctrina Mântuitorului, schimbă conduita,
«ȘI se. sili a face şi pre bărbatul său a imita exemplul
«sei, vorbinduii de focul cel vecinic care este gătit în
«ceia-laltă_viaţă pențru ped&psa crimelor. Insă în loc de
<a primi sfătuirile sale el continuă în aceleași desordine,
«şi-i deveni. atât de uricios, că necredând a, putea r&mâ«nea în confienţă cu un om perdut de desirânări, și care «vroea a o silnici să sufere abominaţiuni contrare natu«rel, ea se hotări de a-l părăsi. Cu tâte aceste, rudeniile
«sale

cărora

le

comunicase

scopul stă

făcându- -0“să

nă-

«d&jduiască că el se va schimba, ea rămase cu dinsul con«tra” plăcerii sale. El mersâ puţin după aceia la Alexan«dria, şi se afundă mai adînc ca nică odată în tot soiul
«de voluptăţi, atuncă temându-se de a participa la crimele

«sale, ea 1 dădu
«cest

om

care

libelul

trebuea să

de

divorț,şi se

se

bucure

despărți.

A-

că

și

peiitru

ea

«schimbase viața, şi pentru că s'a îndreptat de necum«pătare la care era odinidră atât de dedată, o acuză. de
«a fi creştină de ură de acestă schimbare ce el nu vroea
<a

imita.

Ea

va

presintat,

Domne,

o suplică pentru

a vă

«ruga, a-i permite de a regula afacerele familiei sale, după
«care ea promite de a r&spunde la acuzare: Și voi i-ați
«acordat cererea. Bărbatul ne putând mai mult face ni«mic contra ei, întorse turbarea sa contra lui Ptolomei

«care o învățase adevărurile Religiunii creștine, făcu de .
«a-l pune în temniţă prin un Sutaș din amicii săi, și a-l

«întreba dacă era creştin; Ptolomeii. care iubea adevărul, -

«şi care nu era capabil de a-l ascunde prin cea
«minciună, mărturisind că era creștin, Sutaşul ']
«timp în închis6re, 1 facu a suferi mari chinuri,
«l- duse înaintea Judecătorului Urbicius, care
>

ma! mică
ţinu mult
şi în fine
1 întrebă
N

—U8

—.
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«din not dacă era creştin. Ptolomeii
că făcea profesiunea

«mărturisi

unii

nu se rușină de a
doctrini, şi unii Re-

«ligiuni de la care aștepta toată fericirea sa. Căci cine
«ngă că este creştin, o negă ori pentru că blameză creș-

recunâşte că duce o viaţă neceia ce nu pote să se întîmple

«<tinismul, ori pentru că
«demnă de un creștin,

«unui creştin adevărat. Urbicius poruncind de a duce pre
«Ptolomeui la supliciă, Lucius care era și el creştin miș«cat

de

«morte

pre un

om

nedreptatea

de

indignațiune

rațiune

ce

«dise cu îndrăznâlă,

ce nu

aceştei

este de

sentințe, ”

a condamna la

e nică adulter, nici ucigaș, nici

«tilhar, nici culpabil de nici o altă crimă, și care n'a fă»cut alt ceva de cât de a mărturisi că este creştin ? A«cest mod de a judeca este contrar blândeții guvernă«mântului Imperatului, a fiului s&u Filosoful, şi a Sena«tului. Atunci Urbicius în loc de a-i.r&spunde, i dise,mi
«se pare că și tu ești creștin. Lucius mărturisind că era
«creștin, el porunci de a-l duce și pre el la supliciii. De«partie de a se plânge de condamnare, el recunoscu că i

«era

forte

«atât de

recunoscător

«cea. Imperiul,

«un

de

a-l scăpa

de o dominaţiune

nedreptă, ca aceia a Principilor ce guvernau atun-

Domn

pentru

a-l trimite la Dumnedeu carele este

și un Părinte plin de bunătate.

«presintându-se,

Un'al treilea

fu condamnat de asemenea. După ce lus-

«tin. ai făcut acâstă istorisire, el adaoge cuvintele ce am
«raportat deja: «ME aştept a cădea în cursa ce mi se în«tinde de către vre uhul din cei ce se fac a se chiema
«Filosofi.
Si
Să
=

CAPITOLUL
Despre
de

Operile

XVIII.
lui Iustin.

EI ne-a lăsat mai mulie opere f6rte
o doctrină

cerâscă,

folositore şi pline

pe care cei ce vor dori a se instrui

de adevărurile Religiunii nstre

le pot ceti,şi de care mă

voii mulțumi de a face aicea catalogul. Cea dintâi operă

a sa este o apologie adresată Imp&ratului Antonin
supranumit Piosul, fiilor s& şi Senatului pentru apărarea pie-

tăţii creștine. A doua
subiect,

este

altă apologie

asupra. aceluiași

adresată Impăratului Antonin, supra numit Verus,

—
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succesorul aceluia de care am vorbit. A treia este o carte
contra Grecilor, unde el trateză mai multe cestiuni agi-

tate între noi şi Filosofi,” atingătâre de natura demonilor.
A patra esie o carte contra. Greeilor, întitulată Refutaţiune. A cincezeste un tractat despre Monarchia lui Dum-

nedei,

unde. el se

servă

de

mărturisiri

nu

numai

-

ale

Creștinilor ci și ale păgânilor. A şâsea este o carte în- |
titulată Psalmistul.A șâptea este o reculegere a sufletului, unde el propune diferite opiniuni ale Filosofilor, pe
care promite de a le combate într'o altă operă, şi de a
propune. pre a sa. A opta este o conferințăîn formă de
dialog ce a avut la Efes cu Trifon cel mai celebru din

Jidovi din timpul acela,

unde

el descrie cu ce chip lu-.

mina harului 7] atrase la cunoscința credinţii, cu ce ardâre el se dăduse la studiul Filosofiei, şi la căutarea adevărului, şi unde el arată conspirațiunea ce făcură Ji-

dovii pentru a înăduşi doctrina
parte,

le dise el, dea

Mântuitorului. Fârte de-

vă căi de nelegiuirile

ce aţi comis,

voi aţi ales persâne pe care le-aţi trimis de la Ierusalim

“să publice în tot pământul, că să ridicase o sectă nelegiuită de Creștini, şi să. r&spândescă „calomniile, pe. care

acei ce nu ne cunosc sai obicinuit a le debita. Şi ast-lel

ne mulțumiți de a fi nedrepți, voi aţi atras, pe cât aţi putut, tâte -poporele în nedreptatea, vâstră. El mărturisește

acolo că în timpul săi darul Profeţiei era încă destul de

ordinar în Biserică. Vorbeşte de asemenea și de Apoca„lipsul lui I6n, pe care "1 atribue Evangelistului. Raporteză, .
mai multe pasage din Profeţi și acuză pre Jidovi că le-ai
suprimat. Sunt mai multe din cărţile sale încă. în mâinile

credincioșilor. T6te operile sale ai fost. în-o stimă atât
de mare, și în o veneraţiune atât de mare, în cât Irinei

citeză
tra

adesea-ori

contra

din

heresiilor,

ele mărturii, precum în cartea a paunde

vorbește

ast-fel:

«lustin

a dis

«minunat de bine în carteă contra lul Marcion, că n'ar
«crede nici chiar pe Mântuitorul, dacă el ar predica pre
«un alt Dumnedei, de cât pre acela, care a creat lumea»

Şi în a cincea, unde dice, că Iustin a avut cuvent de a

spune că înainte de venirea Mântuitorului, demonul n'a
cutezat a porni hule contra lui Dumnedeă, pentru că el
nu era încă asigurat de propria sa condamnare. Am voiţa face enumtrarea Operilor acestui mare personagii, pentru

a îndemna la cetirea lor pre cei ce vor dori a se instrui
de adevărurile Religiunei n6stre.
a

„CAPITOLUL XIX.
Despre

acei ce

ai

guvernat

cile de Roma

în

acel

timp

Biseri-

și de Alexandria.

In al optulea an al domniei lui Marcu Aureliu, Anicet
muri după ce a guvernat un-spre-dece ani Biserica de

Roma. Şi avu pre Sotir-de succesor. Celadion muri de asemenea după cea guvernat patru-spre-dece
ani Biserica,
?
de Alexandria, și avude succesor pre Heros.

CAPITOLUL XX.
Despre

acei ce

-

|

ai

guvernat Biserica

în același timp.

dă& Antiochia

a

|

Theofil era atunci pe scaunul Bisericei de Antiochia
al cărei episcop era al şâselea
de la Apostoli. Cornilie

succesor lui Heros fusese al patrulea,
lui Cornilie,

al cincilea.

şi Heros succesor

-

CAPITOLUL XXI. |
Scriitorii Bisericeşti ce aă înflorit în același timp.
Hegesip,

de care am vorbit pe larg în cărţile precedente

înflorea atunci în biserică, ca și Dionisie Episcop
de Co-rinth, ca și Pinitus Episcop de Creta, ca şi Filip
Apolinarie, Meliton, Musan, Modest și Irineu, ale
căror opere,
în cari s'a conservat adevărata tradițiune
a doctrinii Apostolilor, ai venit până la noi.
Ia

CAPITOLUL XXIL
Despre

Hegesip,

-

Cele

și despre acei

menţiune. -

de cari

|

ela făcut

|

-

cinci cărți de Comentarii, ce
ne-a
cuprind probe ilustre de curăţenia credințe lăsat Hegesip,
i sale. El scrie
=

*
în acele

—

Br =.

cărţi că în-timpul unei călătorii ce făcu laRoma,

el- discută cu mai mulți” Episcopi, și recunoscu că- ei
ținea toți aceiaşi doctrină. După ce a vorbit de Epistola
lui Climent către Corintheni,-el adaoge ceea ce urmeză: «Bi-

«serica de Chorinth a r&mas tare în adevărul credinţei până
«în timpul lui Primus, am conferit cu el mergând la Roma.
«Când _sosii acolo, am locuit la Anicet,al cărui Diacon era a«tunci Eleutherie. Sotir succedă lui Anicet, şi Eleutherie lui

«Sotir. In fie care Biserică se ţine aceiaşi doctrină, care este

«cuprinsă în Lege, în Profeţi şi în predicarea Mântuitorului.
«EI descopere origina. eresiilor ce se ridicară în timpul săi

«şi vorbeşte de acesta ast-fel. Dupăce Iacob supranumit

«lust suferi martirul după exemplul Mântuitorului, și pen«tru apărarea cuvântului s&ă, Simon verul sti, fiul lui
«Cleopa, fu ales în consideraţia, acestei înrudiri, pentru
<a conduce:în calitate de Episcop pre credincioșii aces«tei Cetăți. Atunci se chiemă Biserica Fecidră, pentru că
«ea nu fusese încă conruptă prin zădarnice discursuri.
«Thabutis se sili el cel dintâiti de a o conrupe, din ură
«pentru că n'a fost ales Episcop. EI fu din una din cele
«ş6pte secte, ce erai răspândite între poporul Jidovesc şi

«anume

din

din cari
aceia.

şi Simon,

fu

de unde a ve-

«nit Simoniacii; Cleobius, de. unde a venit Cleobianienii; |
«Dosithei, de unde ai venit Dosithanienii; Gortheă de
«unde au venit Gorthenienii; Masbothei de unde ai ve«hit Masbothenienii; de acolo ai venit şi Menandrienii,
«Marcioniţii, Carpocratienii, Valentinienii, Basilidianienii,

«Saturnilienii, și toți acel ce ai introdus doctrină noui.
«Din aceştia s'aii scoborit falși Christoși, falși Profeţi,

«falşii Apostoli, cari au rumpt unitatea Bisericii, întrodu«când erori contra lui Dumnedeă și Mântuitorul. EI face
«și numărarea, sectelor ce împărțeau pre Jidovi. Era, dice
»el, diferite opiniuni între fiii lui Israil, contra tribului lui
«Iuda, şi contra lui Christos. Era Esseenii, Galilienii, He«morabatiștii, Masboteenii, Samarinenii, Saduceii, Fari-

«seii. El dice în restul operilor

sale o mulțime

de

alte

«lucruri forte considerabile, din care am _raportat mai
«înainte cea- mai mare parte. El citeză bucăţi din Evan«gelia dupre Ebrei, ceea ce arată că era Jidov convertit.

«EI spune încă mai multe tradiţiuni de ale Jidovilor, ce

«nu sunt scrise.

Nu numai

el, ci și Irinei, şi toți cei

«vechi numesc

Paremiile
lui Solomon

o înțelepciune, care

«cuprinde preceptele: tuturor virtuţilor. În fine vorbind de
«cărțile apocrife, mărturisește, că sunt unele din ele scrise

>de ereticii din timpul

săi.

|

CAPITOLUL
Despre

Dionisie,

Episcop

de

cărțile

sale.

“
Să
“rele

vorbim

XXIII.
Chorinth,

și despre

|

acum. de Dionisie, Episcop de Chorinth, ca-

nemulțumit

de a

veghea la mântuirea

popsrelor, ce

erai încredințate conducerei sale, voi. a comunica fructul
lucrărilor sale credincioșilor celor-l-alte Biserici, prin scrisorile ce le scrise el. Este una către Lacedemonieni, care

este o

explicaţiunea

unitate

și la, pace.

doctrinii ortodoxe,

Este

una

către

şi

o sfătuire la

Atenieni, care e pro-

prie a excita credința în inimile lor, și ai face a trăi du-

pre regulile Evangeliei, de unde se părea că el s'ar fi
depărtat forte tare, de când Publius Episcopul lor suferise martirul, pentru apărarea Religiunii nâstre. El vorbește în acestă scrisâre de Quadratus, carele. fiind ales
pentru a îndeplini locul lui Publius, adună pre credincioşii
risipiţi, şi reaprinse focul credinței lor, care începea a se

stinge. El mărturisește de asemenea în aceiași scris6re, că
Dionisie Areopagitul fiind convertit la credinţă prin pre-

dicarea lui Pavel, dupre cum se arată în faptele Apostolilor, el fu cel dintâi Episcop al Athenilor. Este o altă
epistolă de la dânsul către locuitorii din Nicomidiă, unde

combate

erorile

lui

Marcion,

şi stabilește adevărul

doc-

trinei Catholice. A scris încă o scrisore către Biserica din
Gortina, și către cele-l-alte biserici din Candia, în care
el face mari laude lui Filip Episcopul lor,şi face.o măr-

turisire f6rte avantagidsă virtuţii lor, Și îi prevesteşte. de

a se păzi de
a

scris

serică

vicleșugurile

ereticilor.

către Biserica Amastrienilor,

din Pont,

el mărturiseşte

ciunea lui Bachilide

In o altă scris6re ce
și către

că a scris'o

cele-l-alte Bi-

după

rugă-

și a lui Elpist. In acestă scrisăre el

explică o mulțime de locuri din Scriptură, vorbeşte
anume
de Palmas Episcopul -lor, le dă povă&ţuiri
privitâre la maritagiu și la Castitate, și ordonă de a primi
în biserică

128 —
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„pre păcătoşii ce se întorc de la ori ce păcat ar fi, şi chiar
de la eresie.
Gnosicătre
alta
o
Afară de aceste scrisori, el scrise
eni, în care €l sfătueşte- pre Pinitus Episcopul lor a nu
impune credincioşilor înpovorâtorea sarcină a înfrânărel

și de a avea în privire slăbiciunea mai multora. Este și
răspunsul

Dionisie,

după ce a dat mari

unde

lui Pinitus,

și a mărturisit: o profundă admirațiune

laude lui

de _vir-

-tutea, sa, îl rogă de a da pe viitor un nutrimânt mal solid poporelor sale, şi de a le scrie alte scrisori, care să
cuprindă. instrucţiuni mai perfecte, ca nu cum-va, de nu

vor lua nici odată

de cât lapte,

copiilor. Se pote vedea

infirmitatea și în lăngesirea.

-cestă scrisâre ca întrun

să nu îmbătrânâscă în

tablou,

în a-:

credinței lui

curăţenia

a poPinitus, grija ce avea el de înaintarea spirituală
a sa,
eloquenţ
sale,
ii
porului ce era încredinţat conducer

şi rara capacitate în
sâre

a. lui. Dionisie

şi către

Sotir

sciința

Episcop

Episcop

de

bisericei.

de
Roma,

Este încă o scri-

Chorinth

către

în care el

Romani,

aprobă

forte

persecuţiobiceiul păzit de către Romani de la primele
|
uni până în timpul nostru.
le dice el,
n6stre,
i
Religiune
«Incă de la începutul

«aţi
«Aţă

obicinuit a da tot felul -de ajutoruri credincioşilor.

alinat sărăcia, tuturor

bisericilor prin bine-facerile ce

tot
«le-aţi trimis, aţi dat fraţilor ce lucrâză la metaluri, a- l
neviolabi
-«ce le era de trebuinţă. Și ast-fel aţi păzit
strămoşii voş«cest laudadil obiceitt, ce ați luat de la
sai de
«tri. Sotir Episcopul vostru, deparie de a'l strica

milos«al micşora, la crescut şi l'a întărit, făcând a distribui prin

și mângâind
<teniile destinate la alinarea credincioşilor,
pre frații
părinte,
unui
«dulcâța discursurilor sale, cu duioşia
acâstă,
în
mențiune
«ce merg la Roma». El face de asemenea

și mărturiscrisore, de epistola lui Climent către Corintheni,
«Am s0citea în Biserică dupre vechiul obiceită.
sește că se
am cetit scris6rea cenl-a
«lemnisat, dice el, sânta Duminică, și

ca şi pre cea
«scris Climent, și o vom ceti tot-d'auna
e nu vom
cetindu-l
şi
«dintâiu ce ni-a seris Nou& înșine,
cu cu-

Este
«lipsi nică odată de precepte fârte salutarie. scrisorile sale
«viinţă de a remarca, că el însciințţeză că
«ati fost conrupte.

Am scris, dice el, câte-va scrisori după

ialşificate de
«rugămintea, fraţilor noştri, însă ele au fost

—
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«către slugile” demonului, cari at tăiat din ele
în câte-va,
«locuri, şi ai adăogat în altele. De aceia asupr
a, lor sati
«rostit acestă funestă sentință, Vai vouă! Nu
trebue deci
«a ne mira dacă textul Sântei Scripturi a,
fost conrupt de
«către falșificatori, fiind că ei n'aii cruțat opere
de auto«ritat

e mai puţin considerabilă». Este încă
o scris6re a
lui Dionisie, Episcop de Corinth către
Chrisofora femee
credinci6să, unde el! dă povăţuiri forte
folositore.

lată ce aveam de dis de operile sale. 5

CAPITOLUL XXIV.
Despre

Theofil, despre
dicat pe scaunul
ce sunt adresate
țiune de credința

tra eresiei

Theofil

Episcopul

Aatiochiei.

care am dis mai 'nainte că a fost riBiserici! de Antiochia, a, lăsat trei cărți,
+
lui Autolie și care conţin o instruen6stră. Este o altă carte de dânsul con-

lui Hermogen,

unde

locuri estrase din Apocalips.

else

servă

de. Ore care

Este încă una în formă de

.
cathechism. Fiind că ereticii din
acel timp amesteca ne_ghina erorilor lor în griul doctr
inii Apostolilor, Păstorii se sileaii de a smulge acestă negh
ină din câmpul Bisericii,
câte odată avertisând pre credincioși
de a lua sema,
câte odată conferând cu acei falși
doctori, şi combătându" prin _viă

grai, câte-odată combătendu'i
prin scris.
de care vorbese s'a distins în
acestă luptă prin o
carte ce ne-a lăsat contra lui Marc
ion,
Theofil

astă-di în mâinile nostre.
Maximin

serica

-

şi care este încă

succedăși fu al șeptelea care guve
rnă Bi-

de Antiochia

i

3

de la Apostoli.

CAPITOLUL XXV.
Despre

Filip

și

despre

|
Modest.

Filip de care am aflat din
epistolele lui Dionisie, Episcop de Corinth,că a fost
Episcop de Gortina, scrise contra lui Marcion, ca Și Irin
eii Și Modest. Insă acest
din
urmă descoperi cu mai multă
subtilitate de cât ceia-l-alţi,
vicleșugurile și erorile

acestuj eretic. Mai mulţi alții
ai lu-

-

_—
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crai asupra, acestuiași subiect, şi operile lui sunt conservate cu_ mare grije de. către credincioși.

N

CAPITOLUL XXVI.

Despre

Meliton, și despre acei de care el a
E
ie
menţiune.

Meliton,- Episcop

de

Sardia,

și

Apolinarie

făcut

Episcop -de

lerapole fură forte celebri în acel timp. Ei compuseră amândoi Apologii pentru apărarea Religiunei n6stre, și le
presentară Imp&ratului. Voiui face aicea catalogul operilor
lor care au ajuns până la noi. Sunt două cărți de Meliton atingătâre de Pasci, una. despre modul de viață al
Profeţilor; una despre Biseri ică, una despre Duminică, una
despre natură Și creaţiunea Omului, una despre ascultarea ce simţurile datoresc credinţii, una despre trup, des-pre. suflet, şi despre spirit, una despre botez, una despre adevăr, despre credință, și despre genealogia Mântuitorului, una despre profeție, şi despre ospitalitate, una
care are: de titlu cheia, una despre diavol și despre Apocalipsul lui l6n, una despre Intriparea verbului. Cea
de pe urmă este apologia adresată lui Antonin. La începutul cărţii despre Pasci, el însemnează timpul, în care
a scris'o.
A
lâtă. în ce chip vorbeşte: «In timpul când Paulus Ser-

«vilius

era

- «martirul,

guvernator
să ridică -la

de

Asia,

Laodicea

și când Sagoris
o

suferi

mare” contestaţie

a-

ctingătâre de celebrarea sărbătorii Pascelui, cu ocasiunea
«căruia am scris acâstă carte». Climent Alexandrinul face
- menţiune de acestă carte în aceia pe care a compus'0
asupra.

și

mărturisește, că n 'a scris pre

a sa de cât cu ocasiunea
sat Imp&ratului, el vorbeşte

aceștia. In cartea cea adrede aceia ce s'a făcut în tim-

pul. săi

aceluiaşi

contra

subiect,

creştinilor.

«Persnele

de

pietate,

dice el,

«sunt astă-di persecutate în tâtă întinderea Asiei cu mâl
«multă furie_de cum. a fost vre odată. Cei mai nevinovați
«sunt despoiați de averile lor prin insolenţa denunţiatori-"
- «lor, cari sub pretext de edicte intră diua Și nâptea, prin
«case, şi răpesc tot ce găsesc. «Și ceva mai jos dice:

«Dacă . aceste lucruri se fac

din ordinul

vostru,

n'avem

N
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«nimic de dis, căci un
«nu pâte ordona nimic
«păraţi

a muri

-

Principe atât de drept ca vol
nedrept. Și noi nu suntem su-

ast-fel. Cu

tâte

acestea

vă

cerem un har,

«şi anume acela, ca să luaţi cunoștință de afacere,și să
«judecaţi dacă autorii acestor violenţe merită mârtea, sau
«o altă pedâpsă, sai dacă trebue să r&mână în liniște și
«în

pace.

lar dacă

acest noi edict ce nu sar fi putut face

«contra celor mai neîmpăcaţi inimici n'a fost hotărit în
«consiliul vostru, noi vă rugăm, de a nu permite mai
«mult, să fim expuși la aceste brigandage. După ce
«Şi alte lucruri pe care le las, el adaogă. Secta,
«noi facem profesiune, a înflorit mai întâi între
«Și n'a început a se ar&ta, ca o fericită predicere

a spus:
de care
streini,
pre pă- -

«meânturile ascultării vâstre, de cât în timpul domniei lui
«August predecesorul vostru. De atunci s'a vădut tot-d6«una crescând din ce în ce prosperitatea Imperiului, ce-l
«veţi poseda pe viitor, cu Principile fiiul vostru, dupre do«rinţele publice ale tuturor Gmenilor de bine; numai să
«menţineţi Religiunea n6stră, care s'a ridicat şi confir-

«mat cu dominaţiunea, lui August, şi care. n'a fost mai
«puţin favorisată de cât cele-l-alte de-cătră Imp&raţii pre-

«decesorii voștri. Urmarea neîntreruptă a fericitelor succese,
«ce sau întimplat Imperiului, fără ca fericirea sa să fi.
«fost turburată de nici 0 disgrație, de când Religiunea
«nstră, ce s'a născut cu el, a sporit în sînul stă, este «0 probă evidentă, că ea contribue puternic la mărimea.

<Și la gloria sa.
a
«Dintre Impărați nu sunt de cât Neron și Domeţian,
«cari fiind înşelaţi de către 6re-cari înşelători, ai r&spân«dit contra n6stră calomnii, care ai găsit dupre obicei
«Gre-care credare între popor. Insă prea pioşii voștri pre«decesori ai îndreptat ignoranța acestui popor, şi al re-

«primat prin edicte publice cutezarea celor ce ar între«prinde, de a ne face vre un r&ă tratament. Adrian str&
«bunul vostru a scris în favârea nâstră lui Fundanus Gu-

«vernatorul Asiei, și la mai mulți alţii. Imp&ratul, părin«tele vostru în timpul când împărţiați cu el grijile guver«nămentului,

«nic,

a scris

din Atena,

«pentru a reprima
«contra

n6stră.

locuitorilor

din

şi în fine tuturor

Larissa,

din Tesalo-

popbrelor

din Grecia,

revoltele și tumulturile,

Opiniunea

ce să ridicase.

în care suntem. că nu judecaţi
=

—

„«de noi mai
«cum judeca
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puţin echitabil, nici mai puţin favorabil pre»
el, ne face a spera

harul

ce ve cerem».

„Iată ce dice Meliton în cartea de care vorbesc. La, începutul culegerii sale, el face catalogul cărților Vechiului
Testament care sunt primite de tâtă lumea fără nicl o con-

_testaţie. Cred

de datorie a insera în acest loc.

«către fratele s&i

«tru

Dumnedeă

Onisim,

și pentru

salutare:

«Meliton

Dragostea ce al pen-

adevăr, îndemnându-te

adese

«ori a mă ruga de a face o culegere de ceia ce este în
«Lege și în profeţi atingător de întruparea Verbului, și ..
«de Religiunea creştină, şi a-mi mărturisi o mare dorință

«de a şti numărul, şi ordinea cărților Vechiului Testament,

«m'am păzit de a-ţi refusa cererea. Cunoștinţa ce am de ar-..
«dorea credinţei tale, de zelul ce ai pentru a învăţa a«deverurile Evangeliei și pentru a lucra. mai cu semă la

«mântuirea ta, m'aii făcut a întreprinde o călătorie în O«rient, şi de a mă transporta chiar la faţa locului, unde
«Sat săvârşit misterele și s'a publicat, şi unde am aflat.
«care sunt cărţile Vechiului Testament, de care ți trimit
«catalogul ce: urmeză: cinci cărţi ale lui Moisi, Genesa,
«Eșirea, Leviticul, Numerile, Deuteronomul, Lisus-Navi, Ju«decătorii, Ruth, cele patru cărți ale Impăraţilor, cele două

«cărți Paralipomena,

Psalmii lui David, Paremiile lui So- _”

<lomon, Inţelepciunea, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, lov,
«Isaia, Ieremia, o carte a celor doui-spre-dece Profeți -Da«niil, Ezechiil, Esdra. Am făcut din tâte aceste extrasuri

«pe care le-am

divisat în şâse cărți.

CAPITOLUL XXVII.
| Despre
De

Apollinarie,

şi e în mâinele

mai

Episcop
multor

de Ierapole.

persGhe,

un

mare nu-

mer din cărţile compuse de Apollinarie, totuși n'a cădut în mâinele mele de cât acestea ce urmâdă: Un discurs adresat Impăratului. Cinci cărţi contra păgânilor, două
a scris
despre adevăr, două contra Jidovilor. Acela ce
arunca
ente
contra -eresii Catafrigienilor, ale cării fundam

atunci Montan cu falșii sti profeți, şi de unde eșiră mai
pe urmă stranii desordine, și grozave tumulturi.

CAPITOLUL XXVII.
Despre

Musan, de

Musan,

și

despre

operile

sale.

care am vorbit mai sus, ne-aă lăsat untrac-

tat forte elegant, adresat 6re-căror creștini, ce căduse în
eresia Encratiţilor, ce atunci se născuse, şi -care mai pe .
urmă a fost fârte pernicidsă. Se dice, că Taţian a fost
autorul «ei.

CAPITOLUL
Despre
Era

însuşi

acest

Taţian
Taţian

XXIX.și eresia

discipol

sa.

al admirabilului Iustin

martirul, şi de care el a vorbit atât de avantagios
în termenii ce am raportat. Cele ce dic le aflăm de la,
Irinei,
carele în prima carte contra, eresiilor, vorbește
de eresia
lui Taţian în acești termini. «Encratiţii scoboriţi.
de la Sa«turnin și de la Marcion învățat, că nu e permi
s de a
«contracta meritagiă, găsind prin acesta
a blama opera.
„“lui Dumnedeii, și condamnând în mod tacit
distincțiu«nea
sexelor ce el a stabilit pentru a conserva
natura.
«EX opreai de asemenea
de tote vietăţile,- recunoscând
«Eu bunătatea. Creatorului, care ne-a
acordat . întrebuin<țarea

, lor. Ei nâgă încă, că primul

«acâsta este

o estravaganță
care

om

a fost

este mântuit, și

puţin după aceia

«inventată între ei, de către Taţian- disc
ipolul
lui Iustin.
cât timp el a rămas sub conducerea
unui atât de ex«celent Inv&ţător, n'a vorbit nimica
de asemenea, însă
«după martirul său, el se despăți de Biseri
că, și fiind um«flat de vanitatea unui doctor, ca și cum
ar fi întrecut
«pre toți cel-lalţi în cunoştinţă, el compuse
corpul monstruos
»al unei doctrini streine, inventând
vârste nevisibile ca Va«lentin, și asigurând ca Saturnin Și
Marcion, că marita„«giul nu e nimic
«In

a

alt

ceva

de câto conrupțiune. și un a«dulter. El puse la îndoială de
asemenea mântuirea lui
Adam. lată ce dice Irineu. Severi
e declarându-se după acela peniru acestă

eresie, şi întin

fu numită cu numele săă. Acei cedându-o forte mult, ea
o urmâdă să servesc

de

Lege,

de

Profeţi,

şi de Evangelii,

însă, ei le explică

_— 129 —
„ dupre opiniunile lor particulare. EL resping Epistolele lui-Pavel și Faptele Apostolilor. Tatian care a fost primul
autor al eresiei a compus un lanţ de patru Evangelişti,
ce se găseşte încă în mâlnele a: câte-va pers6ne. Şi dice, că |
el a avut cutezanța de a schimba stilul lui Pavel, şi de
apune Epistolele sale în termeni mai eleganţi. El-a lăsat
mai multe. opere, din care cea nai. eloquentă şi mai folositore este contra Păgânilor, unde araţă, că Moisi Şi Profeţii

sunt

mai

vechi

ca

ori și ce

| CA PITOLUL

Despre

Bardesane,

autor

grec.

XXX.

Sirian, și despre
a

Compus.

cărțile

ce el

|

Mai multe eresil ridicându-se în Mesopotamia sub domnia „aceluiaş . Imp&rat, Bardesane Sirian de naţiune, om
subtil şi eloquent, compuse în limba sa dialoguri contra
lui Marcion, și contra autorilor celor-l-alte secte, și dife- rite alte - opere ce ai fost traduse în grecește de către
unii din discipolii să, a cărora vigâre cu care el susținea adevărul Religiunii n6stre, "i atrăsese un fârte mare
număr. Intre operile sale este un excelent dialog despre
destinată. Se dice că el făcu mai multe altele despre per- |.
secuţiunea ce se pornise în acel timp contra Bisericii. El
fu mai întâi discipol al lui Valentin, însă desaprobând mai
târdiă simţimintele sale, el '] convinse de mai multe imaginațiuni estravagante şi fabul6se, fără ca cu t6te acestea

să se fi îndreptat în totul de erorile ce le învețase în școla
sa. Sotir

Episcop de

Roma

muri

în

acel timp.

pm

CARTEA A CINCEA
PREFAȚA
Sotir Episcop de Roma, murind, după ce a guvernat
opi ani acestă Biserică, Elefterie fu al doi-spre-decelea
de la Apoştoli, care

succedă

la demnitatea sa în al șâpte-

spre-decelea an al Domniei lui Antonius Verus, în “care
an o violentă persecuţiune fiind ridicată contra -nâstră de

către

locuitorii

din

mai

multe

cetăți,

ționabil, din ceia ce se întîmplă. într'o

în care

numărul

mentul fu f6rte

celor ce ai suferit

mare.

Istoria

se pote judeca
martirul

acesta

ra-

singură provincie
a

în tot pă-

fost conservată

în monumentele publice, ca o istorie demnă de a nu fi
nici odată uitată. Am înserat actele întregi în culegerea ce am făcut de martiri, de unde se pâte nu numai

înveța adevărul de cele ce s'a petrecut atunci, dar încă
a lrage mari exemple de pietate. Voiii alege din ele și
voiă

tru

transcrie

aicea

ceia

ce miseva

părea.

proprii pen-

subiectul meă. Cel-l-alţi Istorici n'ată scris de
cât luptele,

victoriile, trofeele,

faptele mari ale

căpitanilor, şi ale sol-

daţilor ce aă împlântat mâinele lor în sânge pentru

con-

servarea țărilor lor, și a averei lor. Insă et care fac
istoria unui stat ceresc şi Dumnedeesc, n'am a istorisi
de
cât r&sboe sânte, care tind la o pace spirituală,
de cât
lupte
întreprinse

trecătore
mal

ale

vecinic,

nevedute.

pentru

acestei
de cât

apărarea

lumi,
trofee

de cât cununi

ci ale
ridicate

nemuritore

nu

a

unor

adevărului
contra

posesiuni

care

este

puterilor celor

Și nestricăciâse:

3
CAPITOLUL
Despre

cei ce ai
credinței

1.

murit în Galia, pentru apărarea
sub domnia lui Verus.

Galia a fost câmpul de aptă, unde se dădură aceste
atacuri. la are dou& Mitropolii celebre, Lion și Vienna,
printre care trece Ronul care udă totă țara, de prin prejur. Bisericile din aceste cetăți scriseră către Bisericile
din Asia și din Frigia istoria martirilor lor. Cred a nu putea face
nimic mal bine, de cât dea raporta propriile lor cuvinte.
«Servitorii_lui lisus Christos cari locuesc la Vienna Și la..

«Lion cetăţi din Galia, către feații din Asia Și din Frigia
«cari al aceiași credință ȘI nădejdie aceiași rescumpărare,

«pace, har şi glorie din partea lui Dumnedeii Tatăl, şi a
«lui lisus Christos Domnul nostru. După o prefaţă pe care
-«0 las, ei încep - naraţiunea lor în aceşti tremeni. N'am
«putea. exprima, şi nu credem ca cine-va să p6tă scrie
«cât a fost de violentă persecuţiunea ce noi am suferit
«aici; cât de înveninată a fost turbarea,. păgânilor con-

«tra credincioșilor,
<Martirii

aă

suferit.

și cât au
Inimicul

fost

de

comun

crude muncile
a făcut

ce

tâte sforță-

«rile sale contra n6stră şi a trimis pre Slugile sale pen«tru a ne face să simţim mai dinainteo încercare din vi«olențele ce el va exercita când va veni sfârşitul lumii.
«Ni se opri maj întâiu de a ne arăta în pieţele publice
«în băi, şi nici într'un loc. Insă harul lui Dumnedei se

«luptă pentru noi și susținu slăbiciunea nâstră. EI ridică
«Gmeni

fermi și nestrămutaţi

ca niște

col6ne,

cari atra-

«seră asupra lor prin forţa lor î6tă turbarea demonului
«și cari suferiră tot soiul de insulte și.de suplici. Ei des<prețuiră aceia de care lumea se teme mai mult, și trecu
«prin tot ce e mai teribil pentru a merge la lisus Chris«tos. Ei au ar&tat lămurit prin faptele lor, că nu sunt
«vrednice pătimirile vremii de acum către mărirea cea vi«il6re care se va descoperi întru nol. Eiau suferit mai întâi tot .
«ce furia, unul popor iritat pote inventa mai crud contra

«unor inimici neîmpăcaţi.

Ai

fost batjocoriți, târâţi,

bă-

<tuți uciși cu pietre, închiși. Au fost aduși în pieţele pu«blice, de către Tribunul jandarmilor şi de Magistraţii
«poporului, interogaţi în public, și după ce ai mărturisit
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«că

erai

«nirea

Chreştini,

_

au fost puși în închis6re până

Guvernatorului

Apoi

aduşi

la ve-

înaintea lui, și fiind-că

«el întrebuința asupra
lor tot soiul de crudimi, unul din
«frați numit Vetius Epagatus, ar&tă câtă dragoşte avea
«el către Dumnedei și pentru aprâpele. El ducea oviaţă
«atât de aspră, că egala într'o mare tinereţe, merilul ce
«Zacharia n'a avut de cât într'o verstă forte înaintată.

«EI mergea ca şi dinsul în tote poruncile Domnului într'un
«mod

ne

imputabil.

Era

grabnic

a servi

pre

aprâpele,

«plin de zel şi de duhul lui Dumnedeiă. Având niște ca-.
putu

suferi fără indignare

«nedreptatea cu care ne condamna,
«de a vorbi în favorea nostră, şi de
«vinovaţi nici de atheism, nici de
«deșchise gura, și fiind-că era torte

«lități atât

de eminente,

şi ceru permisiune
a arăta că nu eram
nelegiuire. Abia își
cunoscut, se ridică

«în contra

lui un

el nu

mare strigăt din partea acelora, ce erai

«împrejurul tribunalului. Judecătorul neputând suferi rugă«Ciunea sa, de şi "i recunoscu
<a i-o acorda ?] întrebă numai,
«punse

tare

și lămurit

«în numerul Martirilor.

că

era

t6tă dreptatea, în loc de
dacă era Chreştin. EI r&schreştin,

Judecătorul

şi îndată

îl numi

ca

fu pus

prin de-

«risiune advocatul chreștinilor. Insă el avea; de advocat pe
«Duhul

sânt

al

cărui har

se

r&spândea

în €l,

«multă abondenţă de cât nu se r&spândise

cu

mal

nici odată în

«Zacharia, fiind-că el îi da curagiul de a se expune la
„«m6rte pentru apărarea fraţilor să. El fu un adevărat
«Discipol al Mântuitorului care urmă Mielăti pretutinde«nea unde merse. Apoi începu a recunoște pre cel ce e-

«rai Chreștini.
«credință,

Unii din

el făcură profesiune publică de

cu o .generâsă libertate.

Alţii: se găsiră

prea

«Slabi pentru a. da o luptă atât de mare,-şi nepregătin«du-se la acesta îndestul de bine cădură nedând prin că„«derea lor de cât o nemângâiată durere, și împuţinară
«ast-fel ardorea
«în urma

acelora -cari

Martirilor

pentru

nefiind. încă prinși, mergeail
a le

servi,

de

și n'o

puteai

«face acesta de cât cu o -mare greutate. Noi eram toți ca

«atârnați

«că ni-am

de

frică în

fi temut

necertitudinea. confesiunei.

de

munci, dar

ne

diceam,

Nu d6ră

ca

nu

<cum-va vre unul din noi să cadă lă sferşit sub violența
„«lor. Se lua în fie-care qi mai mulți pentiu a implini
«numărul de dece cari căduse. Se arestă ast-fel cei mai

a

—

.
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«considerabil din “ambele Biserici, cari aședase acolo or-

«dinea și poliţia. -Judecătorul poruncind public să se facă
«0 exactă cercetare de noi toți, prinseră pre unii din
«sevitori noștri, cari erau păgâni și cari fiind. plini de
demonului,

«duhul

«văduse

aii

că

suferit credincioșii,
cum

soldaţilor,

«stăruința

de

şi temându-se

a suferi muncile

depuseră

făceam

că noi

fals

ce

după

ospețe „de

ale

«lui Thiest, că luam. plăceri de ale lui Oedip, că comi«team abominaţiuni ce nu e permis nici de a gândi,

putea crede că cine-va
«nici de a spune, şi care nam
Când aceste negre caface.
a
«vre odată: să fi voit
t6tă lumea se. irită
public,
»lomnii fură răspândite în
«cu o ast-fel de lurie contra nâstră, în cât cei mai de
<aprâpe ai noştri cari. odinidră ne lratase cu dre care
«moderaţiune din respectul înrudirei, deveniră cei mai
«înfuriaţi. Atunci veduăm împlinirea acestui cuvânt al mân-"

«tiitorului. Va
«pre

voi, să

«nedeă.

ca

veni vremea

i se pară

tot cel ce va ucide

aduce jert[ă- lui Dum-

că

Numărulşi crudimea muncilor ce suferiră sân-

«ți Martiri, sunt mai pre sus de tot ce am putut spune.
«Demonul făcu tâte sforțările sale pentru a scâte vre o

<hulă din gura. lor. Turbarea Guvernatorului, a soldaţilor
«și a poporului

se desbărcă

cu

ultimul exces

asupra

lui

Sanctus Diaconul, născut la Vienna, asupra lui Maturus
«carele, de şi nu era de cât neofit, nu înceta de a lupta

«cu bărbăţie pentru apărarea, credinței, asupra lui Atha«lus născut la Pergam, care a fost tot-d'auna stâlpul -şi
în
«sprijinitorul Bisericei n6stre şi asupra lui Blandin,

«pers6na căruea Mântuitorul a arătat că ceia ce este mai
«prost, şi mai despreţuit în ochii Ginenilor, este sublim,
«şi excelent

<puternicia

înaintea
sa.

Căci

dragostea care dă probe de

lui prin

în loc

ca să tremurăm

toți

de

frică,

«și ca stăpâna sa dupre lume care era în numerul
a«sânţilor Martiri şi carea lupta generos cu ei pentru
«părarea

credinţii,

să se teamă

din

causa,

delicateței

tru-

susţine
«pului săi, nu cum-va să nu aibă putere de a.
curaun
de
«cu sfatornicie că era Chreștină, ea fu plină
succe«gii atât de neînvins în cât călăii după ce sau

«dat pe rind de dimin€ţă

până în seră pentru -a o munci

«fură siliți a mărturisi că erai învinșii, şi,că ei nu
că
«puteai mal mult săi facă nimic. Ei se mira pentru

e

—

«ea respira

încă

de
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şi trupul

«de t6te părțile, şi protesta
«munci diferite ce ea, suferise,

său

fu sfeșiat și străpuns

că fără a întrebuința atâtea
una,

din

cele

mai

mici

era

«de ajuns pentru a o face să moră. Acestă prea fericită
«tîneră fată relua noul puteri ori de câte ori reînoea
«profesiunea credinței sale, şi găsea alinarea Și repaos a
«repeta sunt Creștină, şi nu să face nici un r&i între
«Noi. Sanctus suportă. de asemenea tâte muncile cu o.
«statornicie mai mult de-cât omenscă, şi cândîn mij«locul celor-mâi crude suplicii, nelegiuiţii îl întrebau în
«speranța de a scâte prin violența durerei vre un cuvânt

«nedemn de el, în loc

de a respunde la întrebările lor, şi

«de a spune sau numele săi, sai țara sa, sunt liber,
«Sau sunt sclav, el nu răspundea nimic alt ceva, de cât, sunt
«Chreștin. Acesta era unicul stu respuns la întrebările
«ce i se făcea de numele săi, de țara sa, de familia
sa,
«Şi Păgânii nu putură nici odată smulge alt cuvânt
din
«gura sa. Ac6siă fermitate nestrămutată, adăogând
furia

«Judecătorului săi şi a călăilor săi, ei îi aplicară plăşi
«de metal înfocate pe părţile cele may delicate, și
mai
«simțibile. Aceste părţi fură arse. Insă el rămase tot-d'aun
a

«în picidre,

și fu r&corit prin o apă

vie ce eşa, din sânul

«Mântuitorului, ca dintr'un isvor nesecat. Trupul săi
era

«tot

acoperit

de semnele muncilor ce suferise,

«cât rană și contusiuni. Dar era asemenea

«răbdarea

nu era de

o minune de

Domnului nostru care suferea în pers6na
sa,
«care nimicea puterea inimicului și care ar&ta
prin un
«exemplu simţit că nu este frică unde este
dragostea Pă«rintelui, nici durere unde e vorba «de gloria
Fiiului.

« Nelegiuiţii reîncepând

«credinţă,

că

membrele

după

sale

câte-va,

vinete

dile al munci,

Și: umflate,

în

ce nu
«puteau suferi nici cea mai mică “atingere
, n'ar putea
«Dică odată suferi nouj suplicii, sati
că dacă ar muri prin

«excesul durerei, vederea morței sale, ar
sgudui pre toți
«cei-l-alți, trupul său se sculă iarăşi
în contra așteptării
«lor, irase puteri din crudimea lor, reluă mișcarea
şi funcțiu«nele

sale ordinare. Ast-fel harul schimbă
«persecuțiune în remediu, Și îl vindecă
prin
«cilor, prin care e! voeai ai ridica
vieața.
«credea că a învins cu totul
pe Bibliada,

«renunțase la credinţă,

ca alții câți-va,

acestă a doua
durerea munDemonul care
pentru că ea

vroi a încununa

sa prin

«condamnârea
«noi,

pentru

calomnie,

rănită și slăbită

ca

şi o puse la munci din
căderea sa,

era de

cum

«să depună în contra n6stră. Insă acestă violență nu servi
«de cât a o deștepta din profunda sa amorțire. Muncile
«ce exercitară călăii asupra. sa, O fâcură a-şi aminti de
«focul iadului, şi
«copil, ei cari nu
«Ea mărturisi apoi
«mărul Martirilor.
«tul instrumentelor

ea le qise, cum ar mânca Chreștinii
'şi permit a mânca sânge de animale.
că era Chreştină, şi fu pusă în nuRăbdarea credincioşilor tocind ascuţipersecutorilor lor, Demonul inventă,

«alte maşini, şi făcu de'i închise într'o temniţă întunecosă.

la a

și "i făcu a suferi.t6te relele ce pot intra

«cincea gaură,

turbarea

le inspira

Demonul

cărora

acelora

«în spiritul

până

şi le întinseră

picidrele în gros,

«Li se puse

«sa. Mai mulți fură înăduşiţi de aerul cel r&ă al temniast-fel pentru

voi ca ei să moră

«ței, și Dumnedei

glo-

munciţi cu atâta exces, în cât

«ria sa. Alţi! carii fusese

€i nu sar
«se credea că ori ce îngrijire sar lua pentru
fără a îi a«putea. nici odată vindeca, trăiră în temniţă,

l, în
«sistați de către 6meni, ci întăriți ast-fel de Domnu
Tineri
«cât el însuşi întărea şi mângâeau pre cei-Valţi.

fusese slă«prinşi de puţin timp, și ale căror trupuri nu
incomota
supor
«bite prin violența muncilor, nu putură

fericitul Pothin E«dităţile închisorilor fără a muri. Prea
nou&-deci de ani
«piscop de Lion în vârstă mal mult de

abia putea res«al cărui trup era atât de slab, că de
o dorinţă arprin
ut
susțin
«pira, însă al cărui suflet era

«dătore de Martir, fu tîrit înaintea Judecătorilor.
dupre

s&ă,

«Trupul

anilor

«greutatea

şi a bâlelor,

minunată

«0 vig6re

am

cum

pentru.că

spus, era împovorat

însă sufletul

sub

s&u conserva

era destinat a face să tri-

la Tribunal
«umfe lisus Christos. Când soldaţii 1 aduseră
vocea

ridicaseră
«când Judecătorii sosiră acolo, şi poporele
el făcu o gene«lor contra lui, ca și cum ar îi fost lisus Christos,

«rosă protesiune
«ști,

era Dumnedeul

care

«bându-l
dacă

de credinţa

veţi

merita

«bătut ca batjocură.
«de piciore

de

ao

Cei mal

şi de pumni,

fără

n6stră. Guvernatorul între-

Creştinilor, el r&spunse veți
şei.

Indată

el fu

târât

şi

de aprope 1 dădură lovituri
a avea nici un

respect de

a lui tot ce
«versta sa. Cel mai depărtaţi aruncară asupr
care să
<găsiră

sub

mâinile lor.

În fine nu

fu

niminea
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a

«nu se temă de a nu fi culpabil, dacă ar lipsi de al maltrata,
«L duse pe jumătate mort în închisore, unde muri după
-

«două dile. Se vădu atuncea o minunată conduită a lui
«Dumnedei, şi un efect fârte râr şi forte extraordinar.
«al nesferșitei sale -misericordii. Acei ce renunțase ' la
«credinţă fură inchiși în închisori, ca ŞI acei ce o mărtu-

«risise.

Acești

din urmă

«Știni, fără să "1 acuze

fură

arestați

în calitate

de Chre-

de nici -o crimă.-Cei dintâi, de-:-

«parte
de a trage vre un fols din apostasia, lor, fură
a«Tesiaţi ca criminali, ucigași şi chinuiți may:
crud>de
«cât cel-l-alţi. Aceia erai mângâiați prin dragos
tea lui
«Dumnedei, prin” bucuria mărturisiriă lor, prin
nădejdea

<re&splătirilor vecinice, pe când aceștia erau întrista
ți prin
«imputările consciinței lor. Nu era nimic mai lesne
de
«cât
de ai remarca când trecea, căcă unii
aveau bu«curia zugrăvită pe faţa lor, și. acâstă bucuri
e purcedea.
«de la gloria ce harul mărturisirei lor le că
„tigase. Lanţurile

«lor chiar le servea de ornament ca niște.
ceaprazuri la «Chia unei mirese. EI respirat mirosul” Mântui
torului şi
«acest miros era, atât de plăcut, în cât
Sar fi credut că
„<ei erai parfumaţi de un parfum ordinar.
Cei-l-alți din
«contra

eraii trişti,

posomorâți:și abătuți. Ei erau

afară
«de acesta desprețuiţi de către Păgâni,
ca nişte mişei,
«cari renunțase la calitatea glori6să
de Chreștin, pentru
<a se
acuza ei însuși

de ucigași. Miserabila stare la care
<€i erai reduși, contribuea mai cu
semă a confirma pre
«credincioși, ast-fel că acel ce erai
prinși din noi, măr«luriseai că erau Chreştini fără
a pregeta, și fără a fi
<Sguduiţi prin

ispitirele Demonului. lată. ce adăogă
ei mai
«pe urmă în aceeași - scrisre. Martirii
muiiră în diferite
«chipuri,
cari fură

ca

atâtea . culori

și

«împodobiră cununa ce voeai a înfățișa flori, cu cari ei.
«Era forte drept că aceşti Atleţi neînvi lui Dumnedei.
nși, care se lup«lase

şi câștigase victorii să se buctire
de cunună. Ma«turus, Sauctus, Blandina și Attalus
fură
duși la Anfi«theatru, pentru a fi expuși acolo
la fiarele sălbatice într'o
«di care fusese aleasă înadins pentru
ei. Maturus și Sanc«tus trecură prin

tot soiul de munci, ca şi cum
n'ar fi
«suferit nimic mai înainte, sau
mai bine ca niște învin<getori cari infrânsese deja
pre inimic. Ei se luplară pen«tru a lua

cununa;

ei

fură

bătuți

cu lovituride

bice;..

Pa
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«Sfâşiați de

fiare şi suferiră

=
(6te chinurile ce plăcu

po-

«porului de a cere în furia sa, ce se exercita asupra lor.
_«In fine fuseră- puși pe un scaun de fer, și arși de vii

„«şi ei simțiră

un miros

nesuferit

«lor consumați. Insă tote
«de a alina pre popor. -

aceste

ce eşi din

membrele

suplicii nu erau capabile
|

<Tuibarea sa. nu era de loc satisfăcută de nu va slăbi
«statornicia lor. Cu tâte acestea ei nu putură scâte din!

«gura. lui Sanctus alt cuvânt 'de cât acest cuvânt ordinar
«prin care mărturisea neconteni! că era Chreştin. In fine
«fiind-că respirau încă după o lungă luptă ei fură uciși
«şi serviră diua aceea de spectacol lumii, în loc de spec«tacolile ordinare ale Amfitheatrului. -Blandina fu legată
«la un stâlp. pentru a fi sfâșiată de fiare. Fiind-că era

«legată în formă

de cruce,

şi să ruga

necontenit, acest

«spectacol reîndoia ârdârea celor ce se lupta: cu dânsa
«pentru aceeaşi causă în același câmp, şi le ar€ta în
«persona sa prin ochii credinţii pe acela ce bine-voise a
«fi pironit pre Cruce, pentru ca să arate celor ce vor
«crede în el, că cine suferă aici pe pământ pentru den-

«sul, se va bucura de o viaţă vecinică cu Dumnedei Pă«rintele săi. Fiarele neatingând'o, ea fu adusă iarăși în
«temniţă și reservată pentru o altă luptă, pentru ca bi<ruind pe şarpele în atâtea ocasiuni diferite, ea să facă
- con„sigură condamnarea ce rosti Dumnedeii odini6ră

a

«tra lui, şi să ridice 'curagiul fraţilor săi, orin exemplul
«rar al generosităței cu care, ori cât de slabă și despre“«țuită era dupre lume, ea, se îmbrăcase cu puterea ne-.
<învinsăa lui lisus Christos, biruise pre inimicul în tote
«ocasiunile, şi luase cununa.
. cu stăruință de popor, el apăru
«Attalus fiind cerut
«cu liniștea ce'1 dădea curăţenia “consciinţei sale, exerci-

«ţiul virtuţii sale, și libertatea cu care făcuse tot-d auna

«profesiune între. noi de a spune adevărul. Primblându-l
«împrejurul Amfiteatrului cu o tabelă înaintea lui, pe
«care era. scris: lată acest Attalus Chreştin, poporul întră
<în furie. Insă Guvernatorul aflând că el era: Cetăţean

«Roman,

porunci de a'l duce iar în temniţă cu cei-l-alţi,

«scrise Impăratului despre afacerea lor şi aşteptă r&spun«sul. Cu tote acestea timpul ce se strecură nu le a fost
«nefolositor; căci răbdarea lor atrase misericordia Dumo
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«nedeească, și membrii Bisericii, cari murise prin aposta«Sie, primiră de.la cer ce _rămaseră vii prin credință, co-

«municarea

«avusese

acestei vieți. Martirii făcură har celor. ce nu

curagiul

de

a fi

Martiri,

«tot de odată Fecidră şi Mumă
«primi

vii în sânul s&ă

«Acei ce renunțase
«fleţiți din noii

«jirea Martirilor.

pre acel

la credință,

în sânul

Ei

care «este

fu plină de bucuria de a
ce eşise

de acolo morți.

fură ca formaţi şi însu-.

acestei

învăţară

şi Biserica

sânte

mume, prin îngri-

a face profesiune

publică

«de doctrina, salutară pe care fusese atât de slab! dea
«0 renega. Și fiind-că Dumnedei nu voeşte m6rt-a păcă«tosului, ci să se întorcă şi să fie 'viă, de îndată
cei ce
«primiră noui puteri cu o nouă viață, apărură înaintea
«Tribunalului Guvernatorului căruia. Impe&ratul r&spunsese
«ca să se tae capul celor ce ar mărturisi, că sunt Chre-

«Ştini, și să se achite acel ce lar nega. In timpul unui
«lirg ce e forte celebru în acestă ţară, și unde se face
«un minunat concurs de diferite naţiuni. Guvernatorul

„«porunci de aduse pre prea fericiţii Martiri pentru ai
ţra«duce înaintea, poporului. Interogându-i, el condamnă
pre
«Cetăţenii Romani a. avea capul tăict, şi pre cei-l-alți
a
«Îi expuși la fiarele sălbatice. lisus Christos primi
o glo-

«rie de mărturisirea atât de puţin

aşteptată

de Păgâni,

«de la acei cari chiar de la început renunțaseră la
credinţă.
«l-ai interogat parte cu scop de a'i achita. Insă cândei

«mărturisiră

«tirilor. Acei

că erai Chreştini, fură puși cu restul Marce

n'aveaă

cea mai mică

urmă

«cel mai mic respect pentru curăţenia

«mește

la Botez;

cea

mai

mică

temă

de credință

hainei ce se pri-.
de judecăţile

redu-,
<tabile ale lui Dumnedeu, rămaseră afară ca,
fiii pierdării
«cari desonorau prin schimbarea lor, Religiunea
ce îm«brăţișase..
Toţi cei-l-alți se adunară la Biserică. In tim_«pul
«de

când se examina
afacerea lor, Alexandru, Frigian
națiune, Medic de profesiune, care era
stabilit de

«mult timp în. Galia și care era forte
cunoscut

«dorea,

dragostil

sale,

şi prin

aprinderea

prin ar-

zelului cu care

«predica ca un Apostol adevărurile Religiunei
n6stre. le
«făcu semn ca să rmărturisâscă înaintea
Judecătorilor,

«credința ce 0 negase. Se vedea pe
fața sa dorinta ce
<avea în inimă, și greutatea ce simțea
pentru ai naşte

«din nou Jui lisus Christos. Poporul

iritat pentru că acei
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«ce 'renunțase la, credință, o mărturiseaii, începu a striga.
«contra lui Alexandru,și al acuza de a fi causa schim«bării lor. Guvernatorul întrebându'l îndată cine era el
«răspunse că era creştin,şi fu condamnat la a fi expus

_ fiarelor sălbatice. In diua următore el tu adus cu Atta«lus, pre care Guvernatorul îl condamnasela același «mai

«dru

După ce amândoui

Amfiteatru tote chinurile ce

în

«suferise

poporul.

a mulţămi

pentru

«supliciu,

ingeni6să

cea

Alexan-

tăiat.

şi nu scâse nici un

cuvânt

un

nu dise nici

inventa

pâte

capul

avură

ei

crudime,

sus-

în fundul
«pin, întreţinându-se necontenit
i
e
«inimei sale.
«Attalus fiind pus pe scaunul de fer și ars, dise.în
«latineşte poporului, arătând fumul nesuferit ce eșea din
cu Dumnedeu

este în adever a mânca

«trupul săi: ceia ce faceţi voi

«crimă.

comitem

nu

nică

care era

întrebat,

Paă

Fiind-că

mâncăm,

nui

noi

Insă

_«6meni.

numele

altă
Dum-

lui

«nedeii, &i respunse, Dumnedeii n'are nume ca un Om.
«Către sâră Plandina şi Pontic tînăr în vârstă de cinci«spre-dece ani pe cari "i ţinuse tot-d'auna de față. pentru
«ai spăimânta, prin vederea muncilor celor-l-alți Martiri
ordin

«primiră.

de a jura în numele zeilor păgânilor.

Însă

«disprețul ce ei arătară faţă de acești dei, excită atât de tare

«mânia poporului în cât neavând nici compătimire pen«tru vârsta unuia, nici respect pentru sexul cel-lel-alte

«1 facu a, suferi tot soiul de suplicii, silindu-i necontenit,

«în zadar

«rile ce

prin înderană-

fiind susţinut

Pontic

de a jura.

făcea sora sa în fața Păgânilor chiar, muri în

«mijlocul muncilor. Prea fericita, Blandina. rămase cea de
«pe urmă ca 0 gener6să mumă ce îndemnase pre. fiil

luptă, și cari X trimise

«săi la

câmpulde

în

«reintră

«giul lor, şi alergă cu

«cum

ar fi fost dusă

luptă

unde

nupţial,

cura:

semnalase

«i

bucurie pentru
la patul

la Dumnedeu,

victorioși

ai ajunge, ca și

în loc de a fi con-

“dusă la suplicit și de a fi expusă la dinți fiarelor. După
«ce a fost bătută cu vergi, sfeșiată de dinții fiarelor, pusă
_«

pe scaunul

într'o rețea

de fer, închisă

și expusă

unui

«taur care o aruncă de mai multe ori în aer, fără ca ea
«să simtă

“«tăţii

«ținea

nimic,

nădejdii

cu

din causa

sale,

ardorei credinții sale, a fermi-

şi a atențiunei

Dumnedei,

avu în

fine

cu

care

capul

ea

tăiât.

se

între-

Păgânil

—
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= «mărturisiră ei însuşi, că nici odată o persână

de sexul-

«său nu suferise atâtea munci. Crudimea lor nu fu totuşi sa:
«lislăcută, şi furia ce le inspira demonul, se descărtă a-

«supra

trupurilor Sânţilor..

o

Da

«Ne fiind în destul de raţionabili, pentru a avea ruşine. «că aii fost. învinşi, Guvernatorul şi poporul deveniră mai .
«animați contra. n6stră pentru ca să plinâscă acest cuvânt .

«din Scriptură:

e

îi

«Cel ce face strâmbătate, mai facă strâmbătate,«Și cel drept mai facă dreptate. (Apoc. Cap 22). Ei arun«cară câinilor trupurile celor ce murise în temniţăşi le pădiră. .
«di și n6pte, ca nu cum-va noi să le dăm on6rea înmormân-.

«tării. Ei păziră de

asemenea

capurile

«cruțase focul şi fiarele. Unii
«tra morţilor,

«mult

săi

şi turbaii de

muncească;

scrâșneau

necaz

alții făceau

de

şi

rămăşiţele ce“

din dinți con-

a nu putea “mai

batjocură

«dădeaii mari laude -deilor lor. Cei mai puţin

sînger6se, și

înfacaţi și

«cari se păreaii a avea Gre-care compătimire de nenoro- .
„«cirea n6stră, diceai
ca prin “imputare, unde este acum
«Dumnedeul lor, și la ce le-a servit Religiunea lor. pe”
«care au preferat'o -vieței lor? Noi aveam, totuşi o părere
„ «de rău forte simțită de a nu putea da înmormântare

«trupurilor Sânţilor.
«ȘI cum

«expuse
«pul

le-ar

Păgânii le păzeaii

fi fost

ast-fel, în cât

nopţii,

un

mare

nu

atât de exact, ca ..

avantagiu

puteam

de

a le vedea:

nici a le lua în tim-

nici a le căpăta prin bani, sai prin rugăciune.

«După ce ai dis ceva pe care o las, ei adaogă ceea ce
«urmeză
După

ce trupurile

Martirilor

ai

fost

expuse

«şase dile, și “desonorate prin tot soiul de ultragii,.
ele
«fură arse de către nelegiuiți, și cenușa fu
aruncată: în
«Ron, pentru ca să nu r&mână din ele nică. o rămășiță
“pre pământ. EI făcură ast-fel, ca și cum
ar fi putut
„intrece puterea lui Dumnedei. EI nu vor mai
avea, di- «ceai

ei,

«zimă

când

după

acesta

introduc

<cile, și merg atât de

«ei vor înviea, și dacă

nădejdea

învierey,

pe

care

se ra

vedem

dacă

o nouă Religiune, desprețuesc mun-

vesei la morțe.

Dumnedeul

Să

lor va avea -puterea

«de a'i ajuta, și de a'i scâte din mâinile

nostre.

a

=
CAPITOLUL

Remediile
tru

a

de

care

vindeca

pul

:

sânții
pre

cei

Martiri
ce

-

CC

II.

se serviră pen-

căduse

în

tina-

|

persecuțiunei.

Se pote judeca, din crudimea acestei persecuţiuni, ce suferi
Biserica atunci în Galia, şi ceia ce suferi ea în cele-l-alte
părți ale. Imperiului. Cred de datorie a transcrie încă aici
un loc. din aceiaşi epistolă, de unde se va recunâsce mări-

mea dragostei și a duioşiei Martirilor.
«Credincioşii imitatori ai lui Iisus Christos, carele având
«natura lui Dumnedeu, n'a crequt ca să fie pentru el o usur«pâţie de a fi egal lui Dumnedei, nu luară calitatea de
«martiri, nu voiră a permite :ca noi să le-o dăm prin viu
«grai sau prin scris,și când le-o dădeam, ei ne mustrau cu
«asprime, de şi suferiseră martirul nu o dată sau de două

«ori, ci de mai multe ori, şi fuseseră străpunși de lovituri,

«sfâşiaţi de fiare sălbatice, arşi de foc. Ei dădeau cu bucu«rie. acest titlu lui lisus Christos, ca credinciosului şi ade-

din
«veratului martor al credinţei nostre, întâiului născut
«morți, lui Christosşi Domnului vieţii “spirituale şi duimne-

«deeştă. Vorbindu-ne apoi de_cei ce murise în munci, ei ne

«diceau, acei pe cari lisus Christos a bine-voit a'1 chema,
a
«după ce ai mărturisit credinţa, şi a cărora, mărturisire
adevăasemenea
«bine-voit a pecetlui-prin mortea lor sunt

|

o

«rați Martiri.

«Insă noi nu suntem de cât niște simpli mărturisitori.
«Ei ne rugau apoi cu lacrimi a tace rugăciuni necontenite
întru ei
«lui Dumnedeii, pentru a obține, ca să isprăvească
puadevărata.
apoi,
Și
fericire.
«lucrul ce începuse cu atâta
«tere

a martirului se

areta în tâte

faptele lor, în libertatea

«cu care ei vorbea Păgânilor, în o atitudine liniştită, și care
«în răbdăâre chiar era indrăsnâță. Era irica. lui Dumnedei,
«de

care erai-plini,

cari

"i împedica

de a primi

calita-

jos:
«tea. de Martiri ce fraţii lor le ofereai. Și puțin mal
«Ei se umileai sub puternica mână, prin care ei sunt
ne
<acum îmălțați. Ei ertai şi deslegau pe totă lumea,

«acuzând nică legând pe niminea. Ei rugau pe Dumnedei
Mar«pentru persecutorii lor, că Stefan, acest desăvârşit
«tir, dicend: Dâmne nu le socoti lor păcatul acesta. Că

|
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«dacă

Ştefan se ruga

i

pentru cei ce'l

ucideaucu

petre,

«cu atât mai mult credem că el se'ruga pentru frații săi.
«In fine ei adaogă ceea ce-urmâză. Ei avură încă o mare
«luptă de dat contra demonului prin dragostea fraţilor
«lor, și pentru a'l face ca să dea înapoi pre acei ce el

«credea

că i-a înghiţit.

Căci deparle de a se înălța, prin

«mândrie mai pre sus de acei ce căduse în timpul per«secuțiunei, ei le comunicai cu o dragoste de mamă,
«ceia ce le lipsea din bunurile cerești. Plângeau pentru
«ei, și se ruga lui Dumnedei de a le înapoia viața, pe
«care le-o înapoe în adevăr, şi pe care el 0- comuni-

«cară altora. EI s'au întors victorioși la

<iubil

pacea,

ni-aui recomandat'o,

Dumnedeu; ai

s'aii dus cu ea la Dum-

«nedeu fără a lăsa durere munmei lor, nici desbinare între
«fraţii lor, și fără a, le lăsa alt-ceva, de cât bucurie, unire,
«Și

dragoste».

Am

judecat
că

ar fi folositor

dea raporta,

acestă mărturisire de duioșie a Martirilor către acel ce căduse, pentru a rușina asprimea cu care unii ati traiat mai pe urmă - pre membrii lui lisus Christos.
N

CAPITOLUL III.
Vedenia pe

care

o avu

în vis

Martirul Attalus.

Este în aceiași scrisăre o altă Istorie forte
remarcabilă
pe care nimenea, precum sper, nu va găsi
rău ca s'0 înserez în acest loc. <Unul din Martiri de
care ari vorbit
«Alcibiade, trăia cu o asprime atât de
mare, că nu mânca
«de cât pâine, şi nu bea de cât apă.
Fiind-că “el păzea
«tot aceiaşi înfrânare și în închis6r
e, Attalus după prima

«luptă ce dădu în Amfiteatru,
avu revelaţiune, că Alcibiade
«nu
făcea bine de
«Dumnedeii a creat,

a refuza să mănânce
cărnuri, ce
și de a scandalisa pre cel slabi. Al-

«cibiade cedă la acestă revelațiune,
şi
«din tot soiul de cărnuri mulțumind lui: de atunci mâncă
Dumnedei. Căci

«harul

nu

se

despărțea

de €i,

și

Duhu

«tru ei pentru ai conduce». Montan; l sfânt locuea înAlcibiade și Theodor fură consideraţi în acel timp de
mai mulţi credincioși

din Frigia ca

profeți, și opiniunea

lor era cu atât mal
probabilă că harul profeție!
dură încă în mai multe BiseriCĂ. Certa aprindendu-se puțin
între ei asupra acestui

ze

—
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subtect, fraţii carii erai în Galia, făcură în favorea. lor
o mărturisire plină de pietate şi de dreptate. Şi le trimi-

seră mulțime de epistole ce erai. scrise de Martiri în
temniţă pentru credincioşii din Asia şi din Frigia, și pentru Elevtherie Episcop de Roma, prin care ei recomanSa
dau pacea şi unirea Bisericilor.
-

CAPITOLUL IV.

lui Elevtherie.

- Martirii recomandă pre Irineu
Aceiaşi

Martiri

al Bisericel din

Irinei, atunci

pre

recomandară

Episcop

Lion, lui Elevtherie

Preot

de Roma,

şi făcură despre el o mărturisire fârte avantagi6să într'o
scrisâre concepută în acești termeni:

«Noi dorim Eleviherie scumpul nostru: Părinte, să fiţi
«tot-d'auna sănătos şi să v& bucuraţi în Dumnedei. Am

«rugat pre Irinei fratele şi cotegul nostru, de a lua os«teneală să v& aducă scrisârea n6stră. Noi vă rugăm de
<a'l considera ca pre un om plin de dragoste şi de zel
«pentru Testament, și pentru Legea nouă a Mântuitorume«lui. Dacă am fi convinși că demnitatea contribue la.
perun
pre
ca
timp,
«rit, vi Pam fi recomandat de mult

«sonagiii ridicat la ondrea Sacerdociului». Este ore necede

sar

aicea

a transcrie

Catalogul Martirilor,

de cari este

capul
vorbit în acestă scris6re, şi din cari unii ai avut
alţii au
tăiat, alţii ai fost expuși la fiare sălbatice, iar
murit

în închisâre?

Este dre

de a raporta

nevoe

numele

it geacelora ce r&maseră în vieaţă, după ce au mărturis
n'are
afla
ai
de
neros credinţa? Cine va avea curiositatea.
Tot
Martiri.
de
de cât să, cetiască culegerea ce am” făcut

lui Antonin.
ce am istorisit acum, se întâmplă sub domnia

V.

CAPITOLUL
Ploie activă prin

domnia

Se

dice,

rugăciunile

Impăratului

că pe când

Marcu

Marcu” Aureliu

răsboiii. Germanilor şi Sarmaţilor,
(are

strinsă

de sete, că

Chreștinilor sub

nu

Aureliu.

fratele

său

făcea

armata sa fu atât de

scia ce remediu

să aducă la

14

A

acesta. Atunci Soldaţii legiunii Melitina, a căror credință
a fost tot-d'auna, celebră din timpul acela, îngenunchindia pământ pentru a se ruga dupre obiceiul Chreștinilor,

spre

marea

mirare

vijelil şi tunete

Romane

a inimicilor,

care”i

puseră

ei

atraseră

asupra

în fugă, iar asupra

lor

armatei

o plâie dulce carei recori şi potoli setea sa. A-

cestă, istorie a fost de o potrivă raportată de către Păgâni
Și de către Chreştini, cu acâstă deosebire, că aceia care

n'aveai lumina credinţei, s'ai mulțumit de a însemna acest rar evenemeni, iără a-l atribui rugăciunilor n6stre, iar
ai noștri cari erai perfectamente sinceri, i-au exprimat

causa,

adevărată.

„că acestă

unea fulminantă.
-pologia
nei

Apolinarie

legiune

adresată

nostre;

fu pe

unul

urmă

dintre

numită

el mărturiseşte,

de Împăratul,

legi-

Tertulian face aceiași mărturisire în A-

de

el Senatului

şi pentru

a

pentru apărarea Religiu-

confirma

adevtrul

acestui fapt,

el asigură că se vedea încă în timpul s&u o scrisore aImperatului

Marcu

Aureliă

prin

care_el mărturiseşte că ar-

maia sa care era în primejdie de a muri de sete fu con„Servală prin răgăciunile Creștinilor, şi dice, că acest principe

amenință de a pedepsi

cu

mârte

pre

cei ce ar

prinde de a! acusa. El adaoge apoi ceia ce urmeză:
|

între

«Care sunt deci legile ce: n'a fost publicate - contra
«nostră de cât de către nedrepți, de cătră nelegiuiţi,
și de
«cătră crudi, care n'a fost observate, nici de
Vespasiân,

«de și el a învins pre

«a

fost

exact

până

la

Jidovi, nici de

superstiție,

Trajan,de

nică

de

și el

Antonin

nici

«de Verus». Fie-care va judeca de acesta cum “i
cea. Să continuăm Istoria, nostră.. Pothin suferindva plăMarti-

rul

cu

cek-l-alți în vârstă maj

Irinei fu

înălțat

pe

scaunul

mult

de. nou&-deci

Bisericei

discipol al lui Policarp în tinerețea sa.
CAPITOLUL
N

Episcopi

VI.

de

Lion.

a

|

de Roma.

de ani,
EI fusese

|
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„In cartea a treia contra eresiilor, el face catalogul E-

biscopilor de Roma, de la Apostoli până la Elefterie. Iată

vorbele sale: Prea fericiţi

Apostoli întemeindși ridicând
acestă Biserică” 1 dădură condu
cerea
lui Lin, de care Pavel

|
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vorbește în Epistola către Timotei. Anachlet % suecedă .
și lui Anachlet Climent, care vădând pre Apostoli şi con-.
vorbind cu ei, avea, încă predicarea lor şi doctrina lor
cu totul presintă?

precum

și mai mulţi

alţii

cari fusese -

de asemenea. Discipolii lor. O mare neînțelegere se născuse în timpul său între Credincioșii din Corinth; Biseriea de Roma le scrise pentru a'i pune de acord, pentru a,
redeștepta. credința lor, şi pentru a reaminti în ei tradițiunea Apostolilor. Şi puţin apoi el adaoge: <Evarest succedă,
«lui

Climent;

Alexandru

«Telesfor,

care

«Pius

Higin;

lui

muri

lui

Evarest; Sixt

martir,

Anicet

lui

lui Alexandru;

lui Sixt; Higin lui
Pius;

Telesfor;

Sotir lui Anicet;

Elefte-

«rie, care este acum al doi-spre-decelea de la Apostol, lui
«Anicet.. Acest şir de Episcopi a conservat până la noi

«tradițiunea şi doctrina Apostolilor».

CAPITOLUL VII
Darul minunilor ce era încă între Credincioşi.

- Tată ce.remarcă

Irinei în cele cinci cărți ce

în trâcăt

a compus spre a combate eresiile din timpul său, și ceia
cu ceia. ce am scris mai "nainte.
ce el remarcă este conform

EI mărturiseşte în cartea a doua că. puterea de a face
minuni -se. conservase încă în unile Biserică. «Ereticii, dice
«el, nu

pot înviea

morții,

precum

Mântuitorul

a învieat

«morţi, şi însuși Apostolii prin rugăciunile lor. Adesea-ori

«Sa întâmplat că adunarea

Sânţilor făcând

«particulare “posturi.și rugăciuni,

- «pietăţei lor

în ocasiuni
a acordat

Dumnedeu

persâne pe cari-le chemase la el, şi a dat .

«vieaţă jtrupurilor ce erai lipsite de vieaţă. După ce-a
«vorbit de altele, el dice ceia ce urmează: Că dacă ei
«vor. avea. cutezarea de a pretinde că ceia ce a făcut
«Domnul n'a fost de cât o ilusiune, noi le-vom pune

«înainte mărturisirile Profeţilor cari aii predis ceia ce el

«a făcut, şi le vom
«Dumnedeii.
«fac minuni

arăta că el a fost Fiiul unic al lui

De acolo. vine, că adevărații săi Discipoli
pentru binele 6menilor, - dupre puterea pe

«care el le-o dă. Unii alungă demonii din trupurile cele

«posedă, deci şi acei ce au

<în misterile nostre şi rămân

o

fost scăpați de

demoni,

cred

în Biserică. Alţii cunosc şi
i

10,

—
«predic

«mâinile

viitorul.

pre

7
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Alţii tămăduesc

ei. Unii

pre

din
ei au

bolnavi,

învieat

punându-și

morți,

cari at

«trăit apol mulți ani între noi. Ce voii dice mai mult?
«Nu e cu putinţă a face numărarea harurilor şi a daru«rilor ce Biserica

«gratuit, în numele
«nit pre cruce

răspândită

lui lisus

sub

Pontie

în tot pământul,

Christos
Pilat,

comunică

care a fost răstig-

și fără .a înșela,

nici a

«lua bani de la niminea. El dice încă întrun alt loc:
«Noi scim, că mai mulţi din fraţii noștri aii darul Pro-

«feţiei, că
«nedeu, că
«milor, şi
pentru a
câte odată
primi.

vorbesc mai multe limbi prin Duhul lui Dumdescoper gândurile cele mai secrete ale inică explică” misterele». lată ce aveam de dis,
arăta, că harul de a lucra minuni, era încă
dat în acel timp celor ce eraii demni de al
Ă

CAPITOLUL VII.
Catalogul cărţilor

Find-că am promis
raporta

locurile

din

Scripturei făcut

ceia ce a dis

de Irineă.

de la începutul acestei Istorii, de a

scrierile

vechilor Scriitori aj Bisericei

în cari au vorbit de cărţile sântei

tem

i

despre

acâsta

cum vorbește el de Evangelii.

Scripturi,să nu 'Omi-

Irinei.

Iată

mai întâitt

|

«Matheii a, scris Evangelia sa în Ebreeşte, între. Ebrel

«pe când Petru și Pavel întemeiată Biserica din Roma
«prin predica lor. După mârlea lor, Marcu discipol
şi
«interpret al lui Petru, scrise Evangelia ce predicase

«acest Apostol; precum Luca, car
- urmase
e
pre Pavel,
«scrise de asemenea pre aceia, pe care o audise
predi-

«cându-se de el în călătoriile sale. I6n Discipolul mult
Yubit
«al Domnului, care se rezemase pre pieptul său,
scrise

«de

dice

asemenea

Irinei

pre

a sa la Efes

în a treia,

cetate din

Agia». Iată ce

carte contra eresiilor, pe care a-

desea ori am citat-o. In cartea a cincea,
el vorbeşte astfel de Apocalipsul lui ISn, și de calculul
literilor numelui

lui Antechrist. «Lucrurile fiind ast-fel,
Şi
număr gă«Sindu-se în exemplarele cele mai vechi, acest
și cele mai co«recte; cel ce au v&dul pre I6n, mărturisesc,
şi raţiunea
«chiar ne învață, că numărul fiarej
este însemnat dupre

«modul
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de al număra a Grecilor, în literile numelui săi».

Și puţin- mai jos, el dice:

Noi

nu voim

a ne

pune

în

primejdie de a spune nimic cu ușurință atingător de numele lui Antechrist. Căci dacă numele s&ii ar fi trebuit
să fie declarat în acest timp, el ar fi fost exprimat de
către acela care a avut revelaţiune. In adevăr acâstă revelațiune nu e atât de veche, fiind făcută mai în dilele
n6stre, pe la finele Domniei luă Domițian. EL vorbeşte de
prima Epistolă a lui I6n, din care citează mai multe 10cură, şi din prima a lui Petra. El mărturiseşte nu - numai
că a citit, dar că aşi aprobat Cartea; Pastorului, scriind

ast-fel. Scriptura bine a dis, credeți înainte

de

tote

că nu e de cât un Dumnedeu
care a creat și
dispus tote ființele. EI citeză texte de la înţelepciunea
lui Solomon, precum este acela când dice, vederea lui
Dumnedei ne dă nestricăciune, și, nestricăcyunea ne apropie de el. El rapori6ză cuvintele unui vechii Preot
din timpul Apostolilor, al cărui nume ' tace, și explicaţile
ce el a dat sântei Scripturi, tace de asemenea menţiune
de Iustin Martirul, și de Ignatie şi citeză texte extrase
din operile lor. Promite de a face o carte înadins contra
lui Marcion, şi de a'l combate prin argumente estrase de
la el însuși. "Vorbeşte de versiunea celor șepte-deci în
în aceşti termeni: «Dumnedei sa făcut om, şi Domnul
«ne-a mântuit dând semnul Fecidrei». Nu precum dic unii astă-di, cari intreprind de a da explicaţiile lor cuvintelor sântei Scripturi, o tânără pers6nă va zămisli și va
naşte un fiu, dupre versiunea. lui Theodotion din Efes, Și
a lui Aquila, din Pont, amendoui -Jidovi Proseliţi, pe cari
i-au urmat Ebionienii cari dic, că Mântuitorul era, fiiul
lui Iosif.

El

continuă

puţin

după

aceia a vorbi

de același

subiect în aceiași termeni. Inainte de a fi stabilit Romnil Imperiul lor, şi când Macedonenii erau St&pânii Asiei
Plolomei fiul lui Lagus, dorind a îmbogăţi Biblioteca de
Alexandria, cu cărţile cele mai considerabile ce ar fi fost
înțre

cele-l-alte

Națiuni, rugă

pre

locuitorii

din

Ierusalim,

de ai traduce în grecește. Cărţile sântei Scripturi. «Find«că el erau încă atuncea, supuși puterii Macedonenilor,
cei %trimiseră ș6pte-deci de bătrâni forte cunoscători în
ambele limbi, pentru. a, satisface dorinţa lui Dumnedei
«voind ast-fel. Acest Principe voind a încerca fidelitatea
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«lor, şi temându-se
«ce

ei lraduceaii,

«la traducerea

ca să nu altereze

le

ordonă

acelorași

de a

Cărţi.

adevărul texiului

lucra

Când

fie-care separat

ei fură adunaţi și

«comparară traducerea lor în presența lui Ptolomei, per«fecta conformitate ce se găsi, făcu a se ar&ta Gloria lui

«Dumnedeii, și a recunâște că scriptura purcede din Du«hul s&ă. Este cu atât mai puţin motiv a ne mira de a-

«ceasta, că sânta Scriptură fiind abolită, în timpul celor
«șapte-deci: de ani, când poporul Jidovesc rămăsese în
«captivitate, când se. reîntârse la Ierusalim, în timpul lui «Artaxerxes Regele Persiei, Esdras sacrificator din semin«ţia lui Levi, inspirat de Duhul lui Dumnedei,. făcu. din

«nou tote cărţile profeților, și publică a doua 6ră Legea

«lui Moisi. Iată ce dice Irineu.

|
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" CAPITOLUL IX.
-

„_Apiscopii de Alexandria
Imp&ratul
spie-dece

ani,

Antonin
Comod

sub Domnia

murind,

după

lui Comod:

ce a domnit nout-

"i succedă. In primul

an

al Domniei

Sale, iulian fu ridicat pe scaunul Bisericii de Alexandria
pe care Agripina guvernase doui-spre-dece ani.
o.

CAPITOLUL X.Despre

Panten.

Panten: om fârte recomandabil prin eminenţă doctrinii
sale, învăța atuncea sânta. scriptură în şcâla din Alexan
dria, care este încă astă-di atât de celebră. EI ar
fi fost
ridicat în studiul Filosofiei Stoicilor și se zice
că ardea
de

un

zel înfocat

pentru! propagarea cuvântului lui Dum-

nedeă că merse de al predica până.în Orientsi la. In

dii. Aci el găsi Evangelia, lui Mathei, ce
se crede, că ar
fi fost dusă acolo de către Bartolomei.
El fu însărcinat

după aceia, de a învăța în Alexandria, unde el descoperi
-

atât prin vită graiă
_ceresci.

cât și prin

scris,

tesaurile doctrinei
>
.

—
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CAPITOLUL
Despre

Climent

XI. -

Alexandrinaul

Climent care avea același nume
cop

Discipol

de Roma,

Apostolilor,

cu acel vechii

Epis-

înflorea în acel timp

în Biserica de Alexandria; El vorbește tot de Panten ca
de dascălul săi, în cărţile lastituţiunilor sale, şi mi se
pare că'l desemnâză încă în cărţile sale unde tace enu-

merarea. acelora pe cari el i-ai învăţat. «Nam compus,
«dice el, acestă operă din vanitate, nici pentru a. câști«ga glorie. N'am lucrat la acâsta de cât pentru a alina

«memoria

mea în bătrâneţile mele şi pentru a conserva,

„«tot-Wauna vie imagina, doctrinii ce am învăţat de la a“ «cele prea-fericite. personage, din care unul era din Ionia,
«altul din marea Grecie, altul din Coelesyrie, altul din E-

«gipt, altul

din

Assyria şi altul

din

Palestina.

Cel

din

«urmă pre care Pam găsit, după ce lam căutat în: re«tragerea sa, în Egipet, era primul în merit. Aceşti - mari
«Gmeni conservând doctrina ce o primise de la Sânţii
«Apostoli, Petru, Iacob, I6n și Pavel, ca nişte fii de la
«Părinţii lor, de şi se întâmplă adese ori că Părinţii au
«fii, ce nu le s6mănă, ai sem&nato în sufletele n6stre
|
«ca o sămânță cerâscă.

“CAPITOLUL XII.
„Episcopii

“Narcis, a cătul memorie

de Ierusalim.

este încă astă-di în mare ve-

nerațiune între noi, guverna atuncea, Biserica de lerusalim. EI era al cinc-spre-decilea Episcop al acestei Cetăți,
de la asediul ce ea susţinuse sub domnia lui Adrian şi
de când acâstă Biserică fusese compusă din păgânii convertiţi la credinţă,pe când în începutul săi ea. nu fusese
compusă de cât din Jidovi. Primul Episcop convertit din
păgânism fu Marcu, după el Cassian, Publius apol: Maxim, lulian, Caius, Simmaque, un alt Caius, un alt lulian, Capiton, Valens, Dolichin şi în fine Narcis care fu

al trei-decilea de la Apostoli.

-

Ă
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CAPITOLUL
Despre

Rodon

In același

timp

și despre

Rodon,

XII.

desbinarea Marcioniților.

carele

era

originar

din

Assia

şi carele fusese instruit la Roma de către Tatian, de care

am vorbit mai "nainte, compuse mai multe opere contra
lui Marcion, unde el raporteză desbinarea ce supravenise

între acei din acestă sectă, vorbește de autorii desbinării, și combate erorile lor; lată ce dice el despre acesta.
«EX nu

sunt

de

acord

între dânşii,

«niuni ce nu se pot susţine.

pentru

că ei țin opi-

o

«Apellis care se glorifica. de asprimea vieții sale şi a
«erste! sale înaintată nu recunoscea de-cât un principitt
<și asigura că Oracolii Profeţilor venise de la un spirit
<inimic, întru acâsta el urma ilusiunile unei tinere. fete
«posedată de demoni, numită Filumena.

«Cei-lalţi precum Potit şi Basilic ai introdus două
«principii în acelaşi mod pre cum Marcion le introdusese
«înaintea, lor și urmând acestui lup! din Pont, fără a pu-

«lea ca și dânsul a descurca o materie atât de încurcată
<Și atât de dificilă, ei s'au aruncat în estravaganţe
și ai
«admis două principii fără probă nici fondament. Alți

«împinși încă mai departe prin violența tempestei şi
al

«căror şef era Syneros, dupre cum
chiar acei ai sectei
«0 mărturisesc, ai admis până la trei naturi. Același
«Rodob mărturiseşte că avu odată conferintă cu
Apellis.
«Bătrânul Apellis dice el, intrând într'o di în conferință

«cu noi, fu convins că a spus multe lucruri
nepotrivite.

«De

aceia

dicea

el,

că

nu

trebuia.

a examina

atât

de

«Scrupulos ceia ce fie-care crede, ci a'l lăsa în libertatea
«Simțimentului să. El rămânea de acord
că acei ce pu«neau nădejdea lor în lisus Christos: r&stignit
pe cruce,
«puteau fi mântuiți, numai să facă fapte bune. Insă el
«dicea, după cum am remarcat deja, că nu
e nimic
«de obscur ca natura lui Dumedei. El nu recunoscea atât
de

«cât un principii,

dupre cum

«doctrina n6stră. După

nu e de cât unul dupre

ce a raportat tot şirul opiniunilor

«sale, el adaogă acsta. Intrebându-l

într'o di, cum putea
<el pronunța că nu e de cât
un princinii: el "mi dise,
«că Profeţiile se distrug, pentru
că ele sunt nu numai
.

a

.

>?

.

«false în sine însăși, dar şi contrarii unele altora: că el
știea

«nu

nici pentru

cum,

- «şi că avea totuşi

e de

ce nu

cât un principii

înclinare a crede, că nu e de cât u-

«nul. Conjurându”l de a'mi declara adevăratul său simți«mânt, el adaogă cu jurământ, că nu ştiea cum nu e

care n'a fost născut, şi că totuşi

«el credea, că acesta era așa. Ei 'mi bâtui joc de r&s«punsul său, şi 'l luaiu în ris că lăudându-se de a fi
«doctor, el nu putea proba doctrina sa». In același carte

4

«de cât un Dumnedeă

ce a dedicat'o lui Callistion, el mărturiseşte că a, fost in-

struit la Roma de Taţian, care el asigură că a făcut o carte
de cestiuni, în care promite a explica ceia ce e mai
obscur în Scriptură, şi Rodon promite el însuși de a re-

solva cestiunile lui Taţian.

supra

operei

EI a făcut şi un comentar a-

celor. șase dile. In fine acesi Apellis

a por-

nit nelegiuiri contra Legei lui Moisi, și a avut isolenţa
de a, scrie contra Scripturei, şi de a pretinde că "i artă
greșalele.

CAPITOLUL XIV.
Profeţii falși ai Catatrigienilor.
Inimicul Bisericei lui Dumnedei, care iubește r&ul, și
uraște binele, şi care nu lasă de loc a, scăpa, ocasiunea

i de
ca să întindă curse 6menilor, a ridicat noi monstr
Friîn
Asia,
în
eresie al căror venin a fost r&spândit
letul
parach
gia prin înşelători, cari publicaă că Montan era
care una
(mângâitorul), şi că două femei ce '] urma, din

se numea, Priscilla şi cea-l-altă

CAPITOLUL
Schisma

lui

Maximilla
XV.
Blast.

Alți inovatori apărură la Roma,
multe

şi infectară. acolo mal

pers6ne pe rătăcirile lor. Unul de asemenea

şi altul Blast.
debitaui

erau Profeţite.

Ei ţineau cam

aceleași

maxime,

Florin,

de și le

separat.

CAPITOLUL XVI.
Despre Montan și.de falșii sei Profeţi.
ade”
Dumnezeii care nu părăseşte nick o-dată apărarea
vărului

său,

ridică contra

Catafrigienilor pre

Apollinarie

—

Episcop

Omeni
procură

de lerapole,
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de care am

vorbit

deja,

și pre alți

celebri în doctrină și în eloquenţă. Scrierile lor ne
o materie

îmbelșugată

n6stră. Unul din ei mărturiseşte

pentru

a continua

Istoria

că a combătut adese ori

pre acești eretică prin viu graiu. Căci iată cum vorbește
el despre acâsta la începutul operii sale. «De şi m'ai în«demnat de mult timp, scumpul meii Avircius Marcel, de
<a, scrie contra erorilor lui Miltiade, m'am îndoit dacă
«trebuia, să întreprind această lucrare sati din vre o di-

«ficultate ce a'şi fi găsit a distruge minciuna şi a stabili

«adevărul, ci de frica ce am avut de a nu fi acusat că
«voesc să adaog cel mai mic lucru la cuvintele Evange-

«liei, la care am

învățat

din însăși Evangelie,

«permis, nici de a adăoga, nici dea tăia.
«Dar, fiind, nu de mult timp, la Ancyra
«Galatia, găsiii acolo Biserica turburată, nu de
«feție, cum ei o numesc, ci de falșa Profeţie,

«vom

arăta-o în urmă

Și

vorbiiu timp

de

mai

că

nu e

|
cetate din
noua Produpre cum
multe

zile,

«dupre harul ce Dumnedeu mi-a dat,- asupra tot
ce se.
«dice pentru a o susține, așa, în cât, întării pe credincioși

“Și rușinai pe eretici. Preoţii acestei

Biserici mă

rugară

«în presența lui Zotia Otren, fratele nostru, și
colegul nos«tru la Sacerdocii de a le lăsa prin scris
discursul ce

<făcusem;

însă

în

loc

de

a le

acorda,

cererea,

pe

dată,

«le-am promis de a/l scrie în liniște, şi de a! trimite
lor.

«Dupe

ce a spus

încă alte lucruri în exordiă, el descrise

«pre autorul eresiei în aceşti termini: Iată care
a fost ori«gina conspirațiunei lor. contra Bisericii și a
desbinării ce

<a făcut ei acolo.

Este

în Mysiea

«numit Ardaba, unde Montan
«credință

dădu

motiv

“prin o ambiţiune
«nată

de

primele

asupra

excesivă,
sarcini

aprâpe de Frigia un sat

de puţin timp convertit la

lui de -acusare

și prin o dorință

(slujbe), pe

inimicului,

desordo-

când Gratus

era gu«Vernator al Asiei. Fiind deci plin de spiritul
Demonului -

«ȘI agitat de furie, el începu a debita
noutăţi primejdi6se,
<ȘI estravaganțe nelegiute contra tradiţiunei
Bisericii. Unii

«amintindu-și de porunca ce ne-a
făcut Domnul cu ame«nințări de a ne păzi de profeții
mincinoşi, "1 conjurară
«ca pre un posedat dea tăcea,
şi de a nu mai turbura
<poporele. Alţii ca umilați de dar
ul profeţiei, și ca cum
“nu și-ar mai amintide sem
nele ce mi-a dat Domnul

—

«pentru

a. ecunâşte: pre

«înșelător

de a vorbi.

«meşteșugire,
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„

falșii Profeţi îndemnară- pre acest

Demonul

și făcându'

înșelându

a perde

credinţa,

prin

acâstă:

ridică

două

«femei pline de același spirit de erdre,: care debitară ace«leași erori ca Montan. Acest spirit dicea câte odată celor
«cel ascultat cu plăcere, că ei erau fericiți, șii umplea
«de zadarnice nădejdi, şi câte odată
mustra pentru ca

«să arăte că el nu cruța viciul. Nu era de cât un mic
«număr. de Frigieni infeetaţi de acestă erdre. Pentru a“«câsta. duhul cel r&ă îndemna pre acei ce eraii plini de
<el, de a. inegri prin grozave calomninii Biserica Catho<lică, din ură că a refusat de a'l priimi, și pentru că cre-

«dincioşii din Asia, adunându-se de mai multe ori pentru
<a examina

doctrina

sa,

o declarase nelegiuită, ȘI scosese

«din comuniunea lor pre acei ce o priimeai. Acelaș: Scrii«tor întrebuințând primă carte a operii sale la combate«rea acesti eresii, raportează în a doua. felul morței ace«lor ce fusese autorii ei.. Fiind-că ei ne acusă, dice el,
“ «de a ucide Profeţii, pentru că n'am priimit Profeţiiile în«şelătorilor lor pe cari, pretind că ai fost promiși de
«Domnul, eu "i conjur în numgle lui Dumnedeă de a'mi
«spune, dacă de când Montan și femeele ce lau urmat,
<a început a debita visăriile lor, vre unul din secta, lor
<a, fost persecutat de Jidovi sau a fost dat morţii de că«tr& nelegiuiţi. Nici unul din ei n'a fost răstignit pe cruce
«pentru

numele

lui lisus-Christos.. Nici

o femee

n'a, fost

«bătută cu biciul, sau .ucisă cu petre în Synagoguri. Se
«dice că Montan și Maximila ai murit de o morte fârte
«deosebită de acestea. -Căci se asigură, că sai spânzurat
<€l însuși, fie-care la timpul lor, și că au perit de ase«menea, ca luda. Se pretinde încă că Theodot, acest mi«nunat promotor al-profeţii lor," pocăindu:se de spiritul de
«erdre fu ridicat de el în aer, şi prăpăstuit apoi întrun
«chip mizerabil. Se zice că aceasta s'a întâmplat ast-fel;
«însă fiind-că noi n'am văzut nimica, nu îndrăsnim a în„«credința că acesta aşa a fost. Pâte că Montan, Theodot
«și Maximila au murit ast-fel. Pote să şi fi murit și altfel, Acelaşi scriitor istorisește în aceiași carte, că niște
«sânți

Episcopi

«vorbea

«unii. cel

voind

a convinge

prin gura. Maximilei,

pre

spiritul: cel

ei fură impiedecaţi

favorisau. lată cuvintele

rău

ce

de către

sale: să numi

dică

—

«spiritul Maximilei
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dupre

cum

e

raportat
în cartea” lui

«Asterius Urbanus, mă alungă din Staul ca şi cum aşi
«fi un lup. Eă nu sunt un lup, ci sunt Verbul, Spiritul,
«Puternicia Să arate puternicia sa, și s'o facă cunoscut

« Sânţilor Episcopi
«Episcop

de

cari ai voit s'o examineze,

Comana,

«cărura Themison

şi lui lulian- Episeop

și alţii i-au închis

lui Zotica,
de

Apamia,

gura. pentru â/l îm-

«pedeca de a! convinge de înşelătorie pre acest” spirit.
«Dupe ce a înserat mai multe alte lucruri în aceiași carte,
«pentru a combate falsele profeţii ale Maximilei, el însem«n6ză timpul în care a scris, şi raporteză predicerile ce

cea făcuse de resboele şi de desordinile

ce trebuea, să se

«întemple. El combate chiar acestă predicere în aceşti
«termini: Falşitatea. acestei prediceri aă nu este cu totul
«manifestă, fiind-că sunt mai mult de trei-spre-zece. ani

«de când acestă femee
<resboiu

nici general,

«bucurat

din

a murit. şi de

nici particular,

contra,

din

mila

lui

atuncea
şi că

n'a -tost

creştini şa

Dumnezeii,

de

o pro-

<fundă pace». Vorbim în a treia carte contra acelora. ce
aveau vanitatea de a pretinde că acestă sectă a avut mar-

tirii săi, el dice ceia ce urmeză:

«Neputând

nimica r&s-

«punde la argumentele prin care i- am convins de a fi
«în rătăcire, el aă recurs la mariyrii lor, pretindând. că
«statornicia

cu

care

ei

au

suferit

mâriea,

este

o probă

«Sigură de puternicia, spiritului profeţiei, ce era întru ei.
«Insă

acesta

nu

servă de nimica,

«pentru a stabili adevărul
«mulţi

eretici

se

laudă

dupre

înțelesul mei,

simţimintelor. lor. Căci mai

tot ast-fel

că

ai

avut

martiri,

și

«pentru acesta noi nu rămânem de acord că adevărul să
«fie din partea, lor. Marcioniţii pretind a avea
între ei

«Martiri al lui Iisus-Christos, și cu tâte acestea
ei nu
«mărturisesc pre Jisus-Cristos dupre adevtr>. Si
puţin
mai jos el aduce proba ce urmâză: »Când adevărații cre«dincioși sunt chiemaţi la martyrii,şi sunt puși cu Mar«tirii din Frigieni, ei evită comunicarea lor”
de frică de a
< aproba spiritul lui Montan şi al femeilor sale, cum
sa
«întâmplat

în dilele n6stre la Apamia,

Cetate pe Meandun,

« Martirilor Gaius și Alexandru născuţi în Eumenie.

55

—

“CAPITOLUL
_ Despre Miltiade

XVII

și scrierile sale.

El vorbeşte în aceiaşi carte de un
tiade,

care

combătuse

portat câte-va

acestă

eresie:

cuvinte de ale

scriitor numit Milcăci

după

ce

a ra-

acestor eretici, el dice ceia

ce urmâză: «Găsind tâte acestea în una din cărţile lor,
«compusă contra lui Miltiade fratele nostru, care a făcut
<Q. operă înadins, pentru a arăta că un Profet nu trebue
«să

vorbescă

în

extaz

nici

afară

de

sine;

am

făcut

des-

«pre acesta o prescurtare. El face apoi în aceiași carte e«numerarea Profeţilor noului Testament, între cari pune
«pre Ammiad şi pre Quadratus.
«vorbeşte întrun fals extaz plin
«și isnoranța sa se schimbă în
«ar&ta nici odată că în -vechiul
«vre un Profet să fi fost agitat

Falsul Profet, dice el,
de cutezareși de furie,
nebunie. Ei n'ar putea
saă în noul Testament
de un asemenea spirit.

«Ei nu vor ar&ta-o nici de la Agab, nică de la Iuda, nici

«de la, Silas, nici de la filcile lui Filip, nică de la Qua<dratus, nici de la mai mulţi alţii, cari n'aă avut nici o

«comunicaţie cu eX. El continuă apoi a'i combate ast-fel.
«Fiind-că ei publicaii că femeile din secta lui Montan a
«succedat “la darul Profeţii, de care Quadratus, și Am«miad fusese plini, să ne arate ei cari sunt acei ce au

«succedat lui Montan și femeilor sale.
«Căcă darul Profeţii trebue a se conserva

«până

la venirea Mântuitorului,

«tolului. Insă de şi sunt patru-spre-zece
<murit

Maximila, ei n'ar

în Biserică

dupre mărturisirea

ani

de

Apos-

când a

putea arăta între ei nici un Pro-

«fet de la mortea 6i». lată ce zice el. Și apoi acest Miltiade de care el vorbește, ne-a lăsat o carte contra Pă-

gânilor, și o alta contra Jidovilor, afară de Apologie pe
care a adresat'o Impăraţilor pentru apărarea Religiunil “
nostre.

Combaterea

GAPITOLUL XVIII
rătăcirilor Catatrigienilor Tăcută
de

Apollonius.

Apollonius scriitor eclesiastic a combătut într'o Operă înadins eresia Catafrigienilor ce subsista încă în timpul sei,
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și a

examinat

din

cuvânt

în

cuvânt

falsele lor

profeții,

și moravurile autorilor Sectii lor. lată cum vorbește el de
Montan. «Viaţa şi doctrina acestui noă doctor arată în«destul de lămurit cine era el. El a învăţat a rupe ma«ritagiul și postul. A dat numele- de- Ierusalim la. două -«mic! sate din Frigia, Pepusa şi Timion, pentru a: atrage
«acolo poporul. El a așezat 6meni pentru a percepe bani

«sub

numele

de oblaţiuni.

|

|

DE

«AU promis recompense celor ce ar predica. doctrina
«sa, pentru ca ea să se r&spândâscă prin interesul ce
«procura mijl6cele de a întreţine desfrânarea lor. Vor<bind apoi de femeele ce urmase pe Montan, el zice: am

«arătat, că de îndată

ce

aceste

Profeţite

fură

pline de

„«spiritul ce le poseda, ele părăsiră pre bărbaţii lor. Este
«deci o înşelătorie de-a dice, dupre cum făcură ei, că Pri«scila era Fecidră. EI adaoge după aceasta, ai nu oprește

«Scriptura pre Profeţi de a lua bani şi daruri? Cum dar

«nu voiu respinge pe o Profeţită, ce văd că a luat aur,
«argint și stofe bogate? Vorbind mai pe urmă de aceia,
«pe care Catafrigienii "i onora ca pe niște Confesori, el

«scrie acâsta. Themison
«pretext

onest,

«Căci dând bani

nu

ce ascundea

putu

conserva

pentru

«se umili de lașitatea

avariția: sa sub un

calitatea. -de Confesor. - =

a eși din temniţă,

în loc dea

sa, el se înălță ca un

Martir, şi

«întreprinse de a, scrie o epistolă Catholică: ca un Apos«tol, de a învăța pre cel ce eraă mai bine instruiți
de
«credință de cât el, de a favorisa noutăţile, și de a ţine
«discursuri

pline de

nelegiuire

<tolilor şi a Bisericii. Făcând

<acel

ce erau

«adaogă
«de

mare

considerați

contra Domnului,

dupe acâstă

în acestă

a Apos-

mentiune de -

sectă ca

Martiri,

pentru a nu începe a vorbi de uni număr
de

persâne,

să

ne

respundă

el.

atât-

Profeţia

„«xandru, cu care. ea face adesea ori ospețe, care de Alese la«udă de a fi Martir, şi care este onorat ca
ast-fel. de că«tră mai
«nici alte
«în actele
«păcatele

mulți. Nu e nevoe ca să” descrim
.hoţiile sale,
crime ale sale, a căror probe sunt conținute
publice. Să ne spună ea carele din doui iartă
celui-Palt. Ai Profetul iartă hoţiile. Mastirul
ui,

<ori Martirul iartă avariția Profetului? Căci
în loc
«cum Domnul ne-a poruncit. de a nu poseda nici dupre
aur,
«nici argint, și de a nu avea nici
chiar două haine, noi
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«vom ar&ta că acei ce tiec de Profeţi şi de Marliri între
«ei, iai bani nu numâi de la bogați, ci şi de la săraci,
«de la. văduve

şi

«nevinovaţi

acest

«noi,

în

pentru

«viitor.

Căci

de

la orfani.
punci,

că dacă

vor

să

lar dacă e! pretind a
se

arate şi

fi convinși

trebue a examina

să

confere

fi
cu

să se îndrepteze pe

faptele

unui

Profet,

«fructele sale, şi din fructe se judecă calitatea

ca și

arborelui.

«Alexandru (căci este important ca fie-care să știe adevă«rul) a fost judecat la Efes de către Emil Frontin guver«natorul Asiei, nu pentru căa făcut profesiune de Re«ligiunea Chreștină, ci pentru că a furat, după ce a re«nunţat la credinţă. Luând pe urmă numele de Creștin

«el fu pus în libertate,

și înșelă pre Credincioşii Cetăţii.

«Cu tâte acestea el nu fu priimit la comunicarea Bisericii,
«de unde era, pentru că el continua hoţiile sale. Cei ce
«vor dori a fi pe deplin informaţi de afacerea sa, o pot
«vedea în registrele Grefil din Asia. Cu tote acestea Pro“«fetul care_a
trăit cu dânsul mai mulți ani se preface de
<a 0 ignora. Insă dovedind pre.- Alexandru de crima de
«care

era

“Ne ar fi

acusat,

noi dovedim

lesne de

a arăta

şi pe

Profetul de falşitate.

acelaşi

lucru

de mai

mulţi

alţii dintre ei. Dacă ei se încred în nevinovăția lor să
«sufere examenul. El vorbeşte încă întrun alt loc din.a«ceiaşi carte în acești termini, despre Proteţii pe care Ca«tafrigienii i laudă atât de tare. Dacă ei tăgăduesc că Pro«feții lor au primit daruri, să mărturisâscă că ei nu sunt
«Profeți

dacă ai

primit;

şi

atunci

noi vom

arăta,

prin

o

«mulţime. de exemple că acesta este adevărat.. Trebue a
«examina faptele. și fructele unui Profet: Spuneţi'mi un
„ «Profet "Și văpseşte Gre părul, "și fr6că 6re ochii cu an-.
_<timoniă, are

«prumută

cu

jâcă

grije de a se împodobi,

camătă?

el în_cărţi, îm-

Să ne răspundă Trancamente, dacă

«tâte
«r&ta

aceste fapte sun! permise sai nu, şi atunci voi acă ei le-ai făcul». Și apoi Apollonius mărturiseşte,

Pam

citat. mai

că în timpul când 6l scrise acestă Operă, era patru-zeci
de ani de când Montan inventase falşa sa profeție. El ada- .
că Zotic, de care face menţiune Scriitorul pe care.
ogă încă
timpul când

"nainte,

Maximilla

supravenind

se prefăcea

„Pepusa, el voi a confunda
însă că e îu împedecai de
7

pe

neaşteptate,

în

profeţii la

că rostește

spiritul de care era
câtră unii cari erau
7

agitată,
în ace-
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leași simțiminte

-

”

ca, ea. EI face de asemenea

menţiunede

Traseas, care suferi în timpul acela Martirul. In fine raporteză ca o veche tradiţiune, că Mântuitorul oprisepe
Apostolii săi de -a eși din Ierusalim înainte de doui-spre-

zece ani. El se servă
calipsul
un

lui I6n,

mort

Cartea
prin

la Efes

prin

sa conţine

care

de 6re-care locuri estrase din Apo-

și mărturisește că
puterea

un

el combate

ce

acest

Apostol a înviat ;

Dumnedeii

mare

număr “de

puternic

acestă

"i dăduse.

alte

argumente,

eresie.

3

“CAPITOLUL XLX.

Judecata

dată de Serapion contra eresiei
Catafrigienilor

Serapion
Maximin

bește

în

ce se

crede

că a succedat

Guvernământul

de scrierile

Catafrigienilor,

ce

Bisericei

compuse

în
de

acel

Apolinarie

și 1 numește în scyisorea

și către Pontic. Iată termenii sei.
«prea fericitului Apolinarie Episcop

timp

Antiochia,

contra,

lui
vor-

eresiei

sa căire Caric,

«VE trimit scrisorite
de Ierapole, pentru a

«vă face cunoscut cu câtă execrațiune aă respins frații
«noştri ce sunt răspândiți în tâtă lumea acestă falşă. şi
«nou& profeție. Este în josul acestei scrisori a, lui Sera-

«pion

subscrieri

a mai

<alții,

a

semnăiură

«meni:

«nătoși.

căruea

Eu

Aurel

multor

Episcopi.

este

de- Cirene

Este

concepută

Martir,

în

doresc

Și un altul a căruea semnătură

unul
între
acești

ter-

ca să fiți -să-

este ast-fel: Eu.

<Elius Publius Iulius Episcop de Develta, Colonie
a Tra-:
«ciei, atestă în numele
lui Dumnedei, carele este viă

<în Cer, că prea fericitul Sotas de Anchiala

<goni

a voit a iz-

demonul din Priscila, şi a fost împedecat de la acesta

«de către ipocriți». Este în aceiași scris6re mai multe
alte

subscrieri de Episcopi.
lată ceia, ce privește

pre

aceşti

CAPITOLUL
Operile

Irinei

compuse

de

a scris un

lor ce conrupeai

la

eretici,

Roma

număr

a
a

XX.

Irinei contra
din Roma.

mare

.

de

S chismaticilor

epistole contra

regulile sântei

ce-

Biserici. El a

|
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scris una, lui Blast atingătâre de schismă, o alta lui Flo
rin atingătore de monarchie, sâă, că Dumnezei
autorul. răului, dupre cum acest Florin era cu

nu este
falşitate

convins. Ei făcu încă după aceia în favorea sa o carte
atingătâre de numărul de opt, când 11 vădu intrat în ră-

tăcirea lui Valentin. El declară în acea carte că
întâea

tradiţiune a Apostolilor,

semnată

priimise

şi adaogă Ia fine o notă în-

ce găsesc forte de cuviință dea

o însera aicea.

lată termenii: Vă conjur în numele Domnului nostru lisusChristos, şi al glori6sei sale Veniri când va judeca vii și
morții, voi care veți transcrie acestă carte, de a “confera
cu exactitate copia Vâstră cu exemplarul, de a o corige,

și de a transcrie
«voit a omite

la fine şi acestă

acâstă parte

atât

conjurațiune.

«Nam

de importantă, care con-

«ține un exemplu ce”noi datorim a avea ţot-deauna îna«intea ochilor, de sirguința şi de exactitudinea, acestor
«bătrâni cari au fost atât de cslebri prin Sânţenia lor.
«EL declară în scrisârea cătr& Florin că convorbise odi«ni6ră în mod familiar cu Policarp. Iată vorbele sale. A«câstă doctrină scumpul mei Florin,ca să dic cu mai
«puţină forță de cât voiu putea, nu e o sănăt6să doctrină.
«Ea este contrară acelia ce învaţă Biserica, și atrage în

«nepietate pre cei ce o ţin. Ereticii însuși ce sunt în a-

«fară de Biserică, n'au îndrăsnit nici o dată ă o susține.
«Sânţii Preoţi ce ai fost înainte de noi, și cari fusese
«Discipoli ai Apostolilor, nu ne-ai predat'o de loc. Fiind

vădut în Asia. inferidră la Policarp, fâ-

«încă tînăr, vam

«când tot posibilul vostru pentru a vE pune bine în spi«ritul s&ă. Căcă 'mi amintesc mal bine de ceia ce am în-

«văţat în acel timp, de cât de ceiace am învăţat de puţin
«timp, pentru

că ceia ce se învață

«mai tare de spirit,

şi nu se

în tinerețe,

se lipește

uită mai nici o dată. Am

«conservat ideea locului unde prea-fericitul Policarp se obici<nuise a ţine discursuri, de modul cum intra acolo şi

<eșia, de- presenţa sa, de aerul
«raporta

discursurile

«vorbirilor

ce făcea

sti, şi. de talia sa.

poporului

ce avusese cu I6n şi cu

istorisirea

Pot

con-

cei-l-alți cari văduse

«pre Domnul, și de ceia ce ei "1 spusese de doctrina sa
«si de minunile sale, care se acorda perfectamente cu

«ceia, ce citim în Sânta Scriptură.
«graţia

de

a tâle aceste
a ascult
cana,
——

mi-a făcut

Dumnedei

lucruri cu

o

atenţiune
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n

«extraordinară, de a. le scrie nu pe hârtie, ci în inima
«mea, şi de a le repeta necontenit. Pot: asigura înain-

«tea lui Dumnedei, că dacă acest prea fericit preot suc«cesor al Apostolilor ar fi audit doctrina. ce învăţaţi, el

«și-ar fi astupat urechile, și ar fi strigat dupre obiceiul
«sti. Domne! la ce timpuri m'ai reservat ca să sufer a-,

«ceste lucruri, și or
<el

de ar fi fost în picidre, ori ședând,

ar fi fugit îndată». Ceia

scrisorile ce el a

scris,

ce dic -se pâte

sau cătră

confirma, prin

Bisericile

din vecină-

tatea sa, pentru a întări credința, lor, sai Gre căror credincioși în particular pentru a redeștepta devoțiunea lor,

Şi a

înștiința de datoria lor.

5
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CAPITOLUL

XXI.

Modul în care Apollonius

=

suferi martirul..

Ia Romă.

Ma

Noi ne bucurăm deo liniște destul de profundă sub domnia
lui Comod, și Dumnedeti dându“ prin harul s&ă pacea
tuturor Bisericilor de pre pământ, şi atrase prin cuvântul
său popore nenumtrate la cunoștința adevăratei Religi-

uni.

Însă inimicul

mântuirei Gmenilor

neputând suferi

grăbnicia cu care familiile cele mai distinse.
din. Roma,
fie prin nascere fie prin bogății, venea a se
supune E--

vangeliei, întrebuință diferite mașini

contra

n6stră ȘI

Tidică o acusaţiune lui Hpolonius om celebru
prin” eminența doctrinei sale, și încă mai- mult prin
curăţenia

credinței sale. Ministrul
afacere,

întrun

fu condamnat

timp când

de

către

demonului întreprindând. acestă
nu

era

permis

Perennius

la morte

de a ne acusa,

Prea-fericit

ul
martir fiind rugat de către același Judec
ător de a da cuveni de credinţa sa Senatului, el o
făcu prin un discurs
forte elegant,
care

Și pentru

era oprit

de

a

că era, încă

absolvi

pre

atunci

creștinii

ce

o

lege,. prin

fusese

acusați, afară numai dacă ei nu $'ar schim
ba, simțimântul,
el avu capul tăiat. Cei ce vor dori
a sci întrebările ce
ce

1 se făcu și respunsurile sale,
Religiunea nGstră în plin Senat,

şi cu ce: chip el apără
vor putea-o afla prin

citirea culegerii ce am: lăcut
de actele

Mărtirilor.

—
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CAPITOLUL XXIL
Episcopii

celebri

din

timpul

acela.

Eleutherie murind, în al șeselea an al domniei lui Comod, după ce a stat trei-spre-dece ani pe Scaunul Bi-

sericii de Roma, “ succedă Victor. lulian murind în acelaș timp, după ce a condus dece ani Biserica de Afu ales Dimitrie pentru

lexandria,
de

rapion,

vorbit mai

care am

locul

a ocupa

nainte, era atunci

Se-

săi.

pre Sca-

unul Bisericii de Antiochia, al cărei episcop era al optulea
de la Apostoli; Theofil pe acela al Cesariei din Palestina
şi Narcis pe acela de Ierusalim. Bacchyl guverna în acelaș
timp Biserica de Corinth cetate din Achaie şi Policrat

Biserica de Efes, cetate din Asia. Trebue crequi, că cele-

l-alte scaune erai ocupate de asemenea de alți păstori
celebri. Insă ei nu vorbesc aici de cât de acei, cari
ni-aii lăsat opere în care ei, sai ai apărat, sau at luminat adevărurile sânte ale credinţei.

CAPITOLUL XXII.
Cestiunea .privitore

atuncea

Făcendu-se
că

credeai,

ţiune,

din

Bisericile

tote

că

la

Serbătorii

celebrarea

Paștelui.

o mare contestaţie asupra cestiunii,
întemeiate

Asia

trebuea

pe

o

tradi-

veche

Pas-

a se celebra serbătârea

,
celui, în a patru-spre-decea di a luminii, care era aceiașide
în care

Jidovii

obicinuesc

a înceta de a posti,

în loc că
întemeiat
de cât în
pentru a
întrerupă

şi

pascal,

ori-care ar fi fost qiua s&ptămânii;

şi făcură cunoscut acesta în tâtă lumea.

astă-Qi

Episcopii

mielul

ă
tâte cele-l-alte Biserici observa un alt obicei
postul
pe tradiţiunea Apostolilor, de a nu înceta
ă
diua învierii Mântuitorului, Episcopii se adunar
să
o decide. Ei conveniră cu toți, că nu trebue
de cât
postul, nici să celebreze misterul învierii

Duminica,
încă

ă mânca

scris6rea

ce

întocmiră asupra

Avem

acestui subiect

și
de Palestina, presidaţi de Theofil al Cesariei

de la Roma, semNarcis de Ierusalim. Avem și pre cea
Avem pre aceia
nată de Victor Episcop al acestil Cetăți.
N.

—
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a Episcopilor de Pont, presidați de Palmas, ca cel mat
vechii. Avem pre aceia a Bisericilor din Galia; care erau
conduse de
ro&na, și a
aceia a lui
altora, cari

Irinei. Avem pre aceia a Bisericilor de Osţărilor dimprejur. Afară de acestea, avem pre
Bacchyl Episcop de Corinth, și a mai multor
fiind de aceiași părere, luară aceiași hotărâre.

CAPITOLUL
Opunerea

XXIV.

Episcopilor

din

Asia.

Episcopii de Asia, presidaţi de Polycrat, susțineau din
contra, că irebue a să observa obiceiul lor. EI esplică
vechia tradiţiune în scris6rea ce trimise lui -Victor, şi Bisericei

Romane,

în

acești

termini:

|

«Nol observăm neschimbat aceiași di fără a adăoga
«ceva sai a micșora. Mari lumini s'aă stins în Asia, care
«vor
«din

începe a străluci în presența Domnului, când va veni
cer plin de glorie și de mărire, Şi va învia pre

«toți sânii. Vorbesc

ast-fel

de Filip,

unul

din cei doui-

«spre-dece Apostoli, care a murit la lerapole, de dous din
«fiicele sale, care a conservat fecioria lor; de o alta care
<a avut darul profeției, și care a murit la Efes; de I6n
«care a avut onorea de a, se rezema pre peptul Domnului, .
«care a, fost Doctor, Episcop şi martir, și care purtă un

«semn

de rană pe frunte, și care de

asemenea

a murit

«la Efes; de Polycarp, Episcop de Smyrna şi martir, de
<Traseas Episcop de Eumenie şi martir, care se odihneşte
«la Smyrna. Ce voii dice de Sagaris, Episcop şi martir

«care se

odihnește

«fericitul

Papir,

la Laodicea?

de

Meliton

Ce

eunc,

voiu
care

dice de prea

a fost

tot-de-

»una plin de Sântul Duh, şi care așteptă la Sardia ve«nirea, Domnului și învierea glori6să? Ei toți atit celebrat
«serbătârea Pascelui, în a patru-spre-decea di a Luminii

«dupre Evangelie,

«Ei

Polyerat,

«de asemenea,
«cei

de aprope

care

fărăa

urmând

tradițiunea

ai mei,

căci am avut

«ŞI ei sunt al optulea.
«celui,

în diua

se depărta de la

sunt cel mai mic

regula

dintre

ce

am

credinței.

voi, o păzesc

primit de la

şapte rude Episcopi,

Ei toți ai celebrat serbătorea Pas-

în care Jidovii înceteză de

a mânca, pâinea

«<dospită. Eă, dic, fraților, care am sase-deci
şi cinci de
“ani în Domnul, care adese ori am stat la
vorbă cu mai

—
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«mulți din fraţii noştri, ce sunt răspândiți în tot pămân«tul, care am citit Sânta Scriptură, nu sunt mișcat de

«amenințările ce mi se fac. Alţii
<a

gis, că

«cât

pre

trebue

Gmeni».

a asculta
(Faptele

mai mari de cât mine

pre Dumnedei

Apost.

cap.

mai

mult de

5).

Vorbind apoi de Episcopii ce erai de faţă, când. el
scria, acestă scrisre, şi cari erai în același gând ca el,
adaoge: <Aș putea vorbi de Episcopii cari sunt aicea, și
«pe cari "i-am adunat, dupre cum aţi dorit. Dacă aș spune
«tte numele lor, aţi vedea că ei sunt în mare număr.
«Ei au venit la mine cu t6tă. nevrednicia mea, şi ai a«probat scris6rea mea, în credința, că nu în zadar am
«părul cărunt, şi că am petrecut î6tă viaţa mea în ser«viciul Domnulut».
Dup& acesta Victor Episcop de Roma, caută a despărți
-din

corpul

rolate

într'o

Creştinilor,

pre

tote

Bisericile din

falşă doctrină, şi declară

Asia,

ca în-

de excomunicați pre

toți credincioșii acestor Biserici. Excomunicarea nu fu aprobată de toți Episcopii, şi ei ”] rugară de a întreţine
pacea, unirea şi dragostea. Avem încă scrisorile, prin care
ei ?! mustră cu multă tărie. Irineu scriind în numele credincioşilor, ce avea sub conducerea sa în Galia, susține
că misterul învierei trebue 'a fi celebrat Duminica. Insă
însciințeză

comunicare
-ce

ele

pre

Victor, cu

respect,

de

a nu

înlătura

de la

pre Bisericile, care păzea o veche tradițiune

primise.

După ce a spus mai multe alte lucruri, el adaoge ceea
«ce urmeză: «Nu e vorba numai de diua, în care trebue
«a se celebra serbătorea Pascelui, ci şi de modul în care
«trebue a posti. Unii cred a nu fi obligaţi să postescă de
«cât o qi, alţii două, şi alţii mai multe. Unii numeră pa<tru- decă de

6re. în dilele

în

care

postesc.

Acestă

deose-

«bire în modul de a posti, este veche, și n'a fost întro«dusă în dilele nâstre. E probabil, că ea s'a întărit prin
-«puţina îngrijire ce ai pus Prelaţii de a instrui în acest
«punct pre credincioși, şi de a! îndrepta din simplicitatea
«şi ignoranţa lor. Cu tote acestea ei ai întreținut pacea
«între dânşii, dupre cum noi o întreținem, și diferința

«posturilor lor n'a făcut de cât a confirma uniformitatea
«credinței lor. Cred de datorie a nu omite o istorisire ce
«face el pe urmă. lato: Anicet, Pius, Hygin, Telesfor, Sixt,

—
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«şi cel-l-alţi Preoţi, ce au

condus

înaintea lui Sotir, Bi-

«serica ce păstoriți, n'a observat nici odată obiceiul de
«a, celebra serbătârea Pascelui, în a patru-spre-decea, di
<a Luminii, nici au permis de a o celebra în acea di
«celor ce erai sub conducerea, lor. Ei n'a încetat de a,
«întreţine patea cu acei ce păzea acest obicei, când

«ei au venit

«rința

din acele ţări la Roma, și

practicilor

lor;

mai mult,

s'a vedut dife-

când ei erai toţi adunaţi

<în aceiaşi cetate, nimenea n'a fost înlăturat de la co- .
«municare pentru acest motiv. Deşi: preoții cari wati pre«cedat n'a păzit acest obiceiă, ei trimiteau Eucharistia

«preoților,

cari

«la Roma

în timpul lui Anicet,

"| păzeau.

Prea

fericitul Polycarp,

venind

şi avend 6re-cari neînțe--

«legeri cu dânsul asupra altor puncte, ei se înţeleseră
«îndată fără a se opri mult asupra acestuia. Căci Anicet
«nu putu convinge pre Polycarp de a înceta ca să; cele-

«breze serbătârea Pascelui, în diua, în care el o celebrase
«tot-deuna cu I6n discipolul Domnului, și cu cei-l-alţi
«Apostoli, cu cari el convorbise în mod familiar. ŞI Po<Iycarp nu se sili de a convinge pre Anicet ca, să urmeze:
«practica sa, pentru că el dicea, câ era obligat dea ţine

«practica Preoţilor,
maseră

cari fusese înaintea lui. Ast-fel ej r&-

în comunicare

«Polyearp a celebra

unul

în locul

cu

altul,

săi prin

și Anicet

ondre,

făcu pre

şi et se:

<părăsiră în pace, şi unii și alții, atât acei ce observa
<a patru-spre-decea di a luminei, precum şi acei ce nvo-

«observaii, remănând uniți în t6tă Biserica».
„Iată părerile şi sfaturile ce dădu Irinei, pentru a, stabili pacea în Biserică, el care era atât de pacinic cum
o mărturisește numele săi. El nu scrise numai lui Victor,
ci încă și la mal mulți alți Episcopi asupra acestui subiect..

CAPITOLUL
Cum

se

Episcopii

am

XXV.

uniră Episcopii în privința celebrării
Serbătorii Pascelui.
din Palestina,

vorbit deja, Cassius

adică Narcis

de Tyr,

şi Theofil,

Clarus

de cari

de Ptolemaida,

ȘI cel-lalț
lare
eră NAcu ei, după ce ai vorbit pe
î i ce se adunas
rg în scripi
sorea lor A de tradițiu
nea ce eiPie

primiseră de la
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Apostoli,

închee
«tâte

atingătâre

cu aceşti
Bisericile

de

celebrarea

termini:
copii

«nu

ni se atribue

«Vă

declarăm

de

de

«Aveţi

serbătârii

grijă

Pascelui, o

să

se trimiţă la

pe scris6rea nostră,

greșala

acelor

asemenea

ce ai

că noi

pentru

cădut

celebrăm

ca să

în erdre.
Serbătorea,

«Pascelui în aceiaşi di când se celebrâză în Alexandria,
«şi că noi ne scriem unul altuia pentru a o. celebra în -

«aceiaşi di».

|

|

CAPITOLUL
Operile

lui Irinei.

de scrisorile și cele-l-alte opere ale lui Irineă de

Afară
care

XXVI.

avem

vorbit,

am

de

la

încă

densul

scurtă dar forte necesară: despre
O alta, adresată lui Marcian care
predicată de Apostoli. O alta în
rite discuţiuni, și în care citâză

forte

o -carte

știința contra Păgânilor.
conţine probele doctrinei
care sunt cuprinse difebucăți estrase din. epis-

tola către Ebrei, şi de la înțelepciunea

lui

Solomon.

Și

apoi Pertinax urmând. lui Comod și neconducând imperiul de cât şase luni, Sever îi urmeză.

CAPITOLUL XXVII.
Operele
încă

Avem

altor scriitori
în mâini operile

din

timp.

același

mai multor scriitori

eccle-

siastică, ce sunt tot atâtea probe de sîrguința lor. Avem
comentariele lui Heraclit asupra Apostolului, un volum

de Maxim

asupra

acestei

cestiuni

atât de

comună,

de.

unde purcede răul, și asupra aceia, că materia a fost
creată; un commentariii de Candid, și un altul de Appion
asupra operii exaimeron (celor șase dile), o carte de Sixt
relativă la înviere, o alta de Arabien asupra unul alt su-

biect, şi mai multe altele de diferiți autori, despre care însă

nică timpul nici numele nu am putea însemna în mod
precis, pentru că ele nu s'au exprimat în scrierile lor;

putem

numai

ortodoxă,

asigura, că

fiind-că scim,

doctrina lor este

sănătâsă și

că ea nu conţine de cât o expli-

caţie credinci6să a sensului adevărat al Sântei

Scripturi.
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CAPITOLUL

XXVIII.

Despre Sectatorii ui Artemon, despre mora- vurile lor, și despre cutezarea ce ai avut ei dea.
conrupe Sânta Scriptură:
|
o

Se găsește într'o scriere a unuia din aceşti autori, făcută contra eresiei lui .Arlemon, ce Pavel de Samosata

sa silit de a o reînoi în dilele nostre,

o naraţiune forte.

proprie a avea loc în Istoria nâstră. Acest autor voind
a proba că eresia acelora ce asigură că lisus Christos

nu era de cât un om, era nouă, vorbeşte ast-fel: «Ei
«ai culezarea de a spune, că ceea ce ei țin și în«vaţă

a fost ţinut

și învăţat

«însuși Apostoli,

că adevărul

de toți cei vechi,

şi chiar de-

doctrinei lor a tost conser-

«Vat până în timpul lui Victor, care a fost al trei-spre«decelea Episcop de Roma de la Petru, şi că acest adevăr
«n'a, fost conrupt de cât în timpul lui Zefirin succesor
ul
«lui Victor. Ceea ce ei spun ast-fel ar avea, pâte
Gre-care:
«aparenţă de adevăr, dacă n'ar fi nimicit maj
întâiu prin
«autoritatea Sântei Scripturi, și apoi prin mărturisi
rea

«unora, din fraţii noștri,

cari ai scris

înainte de timpul

«lui Victor, fie contra păgânilor, fie contra,
ereticilor, pen«tru apărarea Religiunei nostre. Acei de cari vorbesc
sunl:.
<lustin, Miltiade, Tatian, Climent și mai mulți
alţii cari

«au stabilit în operile lor adevărul divinităței lui
lisus.
«Christos. Ai doră este cine-va. care să nu
știe că Irinei,
«Meliton și mai mulţi alții au învățat în tote
scrierile lor,
«că
lisus Christos era adevărat Dumnedei, şi
adevărat
«om ? Psalmii și imnurile compuse încă
de mult, timp de
«credincioși, ai nu conțin ele, că lisus
Christos este Cu«ventul

«Dacă
«timp

lui Dumnedei,

«care este cu totul
«timpul

şi că el însuși este

acestă, doctrină a fost predicată
în Biserică. cum să, pole face

contrară

lui Victor?

Cum

de
ca

Dumnedei?:

atât de mult
doctrina lor,

să fi fost învătată

îndrăsnesc

ei

a inventa

până. în

acestă
«calomnie contra lui Victor, ei cari ştii
de sigur că ela
«excomunicat pre

«cestei

«dupre
«ai

ereşil?

cum

Căci

€i ai

excomunicat

Theodot curalariu » Primul autor al
a=:
dacă Victor ar fi fost în credinţa lor,

cutezanţa,

el

pre

de a o spune,

Theodot,

care

pentru ce

a introdus

acest

—
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ce priveşte

«simţimânt2?» lată în ceea

ce a

condus

După

pre Victor.

de Roma,

Biserica.

ani

dece

—

pre

el avu

Zefirin de succesor în al noulea an al domniei lui Sever.
Acelaş scriitor raporteză în aceiași carte o istorie întemplată în timpul lui Zefirin: «Voiui reaminti, dice el, în
«memoria. fraţilor noștri, un fapt important ce s'a întâm«plat între noi, şi carele, de sar fi întâmplat locuitorilor
«din Sodoma, ar fi putut, dupre cum o cred, săi ducă
«la. pocăință. Un martir, numit Nalalis, care a trăit în
«dilele nostre, fiind amăgit de meşteșugirile lui Asclepiodot,

lui Theodot

«şi ale

bancherul,

cari

erai

discipolii

lui

«Theodot Curelariul, care ca primul autor al acestei erori,
«sati mai bine al acestei estravaganţe, fu: depărtat de
«Biserică prin autoritatea Episcopului Victor; el să lăsă
<a fi amăgit de ei ca să primâscă să'l facă episcop al

«sectei lor, promițându-i o sută cinci-deci
«s'ar

da pe lună.

După

de dinari ce i

ce a intrat în partidul

lor, el fu

Căci

<adesea, ori înștiințat în vis de a se separa de ei.

«Domnul
«nu

«său,

.vroea

nostru lisus Christos, care e plin
a. permite

ca

şi care mărturisise

un

om care

adevărul

de milostivire,.

mărturisise

despre

patima

numele:

sa,

să

"«se piardă afară din Biserică. Insă, dorința de a conserva.
«primul loc de care se bucura între ei, și iubirea de a-

<vere, care a fost causă a perderii multora, făcându!l a:
«negligea aceste avertisemente, el fu bătut o n6pte întregă

«de Îngeri, ast-fel că sculându-se _dis-de-dimineţă, şi a«coperindu-se cu sac şi cu cenuşe, veni de se aruncă la
«piciorele lui Zefirin, a Clerului şi a Poporului, şi mișcă
«ast-fel prin lacrimile sale şi prin vederea ranelor sale,
«compătimirea Bisericei, care imitează dragostea Mântui-

«torului, şi obținu permisiunea

de a

fi restabilit în corz-

<«municare.
«Să adăogăm Ja acesta, ceea ce dice același autor des«pre aceşti eretici. Fi au avut îndrăsneala de a conrupe
«Sânta Scriptură; de a respinge regula vechii credințe, şi
«de a nesocoti pre lisus Christos căutând raționamente
«subtile pentru. a sprijini nelegiuirea lor, în loc dea căuta

«cu îngrijire adevărul cărților sacre. Când li se obiecteză

«un text din Sânta Scriptură, el examinâză, dacă se pote
«face din el un silogism, şi despreţuesc ştiinţa Bisericii,.

«pentru a studia geometria,

și nu învaţă de câta măsura.

—
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«pământul, fără a'și da osteneală de a cunsce pre acela
«ce s'a pogorât din Cer. Unii dintre ei studiază necon«tenit pre Euclid, admiră pre Aristot și pre Theofrast, și
"«onoreză cu deosebire pre Galien. Nu e deci necesar dea
i «lua multă ostenlă, pentru a arăta că ei sunt fârte de- .
«părtați de credinţă, fiind-că ei abuzează de ştiinţele şi
«de a artele necredincioșilor, pentru a stabili erorea lor, şi

«conrup simplicitatea cărţilor sânte, prin subtilitatea, raţio«namentelor

lor.

De

acolo

a

venit

insolența

ce

ai

avut

«ei de a întreprinde să schimbe Scriptura, şi de a se
«lăuda, că ai îndreptat'o. Cine va voi a recunosce ade«verul acestei imputări ce le fac, n'are de cât să'şi dea

«ostenela ca să caute

mai multe din exemplarile lor, și

«comparându-le împreună,

va

recunâsce

că

ele nu

se po-

«trivesc de loc. Este sigur, că exemplarele lui Asclepiodot
«nu sunt de loc conforme cu acele ale lui Theodot. Şi
«Du e mare greutate de a găsi mulțime de aceste exem<plare, pentru că discipolii lor ai avut mare grije de a
«le transcrie pentru a avea corecţiunele, sau mai bine.
«conrupțiunile dascălilor lor. Apoi, exemplarele lui Hermofil

«nu sunt de loc conforme

cu acelea ale celor-l-alți doui

«ce i-am numit. Acele ale lui Apollinid nu sunt chiar
«între ele conforme, şi fie-care pote observa diferința. ce

<este între cele dintâiu și cele depe urmă ce ela conrupt.
« Temeritatea acestei întreprinderi este atât de extraordi«nară, că naș putea crede, că n'o recunosc ei însuși.

«Căci, sau nu cred ei că Sânta Scriptură a. fost inspirată
«de Duhul Sânt, și ei sunt necredincioşi, sai că își în-

«chipuesc a fi mai luminaţi de cât acest dumnedeesc Duh,

<şi sunt posedaţi de demonul. Căci ei nu pot nega
că
«n'a conrupt Scriptura, fiind-că exemplarele sunt de mâna
«lor, că nu le-ai copiat după exemplarele acelora. ce le-ai
«dat primele instrucţiuni ale Religiunii, şi ei n'ar
putea

«să arate de unde le-ati luat. Unii dintre ei nu sati
dat
«ostenâla, de a corupe

«solut legea, și Profeţii,

<prăpăstuit

Sânta Scriptură.

şi sub pretext

în abisul nepietăţii».
3
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Ei

aă

respins ab-

de pietate

s'au

CARTEA A ȘASEA
CAPITOLUL 1
Persecuţia, ridicată contra Chreștinilor
nia Jui Sever.

sub

dom-

Imp&ratul Sever ridicând o crudă persecuție contra Bi“sericei, (an 202) nu fu mai nici o cetate, care să nu fi avut
martirii s&i. Insă Alexandria avu un așa de mare număr de
martiri

cum

câştigă

un

alta, n'a

avut.

Cei

mai

generoși

apărători ai

Religiunei n6stre, fură aduși acolo din Egipt și din Thebaida, ca în câmpul de bătălie, unde răbdarea lor învinse
i6te sforţările inimieilor credinţei, triumfă în fața turbărei
lor şi a supliciilor lor, şi primi din mâna lui Dumnedeti
cununa nemurirei și a gloriei.
Leonida, tatăl lui Origen se distinse în acestă combatere, unde el avu capul tăiat. Fiul său arătă de atunci
o dragoste atât de vie pentru adevărurile Evangeliei, și
cred

de

renume

datorie

atât

a vorbi

de

mare

între credincioși,

în cât

de el aică mai pre larg.

CAPITOLUL

II.

Educaţia lui Origen.
Ar

trebui

0 carte

anume

pentru a, descrie t6tă viaţa, sa.

Eu nu voii însemna de cât principalele împrejurări, ce
voii trage, din scrisorile și din alte opere ale acelora ce
Paă cunoscut cu deosebire, şi cari trăesc încă astă-zi.

Totul a fost minunat în Origen, până și copilăria sa. o-

—
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cul persecuției aprindendu-se

contra

Bisericei în “al şase-

spre-decelea an al domniei lui Sever, şi în timpul când
Laetus era guvernator de Egipt şi de Alexandria, și când
Dimitrie, succesorul lui Iulian, era Episcop acestei Cetăți,

în el se

născu

martirul,

în cât el căuta

o

dorință atât de

puternică de a suferi

ocasiunea.

Și ar

fi fost răpit,

fără îndoială de ard6rea zelului său, dacă Dumnedeeasca
Providenţă ce 71 reserva pentru binele mai mai multor
pers6ne, nu lar fi moderat prin mijlocul mumei sale. Ea
'] conjură mai întâiu prin respectul ce'i datorea, de a n'o

părăsi. Ins& când

v&du

că

temnița

tatălui

nerăbdarea ce avea de a suferi martirul,

a eși din casă
face

alt-ceva,

a remâne
«rea

ce

ascundendu-i
el scrise

tare în credință:
aveţi

pentru

hainele.

părintelui să
noi

«Tatăl
să nu

săi

reîndoia

ea 1 împedică de

Ne putând

atunci

spre a/l îndemna de:

mei,
vE

i gise el, iubi-

facă

de a schimba

«simţimentul». lată o fidelă imagină a perfectei pietăți ce:
avea el încă din irageda tinerețe a sa. De atunci el se
aplică la studiul Sântei Scripturi cu o sîrguință de necredut. Leonida tatăl săi "1 făcu de a citi înaintea celorl-alte profane, și "1 obligă de a învăţa în fie-care di câteva

pasage.

El nu

se mulțumea

silea de a'i pătrunde
tatăl său prin

de

a"! sci vorbele.

înțelesul, și încurca

chestiunile

cei

propunea

EI se

adesea ori pre
asupra

locurilor.

celor mai dificile. Leonida "1 mustra de îndrăsneala sa,
Şi 1 dicea de a se mulțumi cu simpla idee, ce dădeai

cuvintele Scripturii, fără a întreprinde
ficultăţi ce erai mai presus de vârsta

de a aprofunda disa. Insă el simţea.

o bucurie neasemănată în adincul sufletului săi, și mulțumea lui Dumnedei, unicul autor a tuturor bunurilor, că i-a dat un ast-fel de fiii. Se dice că el intra adesea
ori

în camera

sa pe

cu

respect, ca

pre

un

când

dormea, Și că'l săruta pe piept

templu,

unde'se

afla

Sântul

Duh,

ȘI se credea fericit că a contribuit de a-l aduce în lume.
lată ce se povesteşte
de linerețea lui Origen. Când tatăl
seu a luat cununa martirului, el r&mase în vârsta de:

şeple-spre-dece
ani cu muma sa şi șese irați aj săi. Aextremă necesitate, dumnedeeasca providență
avu grijă
de subsi

verea tătălui fiind confiscată, şi totă familia redusă la O

stența lor. O
ui i
uă in casa sa, unde

Dâm nă de neam și fârte bogată, ]
avea un om celebru numit Pavel,

—
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născut la Antiochia, care favorisa, pre ereticii din Alexan-.
dria. Origen arătă chiar din acel timp grija ce avea de

a conserva

sale. Căci de şi era obli-

curăţenia credinței

gat de a trăi cu acest om, a cărui reputaţie ce avea de
a fi forte eloquent, atrăgea ! neîncetat un mare număr, atât de
eretic, cum şi de credinciosi, el evita tot-d'auna de a, se ruga
lui Dumnedeii împreună cu dinsul, obeservând cu religi--

ositate regula Bisericii, și mărturisind, cum dice el însuși
în Gri care

doctrină.

loc, orârea

ce trebue

a avea cine-va

de falsa

Incepând, încă fiind în viaţă tatăl s&ă de a stu-

dia, literile, el continuă pe urmă cu atâta aplicaţiune și
cu atâta devotament în cât ajunsese de a fi în ștare să
le predea şi altora şi ast-fel căpăta din profesiunea sa ajutorurile necesare de a trăi destul de bine într'o vâr-.
stă, unde nu era obligat la mare cheltueală.
CAPITOLUL
Despre

modul

II].

cu

care predica

nedeă

fiind încă

cuventul lui Dum-

tener.

Fiind-că nu mai era nimeni atuncea la Alexandria, pentru a instrui pe Catecumeni, retrăgându-se toți acei ce
ar fi putut s'o facă de frica persecuţiunii, câţi-va păgâni

merseră
cum

o

la Origen
istoriseşte

în timpul
el însuși,

când el înveţa, literile
spre

a învăța

din

gura

presa,

adevărurile Religiunei n6stre. El mărturisește, că cel dintâiu
fu Plutarch,.a cărui viâţă curată și Sântă. fu însemnată
cu martirul. Al doilea fu Heraclas fratele lui Plutarch, ca-.
rele făcând mari progrese sub dânsul, în studiul adevăratei înţelepciuni, fu considerat ca demn de a fi ridicat
pe scaunul Bisericei de Alexandria, după mortea lui Dimitrie. Origen-n'avea de cât opt-spre dece ani, când învăţa pre Catecumeni, şi el făcu atât de mari progrese
în acestă însărcinare în timpul persecuţiunei ce fu ridicată contra Bisericei în timpul guvernământului lui Aquila
în cât el deveni f6rte renumit între credincioși, prin ajutorurile ce dragostea sa făcu fără osebire, atât Martirilor:
pre care o cunoscea, precum şi acelora pe care nu-i.
cunoscea. El mergea după dânşii nu numai în temnițe și
şi înaintea tribunalelor, unde sta cu ei de vorbă, ci până.
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şi la locul chinuirii lor. Generosa libertate cu care el îi
îmbrăţișași le da. sărutarea de pace, aţiță atât de tare
contra, lui furia, păgânilor,

Dumnedei
putea

că ei lar fi ucis cu petre, dacă

nu lar fi păzit de acâstă

spune

de

câte

primejdie.

Nu

sar

ori el simţi efectele protecţiunei sale

contra întreprinderilor necredincăoşilor, cari neputend suferi ca el să atragă în fie-care qi mulţime de persone la

credință

încunjurară

adesea ori casa sa

obligară de a'și schimba
în aceste

schimbări

de

locuința
locuinţă,

armaţi fiind, şi "1

de mai multe ori. Insă
el era tot-d'auna același

avea tot-d'auna acelaş zel pentru Religiune, şi arăta că
curăţenia moravurilor sale se acordai perfect cu adevtrul discursurilor sale. Exemplul s&ă îndemna un mare
număr de persone a'l imita, şi “i atrăgea o mulțime. atât

de considerabilă

de Catecumeni,

cu instrucţiunea

cărora

Dimitrie Episcopul de Alexandria, îl însărcinare singur pre el, în cât recunoscând că nu putea îndeplini acestă sar-

cină, și a continua în același timp

a preda gramatica, el

renunță la acestă profesiune ca la o profesiune nefolosit6re pentru mântuire și contrară studiului Sântelor Scripturi. Pentru a nu fi în sarcina nimănui, el vendu o mulțime
de cărţi, ce avea, de autori profani, și se mulțumi cu patru oboli (bani) ce"i dedea pe fie- care di cel ce le cumpărase; el pe-

trecu mai mai mulţi ani în exerciţiile acestei religi6se Filo-

sofii, lipsindu-se de tot ce pote servi în tinerețe de nutriment
pasiunilor; el postea, şi lucra t6tă diua; întrebuința, cea mai

mare

parte a nopței în citirea

Sântei

Scripturi, nereser-

vându-și de cât partea, cea mai mică pentru somn,
și ne
dormind de cât pe pământ; el credea :că se cuvine
a observa cu exactitate ceea ce ne-a învățat Domnul,
când

ni-a

recomandat

de

a nu

avea

de cât

o haină,

de

nu purta încălțăminte, și de a, nu ne îngriji de diua a
de.
mâine.
era

mai

pentru

El suferea frigul şi goliciunea
pre

sus

dragostea

de

vârsta

sa,

cu

și admira

o statornicie ce.
pe

ce mărturiseati pentru sărăcie.

amicii sti,

|
Mai mulți cari "1 vedeai suportând niște lucrări atât
-de mari pentru gloria Evangeliei, dorea cu pasiune de
ai
face parte din averile lor. Insă ei nu putură face
nimic
pentru a slăbi din asprimea sa ordinară.

Se dice că umbla mai mulți ani în picidrele
gole, fără
nici odată

-a pune

încălțăminte.

El se

abținu fârte

mult

—-

timp

de vin

şi de alte
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nutrimente,

ce nu

sunt

absolut

necesarie la conservarea sănătăței, ast-iel că stomacul stu
fu în pericol de a fi cu totul slăbiț. O virtute atât de:
exemplară ca acâsta, nu lipsi de a găsi imitatori. Ea atrase până și Filosofi păgâni, sub conducerea sa. Ei înv&ţară de la dânsul principiile credinței n6stre, şi unii
dintre ei făcură atât de însemnate progrese în acâstă școlă
în cât ajunseră până la cununa martirului.
CAPITOLUL
Disepolii

lui

Origen,

1V

cari suferiră martyrul

Plutarch de care am şi vorbit, fu cel d'intâii. Origen
nepărăsindu!l nici odată, când îl duse la locul de muncă
puţin a lipsit să nu fi fost ucis de către cetăţenii cel
acusau de a fi causa morţii sale. Insă el fu încă scăpat
de acest pericol prin îngrijirele dumnedeeşștei providențe.
Seren fu al doilea din discipolii lui Origen, care suferi
martirul,

după

Eraclide

Plutarch,

fu al

treilea,

și Heron

al patrulea. Aceşti doi din urmă avură capul tăiat. Al
cincilea fu un alt Seren, carele suportând felurite munci
cu o statornicie neînvinsă, avu de asemenea capul tăiat.
Heraida. femee, ce nu era încă de cât Catecumenă, găsi
botezul său în foc unde 'şi dădu duhul, dupre cum Origen
o spune însuși.

CAPITOLUL
Despre

Al

şaptelea

fu Basilid

V

Fotamiana

care

duse

la munci

acestei prea
mita Potamiana. Memoria
este încă onorată în ţară, și poporele de

pre

renu-

fericite fecidre
acolo istorisesc

cu admiraţiune luptele ce ea Susținu pentru apărarea
castităţii sale, contra acelor cărora frumusețea, sa, născuse
iubire pentru ea, şi grija ce ea avu de a conserva Vir- .
tutea sa, care este frumuseţea sufletului, și muncile cu

care credinţa sa fu încercată înainte de a primi cununa

martirului

în mijlocul

focului,

unde

ea ea fu

consumată

cu Marcela muma sa. Se dice că Judecătorul numit Aquilla

—
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chinuindu-o în mod crud, o
năril gladiatorilor. Fiind că
cestei ameninţări, o sili de
facu un răspuns ce se păru

dată unul

din soldaţi numit

ameninţă
ea medita
a declara
nelegiuit

Basilid,

de a o da desfrâprofund asupra acugetarea sa, Şi ea
necredincioşilor. In-

o

apucă

spre

ao

conduce la supliciă. Insă fiind-că poporul ce o înconjura
i făcea confusiune prin insultele sale, el reprimă neruși-

narea, lor, și'i arătă multă blândeţe şi umanitate. Ea recunoscu onestitatea sa şii promise de se ruga pentru el
lui Dumnegeii pre carele ea adora, şi de a obține în cu-

rând recompensa sa. După aceasta ea fu confundată
câte puţin de la piciore până la cap într'o căldare
de smâlă topită, şi suferi cu statornicie martirul.
timp dupe aceia companioni lui Basilid silindu'l de

el răspunse

că nu'i era permis,

puţin
plină
Cât-va
a jura

pentru că era Chreștin.

Ei credură mai întâiu că glumea, dar când el “i-ai asigurat despre aceasta serios, el '] duseră înaintea, judecătorului, carele întrebându-l porunci de a] pune în fiare.
Credincioșii mergând a! cerceta în temniţă, el le dise că

Potamiana

i Sa

arătat

trei

dile

după

martirul

sei, că

i-a pus o cunună pe cap, şi la asigurat că ea obținuse
de la Dumnedâă rugăciunea ce făcuse în favorea
sa, şi

că dupE puțin timp el va eşi din acâstă viaţă. Priimind
pecetea Domnului din mâna fraţilor, el mărturisi numele
sei în diua viitâre, şi i se tăiă capul. Se dice
că. mal
mulți
aretase

alți locuitori

din Alexandria

în timpul

somnului lor,

acelaşi timp.

CAPITOLUL
Despre
Clement

pre

Clement

care succedase

Catecumenii

din

polul săă în tinerețe.

sale

un

peratului

cestă

calcul

operă

sub

-

li se

în

VI.

Alexandrinul

lui Panten,

Alexandria,

învăța. încă atuncea

şi Origen

fusese

disci-

EL face în prima carte a lucrărilor

al timpurilor,

Comod,

cărora Potamiana

îmbrăţișară credința

ceea

domnia

ce

ce'l sfârseste

a

ar&lat

lui Sever.

că

la mârtea
el a

compus

îma-
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CAPITOLUL
Despre

un

alt

VII

Scriitor numit

Iuda.

Un alt scriitor numit luda, vorbind în același timp de
cele şapte-deci de săptămâni ale Prorociei lui Daniil, continua.

calculul

său

până

la

al

decelea

an

al Domniei

luk

Sever. Credincioşii erau atunci atât de miraţi de violența
persecuţiunii, în cât acest scriitor era convins că venirea

lui Antichrist, de care se face

țiune

în Scriptură,

era

atât de

adesea ori men-

aprâpe.

CAPITOLUL VIIL
Fapta îndrăsneță

a lui Origen

Origen învățând pre Catecumenil din Alexandria, făcu
o faptă ce se părea că provine dintr'o ardâre imprudentă
a tinereții, dar care totuși ar&ta o mare probă de credinţă, şi de înfrânarea sa. Căcă interpretând în mod literal acest cuvânt al Mântuitorului: sunț fameni, cari
sinouzi saă scopit pre sine pentru Imp6răţia Cerurilor, el! îl săvârşi în persona sa, pentru a evita orice bănuială, şi a convorbi ast-fel mai liber nu numai cu

bărbaţii, ci şi cu femeile ce învăţa. El se sili de a ține

acâstă faptă în secret, însă ea fu știută. Când
Episcopul de Alexandria o află, fu cuprins de o
„mirare,

și admirând

curăţenia.

credinţii sale

el

Dimitrie
extremă

"] îndemnă

de a reindbi sîrguința sa pentru instrucțiunea noilor credineioși. Iată care fu prima sa disposiţiune. Dar când mai

pe urmă vădu că reputaţia
şchimbă simţimeântul, şi prin
sunt forte supuși, el făcu o
copii pentru a publica şi a
celebri

din

Palestina, adecă

sa creștea din di
O j6să gelosie, la
seri6să circulară
condamna fapta
acei

din Cesaria

în di, el își
care Gmenii
la toți: Epissa. Cei mai
şi din

leru-

salim, judecând pre Origen demn de cele mai întâi sarcini ale Bisericei, 1 puseră mâinile și1 conferiră darul

Preoţiei.

Fiind-că numele

săi devenea în tote dilele mal

celebru, şi reputațiunea de înţelepciunea sa şi de virtutea
sa se r&spândea în mal multe locuri, Dimitrie ce nui
putea face nică o imputare alta, merse de căută acestă

—

faptă

a tinereții
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sale pentru

a'l blama,

şi

ajunse

până

a defăima pre acei cel ridicase la Sacerdoţiii. Ins& acsta.
nu se întâmplă de cât mai târdiu-căci în timpul de care
vorbesc acum, Origen se ocupa neîntrerupt cu funcțiunile sale, și învăţa diua și n6ptea adevărurile Religiunei
n6stre, pre acei ce veneaii la el, spre a se instrui. Cu
t6te aceste Sever domnind. opt-spre-dece ani, Antonin
Fiiul s&u "i succedă. (an 122). In acel timp. Alexandru, care
se semnalase în timpul persecuțiunii, și care” după ce a
mărturisit cu îndrăsnelă, numele lui lisus Christos, fusese
preservat de mârte prin îngrijirile Providinţiei, fu ridicat.
pe Scaunul Bisericei de Ierusalim, de și Narcis predece-

sorul său era încă în viață.
CAPITOLUL
Minunile

Credincioşii

din

făcute

acâstă

IX.
de

Narcis.

cetate povestesc

despre Narcis:

lucruri f6rte minunate, pe care ei le ţin de la o vechie
tradițiune a iraţilor lor. Ei spun că untul de lemn lipsind
Diaconilor în ajunul sărbătorii Paştelui, şi poporul fiind
forte mâhnit pentru acesta, Narcis porunci aprindătorilor
de candele, de a merge să scâță apă dintr'un puț din vecinătate, şi de a. "i-o aduce; acesta fiind executată, el făcu
rugăciunile sale asupra apei cu o credinţă vie, şi porunci
de a o turna în candele, și că atuncea ea se prefăcu îîn
unt-de-lemn, :și că se păstrăză încă până astă-ză o parte,
pentru

Se

a conserva

spun

o mulţime

memoria

unei

minuni

de alte împrejurări

atât

fârte

de

mari.

minunate

de faptele sale și de vieaţa sa. Iată una din cele mai însemnate. Nişte scelerați neputând suferi vigorea. și fermitatea sa, și temându-se de a fi prinși și pedepsiţi de
crimele ce le imputa. conștiința lor, se hotărâră de a forma
contra lui o calomni6să acusaţiune. Pentru a face să se
cr6dă, că ea era adevărată, ei o confirmară cu jurământ.
Unul se jură să fie ars de viu, dacă minte; altul să piară
de o b6lă contagi6să; şi altul să'şi piardă ochil. Insă cu-

noștința ce credincioșii aveaii de virtutea și de sânţenia
lui Narcis,

împedecă

de a da, credare,

nici acusaţiunii,

nici jurămintelor lor. Acest prea-fericit Episcop neputând
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suferi nedreplatea acestei acusaţiuni, și dorind de mult
timp de a se bucura de liniştea singurătăţii, se retrase

la ţară unde petrecu mai mulți ani. Dreptatea dumnedeâscă nu r&mase nelucrătore, ci ea pedepsi curând după
aceia pre calomniatori, cu acel€și pedepse la care ei se
devotase singuri prin falsele lor jurăminte. Cel d'intâit
fu ars într'o n6pte cu t6tă familia în casa sa ce luase
foc din o scântee. Cel de al doilea fu consumat deo
bâlă ce'i acoperise trupul de la. cap până la picidre. Cel
de al treilea fiind martor la pedepsa tovarășilor să, şi
temându-se

mărturisi

de

crima

efectele

sa,

teribile

şi fu

ale

cuprins

răsbunării

de o căință

cerului,

atât

de

adâncă în cât plânse neincetat până ce'și perdu vederea.
CAPITOLUL
Episcopii

Narcis

retrăgându-se

de

X.

Ierusalim

ast-fel,

fără ca nimenea

să

știe

unde era, Episcopil Bisericilor vecine aleseră pre Dius
pentru a împlini locul s&ă. Acest Dius ne ocupându'l de
cât f6rte puţin timp, Germanion “i succedă, și acestuia
Gordius. Narcis apărând de odată, ca cum ar fi înviat,

frații "1 rugară

de a relua conducerea

Bisericii sale. Căci

nu era nimenea, care să nu'l admire atuncea mai mult
de cât tot-deauna, atât din causa asprimii vieței ce dusese în
relragerea sa, cum și de justilicarea glori6să, ce Dumnedei făcuse de nevinovăția sa prin pedeapsa exeinplară
a acusatorilor săi.
CAPITOLUL

Despre

XI.

Alexandru.

Narcis neputând îndeplini funcțiunele sarcinei sale pastorale, din causa, extremei sale bătrânețe, Alexandru, episcop unei alte Biserici, fu înștiințat prin o revelațiune ce
avu în vis, de a veni să'l ajute. Acest Alexandru plecând

odinidră din Capadocia, unde fusese ridicat la demnitatea de Episcop, pentru a veni să facă rugăclunile. sale la
Ierusalim, și să visiteze sântele locuri fraţii acestei Bise12,

—

rici *] priimiră

cu

multă
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iubire,

şi nu'i

permiseră

de a,

se mai întârce în ţara sa, căci şi ei înşii avuseseră o revelațiune, și cei mal eminenţi în sânţenie audiseră o voce
carei înştiința de a merge afară de porţile cetăţii spre a
priimi

pre episcopul,

ce Dumnezeă

cioșii din lerusalim,
simţimentul

ascultând de

episcopilor

le

destinase.

acea

Bisericilor

Credin-

voce şi cu con-

vecine,

obligară

pe

Alexandru d'a rămânea cu dânșii. Este sigur că Alexandru
vorbește în scrisorile sale cătră antinoiţi, cari scrisori se

păstreză până astă-zi, de demnitatea episcopală ce el a po-

sedat

împreună

găsesc

aceste cuvinte:

«Narcis care

«mine

acâstă

şi care

cu

Narcis. La sfârşitul

biserică,

unei scrisori se

a guvernat

este unit

înainte de

cu mine

prin co-

«municarea rugăciunilor, fiind în vârstă de o sută Ş6se«spre-dece ani, vă salută, şi vă îndeamnă cu mine a nu
«avea toți de cât același simţiment. Serapion episcopul

«de Anţiochia, murind, Asclepiad care se făcuse forte ce«lebru între credincioși prin statornicia cu care el măr-

«turisise credința

în

tiinpul

persecuţiunii,

«conducerea acestei Biserici. Alexandru

“i

succedă

în

vorbește de chi-

«rotonia sa în scrisorea către locuitorii de Antiochia în
«aceşti termeni. Alexandru servitorul lui Dumnedeii, și
«captiv a lui lisus Christos, către prea fericita Biserică de

«Antiochia, salutare în Domnul nostru. Dumnegei a mic<șorat greutatea lanțurilor mele în temnița mea, de când

«am aflat că Asclepiad, om fâte recomendabil prin me«ritul credinţii sale, a fost ridicat prin Ordinul dumne«deescii providenţe pe scaunul episcopal a prea Sântei

«Vostre Biserici. El mărturisește că a trimis scrisorea
«sa prin Climent. V'am trimis, dice el pe la sfârșit, a-

«câstă scrisâre, Domnilor frații mei, prin prea-fericitul
«Preot Climent, om de o virtute încercată, pe care "1 cu<noșteți deja, şi'l veţi cundște încă mal bine pe viitor.
«Cât timp prin permisiunea lui Dumnedei, a fost între
«Noi, el a lucrat necontenit la întărirea
si sporirea. sân«tei Biserici.

CAPITOLUL

XII

Despre Serapion și despre cărțile ce avem de la el.
Este probabil

mai multor

că

pers6ne,

sunt

opere

dar nu

de

sunt

Serapion

Și în

ale

în

mâinele

mele.

Noi
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n'avem de cât pre aceia ce el a adresat lui Domnin, care
se lepădase de credință, pentru a urma superstiţia Jidovilor, pre aceia ce el făcu pentru doi eclesiastici, din cari
unul se numia Pontie şi cel-l-alt Carique, câte-va scrisori,
o alta ce a făcut despre Evangelia lui Petru, în favorea
unora, a Bisericii de Rosse, cari se lăsase a fi infectați
de erorile acestei Evangelii. Iată ce dice el: «Noi priimim,
«fraţilor, doctrina lui Petru şi a celor-Palţi Agostoli, cu
«acelaşi respect ca și doctrina, lui lisus-Christos. Insă res«pingem pre aceia ce le este fals atribuită, și pe care
«cei vechi n'a recunoscut'o. Când am venit la voi, am;
«credut că mergeţi toți pe adevăratul drum al credinții.
«ȘI fiind-că nu citisem atunci Evangelia ce se înfățișa
«sub numele lui Petru, dic, pentru că numai acestă carte
«pune

«ce

am

desbinarea,

să

se

aflat pe urmă,

citescă.

Dar

recunoscând

că cei ce o înfăţișait,

ceia

ascundea

«erorile lor, mă voii grăbi de a veni să vă văd. Știu
«acum de ce opiniune și de ce sectă era Marcian, care
«intră în contradicţiuni vă&dite, și care nu se acordă cu
<el-însuși. Imprumutând acestă Evangelie de la predece«sori săi cari o citise cu multă sirguință, şi examinându-o
«am găsit că ea conţine mai multe lucruri ce sunt con«forme

cu

«contrarie,

doctrina Mântuitorului,

şi unele

iarăşi ce sunt

şi care au fost adăogate acolo.

CAPITOLUL XIII
Operile.

]ui

Climent.

In cât priveşte pre Climent, suni opt cărţi din lucrările sale pe care le-a publicat sub titlul de comentariile
adevăratei Filosofii. Sunt opt altele despre Instituţiile sale,
în

care

raporteză

și esplică

tradiţiunile

ce Panten

dască-

lul s&ă priimise de la cei vechi. Este încă o altă carte de
dânsul, care este o exortaţie cătră Păgâni. Sunt trei despre Pedagog. Este o alta sub acest titlu, care este bogatul care pste fi mântuit; una despre sărbătorea Paştelor;
una despre post; una despre vorbirea-de-r&i. Afară de

acestea,

este o exortaţie la

răbdare, adresată

neofiţilor.

In fine este una, care are ca titlu, regulă Eclesiastică,
sati contra acelor ce urmeză rătăcirile Jidovilor, adresată,
,

—
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de care am
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vorbit.

In cărţile sale, el nu

se mulţumeşte de a raporta locuri din Scriptură, el raporteză încă şi ceia ce este bun în operile păgânilor,
explică opiniunile lor diferite, combate erorile Heresiar-.
chilor, povesteşte dilerite istorii, şi cuprinde o. varietate:

minunată de însemnări asupra tot felul de ştiinţe, astfel că acest titlu de lucrări convine de minune subiectului.
E], citeză în acestă operă passage trase din Gre-care cărți ce
nu sunt în general aprobate, precum: de la înțelepciunea.
lui Solomon, de la înțelepciunea lui lisus fiul lui Syrac,
din epistola cătr& Ebrei, din epistolile lui Climent, din a

lui Varnava, şi a lui luda. El citeză și cartea lui Tatian
contra, Barbarilor, și vorbește de Chronologia lui Marcian.
Afară de acesta citeză istoricii. Jidovi, pre Filon, Aristobul, Iosif, Dimitrie, Eupolem, cari probâză într'un mod
atât de neînvins că Păgânii nu au nici un autor atât de
vechii ca Moisi. In prima din cărţile sale, care sunt pline:

de erudiție, el vorbeşte

de sine însuși, și mărturiseşte că

a fost apâpe

primilor

de

timpul

succesori

al Apostolilor.

EI promite în aceleași cărți de a compune un Comentariu
asupra Genesei. Mărturisește în cartea ce a făcut despre
Serbătârea Paştelor, că a fost rugat de amicii st de
a scrie tradiţiunile ce le învățase de la cer vechi. Vor:
bește în aceiași carte de Meliton, de Irineu şi de câţi-va
alții, şi raporteză explicaţiile
tei Scripturi.

ce ei ai

CAPITOLUL

Cărţile Sântei
|

dat

cuvintelor sân-

XIV.

Scripturi, din
citațiuni.

care

Climent are

EI face în cartea Instituţiunilor, o prescurtare din veChiul şi noul Testament, fără a omite operile asupra, că-

rora este contestaţie.

Citează acolo

epistolile lui Iuda, şi

a lui Varnava, cele-l-alte epistolii catolice, Apocalipsu luă
Petru. Asigură că epistola către Ebrei- este de Pavel, dar
că fiind scrisă de el în ebreește, ea a fost tradusă în grecește

de i.uca, și că ea are același stil ca Faptele Apostolilor. El a-

minleșie că nu fără cuvânt Pavel nu pune numele săă în
frunte, de frică ca nu cum-va aversiunea ce aveau Jidovii de
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persna sa, săi împedece de a primi doctrina, sa. El adăogă
apoi ceea. ce urmeadă: «Pentru că, precum ne: dicea o«dinidră un prea fericit Preot, Domnul fusese trimis către
«Jidovi în calitatea de apostol de Dumnedeii cel atot-pu«ternic, Pavel care fusese trimis către neamuri, n'a vroit
«prin respect a se numi apostol al Jidovilor, cărora el

«nu predica, de cât ca prin Gre-care prisosință». Climent
raporteză. în aceleaşi cărți ceea ce audise de la cei vechi
de ordinea Evangeliilor. El spune că acele ce conţin genealogia Mântuitorului au fost scrise cele mai dintâiu. Și
adaogă că aceea a lui Marcu a fost scrisă cu ocasiunea
predicării lui Petru. Căci acest Apostol predicând la Roma
prin Duhul lui Dumnedeă, cei cel audise rugară pre Marcu
de a alcătui doctrina sa prin scris, ceea ce făcu, şi o
dădu acelora ce o ceruse. Petru însciințându-se despre
acâsta

r&mase

indiferent

fără al favorisa.
Cât pentru I6n

recunoscut
lui,

fără

a se

opune

acestui plan, și

când a citit pre cele trei Evangelii, și a

că doctrina ce privește omenirea Mântuitoru-

era. îndestul de explicată, el întreprinse prin însuflarea

Duhului lui Dumnedeă, de
si mai înaltă. lată ce dice

a scrie o alta mai spirituală
Climent. Şi apoi Alexandru

vorbește într'o scris6re către Origen de Clement Alexandrin, şi de Panten ca de amicii sti particulari. «Este voea
«lui Dumnedeii, dice el, că amiciţia care precum știți,

«sati format între noi sub conducerea bătrânilor noștri nu
«numai rămâne neviolabilă, dar încă devine din di în di
«mai strânsă. Noi recunoscem de părinți pre acei prea«fericiţi Omeni cari ne-aii precedat, şi pe cari trebue să
«le urmăm curând, pre Panten dascălul mei, pre Climent
«de asemenea dascălul mei, ce mi-a servit mult, și pre
«alți câți-va, prin mijlocul cărora, scumpul mei frate, am
«avut binele cunoscinței vâstre». Adamantius, acesta era
numele lui Origen, scrie că dorind a vedea Biserica de
Roma, ca cea mai veche din Biserici el merse acolo pe când
ea era condusă de Zeferin, şi după ce a rămas acolo
cât-va timp, se reîntorse la Alexandria, unde se ocupă
necontenit cu instrucţiunea catecumenilor, după rugăciunea. lui Dimitrie, care era încă atunci episcop al acestel
„cetăți.

—
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CAPITOLUL

XV.

,
4

„Despre Heraclas.
Când

3

Origen a recunoscut

că "1 era cu
y

neputinţă

de

a se bucura de liniștea necesară, pentru a medita asupra
adevărurilor sânte ale Scripturei, și pentru a le explica

părţile grele, și a instrui în același timp pre Catecumenii

ce veneaii la el de dimineaţă până ?n seră, pentru a înv&ţa primele principii ale religiunei n6stre, el despărţi pre
discipolii săi în dou& clase, dădu pre cei mai înaintați

unuia din amicii săi forte dibaci și forte aplicat la studiul
Sântei Scripturi, şi care avea chiar re care cunoscințe
superficiale de Filosofie, anume Heraclas
. şi el rămâne

numai

cu oparte

din ei.

|

CAPITOLUL XVI
Aplicațiunile
Origen

se

aplică

lui

la

caţiune atât de mare

Origen de
Scriptură.
studiul

Sântei

a studia Sânta
i
Scripturi

în cât învăță limba

cu

ebraică,

o apli-

cumpără, cărţile autentice ce Jidovil ai în ebreeşte, Că afară
de
versiunea

celor Șapte-deci

de Interpreţi, și cele trei

versiuni atât de comune a lui Aquilla, Symmaca
şi Theodotion și care sunt în mâinele a tâtă lumea, el mai
găsi
două altele, ce rămăseseră ascunse în întunerec
de mult

timp,

și pentru

că

el

nu

le scia

autorul,

se

mulțumi

de

a aminti că găsise una la Nicopole, aprâpe de promo
ntoriul

lui Actium,
cele

și

cea-l-altă

patru versiuni

cc

cincea și o
putul uneia
sub domnia
tote. aceste
în versete,
breesc,

în

alt loc.

Adăogând

ordinarea Psalmilor,

nu

pe lângă
numai

o a

a şasea, ci oa șeptea, el remarcă la înceca ea fusese găsită întrun poloboc Ia Ierichon,
lui Antonin Caracalla, fiul lui Sever. Reunind
versiuni într'un singur corp, şi divisându-le
le puse față 'n față una de alta cu textul
€-

și le numi

hexaple.

El dispuse apoi

versi

unile lui
Aquila, Symmaca și Theodotion cu
aceea ale celor șâptedeci și le numi Tetraple,
Dă

—
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CAPITOLUL XVII.
Despre
Este

bine

de care am

Symmaca.

de a se sci că Symmaca

vorbit, era Ebionit.

unul din interpreții

Acești eretici dic că lisus

Christos nu era de cât un om ordinar, născut din Iosif
şi din Maria, și că e o obigaţiune de a observa. Legea
lui Moisi, precum am remarcat'o în cărţile precedente.
Avem încă astă-zi comentariile acestui Simmaca, unde el
întreprinde de a combate Evangelia Sântului Mathei, și
de a stabili acestă eresie. Origen mărturisește că, el avu
un exemplar din aceste comentarii, şi o altă operă de
a lui Symmaca asupra Sântei Scripturi, de la o femee

numită

luliana, care moștenise

aceste cărți.

CAPITOLUL XVIII
Despre

Ambrosie.

In timpul acela Ambrosie care ţinea la erdrea
lentin, fiind convins prin puterea predicărei lui

şi luminat

lui VaOrigen,

de o rază a luminel cerești, făcu profesiunea

de adevărul catolic învăţat în Biserică. Mai mulţi alţi 6meni

învățați se duseră la dânsul în urma svonului reputaţiunei

sale, pentru

a face probă

de capacitatea

sa, în înțe-

legerea Scripturii: era și un mare număr de eretici și de

Filosofi, care îl ascultai cu atenţiune, şi cari învățau de
la el nu numai doctrina Bisericei, ci și științele profane.

EI făcea lecţiuni de Filosofie acelor din discipajii sti, cari
aveati mai multă vivacitate şi pătrundere de cât cel-l-alţi

şi după ce le dedea precepte de Geometrie şi de Aritmeiică, le explica opiniunile diversilor secte, și le citea operile celor vechi, asupra cărora făcea observațiuni, astfel că între păgâni chiar, el era în reputaţie de a fi un

excelent filosof. El îndemna

mai
zisa

pre cei mal leneși şi pre cei

slabi la studiul literilor, asigurându-i că ele i-ar favomult pentru înţelegerea Scripturei. Şi pentru acesta

el ținea, că studiul Filosofiei și al științelor profane 1 era.

absolut

necesar.

—
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CAPITOLUL

Mărturisiri favorabile
către
El făcu în acâsta

un

XIX.

făcute

lui Origen

de

chiar Păgânii
progres

cu

totul

care cel mai învăţaţi filosofi din timpul

extraordinar, de |

s&ă ati făcut măr-.

turisiri avantagise, sai dedicându'i operile lor, sai supunendu-le judecății sale, dupre cum an discipol supune
„ceea ce a făcut, la judecata dascalului s&ă.
Dar ce este nevoe de a raporta altă mărturisire de cât
aceea a lui Porfirie, carele scriind în Sicilia mal în timpul

nostru contra

Religiunei

nâstre,

și

întreprindend

de a

combate Sânta Scriptură, atacând pre înterpreţi prin înjurii, ne putend ai combate prin rațiune? El laudă în
acestă operă pre Origen, pe care mărturisește că La cunoscut în tinerețea sa, deşi are în scop de al blama,
ori în locurile unde mărturisește adevărul, când nu'l pâte
ascunde; ori în acele unde spune neadevăruri, când crede
a le putea spune nepedepsit. Câte odată el condamnă Re-

ligiunea sa, și câte odată admiră

vintele sale: «Unii

având

«pietatea cărților Jidovilor,

scop nu
ci de

a

suficiența

sa. Iată cu-

de a renunţa la nele lumina, obscuritatea,

«ad făcut recurs la explicaţii forțate și puțin naturale,
<prin care ei pretind mai puțin a apăra acâstă doctrină

«străină, de cât a susţine pre a lor proprie. Căci
expli«când într'un sens figurat cuvintele cele mai simple
ale

«lui Moisi, și descoperind în ele mistere

fârte

ascunse,

«ei întunecă spiritul prin falşa lumină ale acestor
ilusiuni».
Apoi adaoge mai jos ceea ce urmâză: <Un
om pe care

«lam

ewfoscut în tinereța mea,

ne dă

un

aceste

părăsi:

exemplu

re-

«marcabil de acest mod neobicinuit de a. serie.
Este Origen,
«care a câștigat o mare reputație prin operile sale,
şi al
«cărui nume este forte renumit între acei din secta
sa.
<Piind discipol a lut Ammonius, unul din cei mai
savanți
«filosofi din timpul nostru, el făcu însemnate
progrese

«sub

conducerea

sa,

dar

cu tâte

modul

de
«viaţă al dascălului săi. Căci în loc că Ammonius
fiind
«crescut

<fesiune

în Heligiunea creştină de părinți ce făceau pro-

de ea reluă

pre

aceea

«îndată ce .a câștigat Gre-care

ce este autorisată

cunoștință de

de legi,

filosofie, și

—
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«fu capabil de a se conduce pre sine însuși; Origen fiind
«născul păgân, și fiind instruit în tinereţa sa de științele
-«Grecilor, el avu cutezarea de a renunţa la religiunea sa,
«pentru a urma superstiţia barbarilor. Cât pentru mora«vurile sale el a trăit ca creștin, şi contra disposiţiunei
«Legilor, iar cât pentru opiniunile sale, el amestecă fâbule

«printre doctrina ce învaţă Grecii despre Natura lui Dum«nedeii.

EI

« Appollofan,

citea

neîncetat

pre Platon,

Longin, Moderat,

Numenius,

Nicomach,

şi pre

Crâne,

alţi Pita-

<goricieni: El avea de asemenea i6rte adeseori în mâni
«cărțile lui Châremon Stoicianul şi ale iui Cornutus, unde
«învățând metoda de a explica alegoric doctrina, cea mai
«secretă

a vechilor filosofi,

el o aplică la cărțile Jidovilor».

lată ce dice Porfirie în a treia carte ce el a compus contra
“creştinilor. Ceea ce el spune de suficiența și capacitatea
lui Origen este fârte adevărat. Insă ceea ce adaoge despre

schimbarea

sa, și de

aceea a lui Ammonius

este

forte

fals, și trebue a ne mira cu atât mai puţin de acesta, că
este ca imposibil de a scrie contra adevărului Religiunei .
nostre, fără a spune neadevăruri. Origen fusese crescut
de părinţii s&i în Religiunea creștină, și a r&mas tot-deuna
în ea. Cât pentru Ammonius, el de asemena a conservat până la cea mai de pre urmă resuflare simţimintele
adevăratei filosofii, precum mărturisesc despre acâsta operile ce a lăsat, și între altele, cartea ce compusese pentru
a arăta perfecta, conformitate ce este, între doctrina lui
Moisi, şi aceea a Mântuitorului. lată ce aveam de dis atât
pentru a combate înșelătoriile lui Porfirie, cât şi pentru
a arăta cât era de dibaciu Origen în știinţile profane. El

vorbeşte însuşi de acest studiii în una din scrierile sale,

şi se justifică contra acelor cel acusau că au pus prea
mult timp întru acâsta. lată vorbele sale: «Când m'am

«dedat cu totul la studiul cuvântului lui Pumnedei, și
«reputaţia numelui. meii se r&spândise în lume, și ea a«trase în jurul meii un mare număr de eretici şi de filo«soli, am credut că sunt dator de a mă informa exact
<atât de erorile ce unii ai inventat, cum și de progresul

„«ce

alţii se laudă că ai făcut în căutarea adevărului. Am

«imitat

în

acest punct

atât

pre Panten, predecesorul mei,

«care a lucrat mult pentru a învăţa sântele adevăruri a.
«le Religiunei n6stre pre un mare numer de persâne, și
*

—
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«care era fârte dibacii în filosofie, și în științele profane,
«cât și pre Heraclas care acum este între Preoţii Bisericii
«de Alexandria, și pe carel văduiă întâia dată în şcla
«unui

profesor

de

filosofie,

«mai nainte de a

ce

ascultase

deja cinci

ani,

fi început eu a lua vre-o lecţie. Şi în. |

«loc că până în acel timp, el
«ordinară, el luă atunci haina

purtase tot-duna haina
de filosof, ce a păstrat

«tot-d6una de atunci, și rămase necontenit aplicat la, ci«tirea cărţilor de filosofie». Iată cu ce mod Origen se:
scusă că s'a ocupat cu studiul știinţilor profane. Pe când

el, locuia
trimise de
episcopul
prin care

în Alexandria, sosi acolo un soldat cu scrisori
cătră Guvernatorul de Arabia către Dimitrie:
acestei cetăți, și către Guvernatorul de Egipt,
el" ruga de ail trimete, pentru ca să explice

doctrina sa. Fiind deci trimis în Arabia,
aceia, pentru

care fusese

trimis,

și făcând acolo

se reîntorse la Alexandria,

unde izbucnind un mare resboii mai târdiu, el credu
că nu era siguranță de a rămânea acolo, și nici chiar în.

Egipt,

şi veni

de

se aședă

la Cesaria.

De

şi nu

era încă

preot când sosi acolo, Episcopii 1 rugară de a predica şi
de a explica Sânta, Scriptură, precum se pare din serisorile ce Alexandru episcop de Ierusalim, şi Theoctist
episcop de Cesaria scriseră lui Dimitrie episcop de Alexandria, în care scrisori ei se justificau de acest fapt,

ast-fel: «Cât pentru aceea ce ne diceţi că nu s'a audit
«Dici odată ca un laic să fi predicat în presența. unui
«episcop,

noi

ne

mirăm

că

sunteţi

atât

de departe de

«adevăr. Căci toţi acei ce sunt creduţi capabili de a con<tribui la înaintarea spirituală a credincioșilor, sunt rugați

<de sânții episcopi de a predica poporului, precum Evelpie
«lu rugat de Leon la Larandia, Paulin de Celsie
la Iconia,

«Theodor de Atticus la Sinnada.

«se

observă

în alte locuri,

Este probabil că acesta

de şi noi

«cesta nimic de sigur». Iată cu ce mod

încă

din

tinereţa

sa

de

episcopi!

nu

seim

despre a-

Origen era onorat

depărtaţi.

Insă

Dimitrie

scriindu'i pentru a'l rechiema la Alexandria, și trimițând
diaconi pentru a grăbi întârcerea sa, el se reîntorse
la

Alexandria

şi'şi reluâ

funcțiunile

CAPITOLUL

sale

ordinare.

XX

Scriitorii renumiţi din acel timp
.

Era, în acel timp mulţime de clerici fârte
renumiți prin

—
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eminenţa. docrinii lor, a căror scrisori s'aii conservat în
Biblioteca. ce a făcut Alexandru episcop de Ierusalim în
acestă cetate, din care noi am estras materia principală
a Istoriei n6stre. Berylle episcop de Bostra în Arabia, a

fost unul din cei mai iluştri. El ni-a lăsat afară de scri-.
sorile sale mai multe opere însemnate. Ipolit episcop al
unii alte cetăţi ni-a lăsat de asemenea mai multe. Avem
încă o conferinţă ce Caius, om fârte eloquent avu la Roma
în timpul lui Zeferin contra lui Proclus apărătorul eresiei catafrigienilor, în care combătând temeritatea ce aveau.
ei de a produce cărți apocrife, el face catalogul epistolilor lui Pavel, și nu numără de cât trek-spre-dece fără a
cuprinde și pre aceia cătră Ebrei, pe cari unii din Ro-

mami nu cred încă până astă-di a fi de la acest Apostol
(an. 217).:
CAPITOLUL

Episcopii

din

XXI.

(Anul 219).

acel timp.

Antonin domnind șapte ani și jumătate, Macrin "1 urmă.

Acest Macrin ne domnind de cât un an, un alt Antonin
luă guvernământul Imperiului. In primul an al domniei sale,
Zeferin muri, după ce a stat opt-spre-dece anl pe scaunul

Bisericii de Roma.

Calist 1 urmă

şi netrăind de cât cinci:

ani, avu pre Urban de succesor (an. 222). Antonin ne
posedând de cât patru ani suverana putere, Alexandru
se urcă pe tronul Imperiului. Asclepiad episcop de Anti-.:
ochia murind sub domnia sa, Filet fu însărcinat cu conducerea, acestei Biserici. Mammea, muma Imp&ratului
Alexandru, principesă de o pietate rară, audind vorbindu- se de Origen, a cărui reputaţie era forte mare atuncea,

dori de a” cunâste, şi de

a profita de

profunda cunoș-

tinţă ce câştigase de sânta Scriptură. EI stătu cât-va timp

la ea, și după ce “i a explicat sântele adevăruri a credinței n6stre, unde gloria. lui Dumnedeti strălucește cu

lumină, se întârse la Alexandria,și acolo se ocupă cu
funcțiunea sa ordinară de a instrui pre Catecumeni.

CAPITOLUL XXI
Operile
Ipolit compuse

lui Ipolit.

în acel timp

mai

multe

opere,

şi între:

—-
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altele, una atingătore de sărbătorea: Paștelor, unde face
o tablă pentru s6se-spre-dece ani. Calculul timpurilor ce
el face, merge până la primul an al domniei Impăratului Alexandru. Cele-l'alte opere ce ne rămân de la el
sunt: un “comentarii asupra creaţiunii de şase dile; un

altul asupra aceia ce urmâdă imediat

creaţiunea; o carte

contra luj Marcion; o explicaţie a cântării cântărilor; un
comentarii asupra câtor-va capitole din Ezechiil; o carte
atingătore de s&rbătrea Paștelor; combaterea generalăa
eresurilor, și alte Gre-care opere ce sunt în mâinile a
t6tă lumea.
CAPITOLUL

In

XXIII.

ce mod se aplică Origen a scrie asupra sântei
Scripturi, și cum fu ridicat la Sacerdociii.

Origen începu în acel timp a compune comentarii asupra Scripturii, dupre stăruința lui Ambrosie, carele ne
mulțumit de a'l îndemnă a întreprinde
procură în deajuns tot ce era necesar

acâstă lucrare, *
pentru a o sus-

ținea. El avea mai mult de șâpte 6meni, cari scrieaii sub
dictarea lui rând pe rând. Avea cel mai puțin tot atâţia 6meni, cari făceaii copii,

afară

de o mulţime

de fete, care

scrieai forte bine. Ambrosie contribuea cu generositate
la cheltuslă, și stimula ardârea cu care Origen se sârguea
la un plan atât de lăudabil. In acel timp Pontian succedă lui Urban, care condusese opt ani Biserica de Roma,
și Zelerin lui Filet episcop de Antiochia. Origen fiind
atunci obligat de a face o călătorie în. Achaie, pentru a-

facerile Bisericii, trecând prin Palestina, el priimila Cesaria chirotonia de Preot prin punerea mâinilor Episcopilor din acele țări. Am vorbit mai pre larg în a doua

carte

despre

apărarea

turburărilor

sa, şi despre aplicarea neobosită
plicarea cărților sacre.,
CAPITOLUL
Cărţile ce a compus
Se cuvine de
cele cinci prime

a

ce născu

chirotonia

cu care el lucra la ex|
XXIV.

Origen

în Alexandria.

aminti că el compuse în Alexandria
cărți din comentarul s&t asupra. sântu-

—

lui I6n,

dupre

cum o

189—

mărturiseşte

el însuşi

în a șasea.

Nu ne mai rămâne

acum

din tâte acele ce el_
In a noua carte din
Genesii, el asigură
Alexandria, precum
deci şi cinci primi
mia, din care nu

compusese asupra acestei Evangeiii.
dou&-spre-dece, ce a compus asupra
că a isprăvit pre cele opt prime în
şi comentariile asupra celor doutPsalmi, şi asupra plângerii lui leremai sunt de cât cinci cărți ce sai

conservat

de cât două-deci și două cărți

El vorbeşte

până în liimpul nostru.

acolo

de

el făcuse despre înviere. Afară de aceste
două cărți
compuse, la Alexandria, două cărți de principii,și dece
de tapiserii, cum se pare din însemnările scrise din
ce

mâna

sa.

CAPITOLUL

In

XXV.

ce mod el compune catalogul cărţilor vechiului și noului Testament.
Explicând primul Psalm, el face ast-fel catalogul cărţilor ve-

chiului Testament: <Trebue a se ști că sunt două-deci și două

«de cărți a, vechiului Testament, care este același număr cu
«numărul literilor limbei ebraice. Şi apoi adaoge: Iată cele
«dou&-deci şi dout de cărți dupre Ebrei. Intâia este a«ceea. ce noi numim Genesa, şi pre care Ebreii numesc
«Bereşit a primuiui cuvânt, care însemnează Ja început.

<A doua este Exodul (Eșirea) pre care Ebreii numesc Vel-

pe
<lesmoth, adică, aici sunt numele. A treia. este Leviţii,
paA
chemat.
«care Ebreii numesc Vaicra, adică, el este
im.
«tra este Numerile, ce Ebreii numesc Hammisphecod
Elle<A cincea este Deuteronomul, pe care Ebreii numesc
fiul lui
«habdabarim, adică, iată cuvintele. A șasea lisus
orii
Judecăt
şâptea
A
«Navi, în Ebreeşte, Jehosue bennun.
«și Ruth,

«volum,

care

între

şi numit

Jidovi,

Sophetim.

este

A

cuprins

într'un

singur

opta. este întâia şi a doua,

numesc
«carte a Imp&raţilor cuprinsă întrun volum, ce ei
a
adică, chemat de Dumnedeu.A noua este
«Samuăl,
le-ai cuprins
«treia şi a patra a Impăraţilor, pe cate Și ei

«întrun volum,

şi numit Vommelech

David, adică Imp&-

ome«rat David. A decea este întâia şi a doua a Paralip
Hanumit
și
«non, pe care le-ai pus încă într'un volum,
prima
este
<jamin, adică cuvintele dilelor. A unu-spre-decea

—

190—

-«Și a doua a lui Esdra, ce nu fac de cât un volum la Jidovă şi
«care este numit &sra adică, ajutor. A două-spre-decea este
«cartea, Psalmilor în ebreește Sepher Tehilim.A trei-spre«decea Proverbiile lui Solomon, în ebreeşte Misfoth. A patru«spre-decea, Eclesiastul, în ebreeste Cocheleth. A cinci-

«spre-decea Cântarea Cântărilor, în ebreește Sirhasirin. A
<șase-spre-decea Isaia, în ebreește lesaie. A şepte-spre-decea
«leremie cu Lamentaţiile şi scris6rea ce sunt la ei întrun
«volum,

și pe care '] numesc Irmia. A opt-spre-decea este

«Daniil,

ce

ebreii îl numesc

cu acelaşi nume.

A nou&-

«spre-decea. este Ezechiel, pre care ebreii numesc leczehel.

<A dou&-decea, este Iob, căruia ebreii nu i-ai dat alt nume.
<A dou&-deci și una este Ester, pre care ebreii numesc

:
tuturor acestor cărți, sunt acele
de îitlu Sarbet, Sarbaneel».
în cartea ce am citat: «In primul
asupra Sântului Matei, el nu reEvangelii conform Catalogului pri-

«tot ast-fel).
«Afară, de Catalogul
<a Macabeilor, care ai
lată ce scrie Origen
«din Comentariile sale
«cunosce de cât patru

«mit și aprobat în Biserică. Am

«une,

aflat, qice el, din tradiţi-

că biserica ce este răspândită în t6tă lumea, nu pri-

«mește de cât patru Evangelii. Cea dintâiii fu scrisă în E„«breește în favorea, Jidovilor, convertiți la credință d e Ma«teii, carele fiind mai întâi vameșş, și primitor de im-

«posite, fu pe urmă Apostol al lui lisus Christos. A doua
«este aceea a lui Marcu, carele o scrise dupre cum o
«predicase Petru. Şi pentru acâsta Petru 7] recundşte de

<fiiul

său la finele

«cuvinte:

Epistoliei

Inchină-se

«împreună

alesă,

sale

Catolică, prin

vouă Biserica

şi Marcu

fiiul mei.

«tolie cap. 5).

aceste

din Babilon cea

(Prima Epis-

«A treia Evangelie este aceea a lui Luca, ce fu scrisă
«în favorea Gintelor, şi aprobată de Pavel. Cea de pe urmă
a lui I6n.

«este aceea

«In a cincea, carte a Comentariilor

«după

urmă

Evangelie,

«Apostolilor.
«nistru al
«spirit,

Pavel, pre care Domnul

noului

carele

el vorbește

Testament,

a predicat

nu

Evangelia

sale asupra, acestei

ast-fel

de

Epistoliile

"l-a făcut demn mi-

dupre
de

literă, ci

dupre

la Ierusalim

până

«la Iliria, n'a scris la, tâte Bisericile pe care le-a învt«lat, şi n'a scris de cât în puține cuvinte la acelea cărora,
“<a Scris.
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«Petru pe care Biserica lui lisus-Christos, pe care por-«ţile iadului nu o vor birui, este sprijinită ca pe temelia
«sa, na lăsat de cât o scris6re care este în general pri«mită. Să mărturisim, dacă voiţi, că ai o adoua, despre

«care totuși nu î6iă lumea
«de acela,

care

a avul

este de acord.

ondrea

de

Ce vom dice

a se rezema

pe sînul

«Domnului? El n'a scris de cât o Evangelie, deși măr<turiseşte că ar fi putut scrie mai multe cărți de cât n'ar
«fi încăput

în totă lumea,

şi Apocalipsul

său.

Insă i s'a fost poruncit de a păzi tăcerea şi de a nu face
să se audă vocea a șapte tunete. El a scris şi o Epistolie forte scurtă. Să fiu de acord, dacă, voiţi, că a scris
încă alte două. Insă nu recunâşte totă lumea ca să fie
de el. De abia amândou& împreună au o sută de rînduri.
In fine iată judecata ce dă el de Epistolia către Ebrei în
Omiliile ce a făcut despre acesta. El dice că ea nu are

decadenţa de stil, ce Apostolul recunsște însuși că el are,
şi că ea este scrisă cu o mare eleganță, osebit că ea
conţine sentințe fârte înalte, şi care nu sunt întru nimic inferidre acelor ce se găsesc în Epistolile care sunt
în adevăr de Pavel; despre care toţi cei ce vor citi epistolile Apostolilor cu 6re-care atenţiune, vor rămânea lesne
de acord. După ce aă spus alte lucruri ce le las, iată ce
adaoge:» Cât pentru mine, ei cred că sensul şi cugetă«rile sunt ale apostolului, dar că. alegerea şi disposiţia

«termenilor,

sunt de un altul, carele a vroit a întinde şi

»a explica ceia ce învățase de la dascălul s&ă. Pentru a«câsta, Bisericile care ţin, că este de Pavel nu trebuesc a
«fi blamate de acâsta, pentru că bătrânii n'au spus fără
«temeii că ea era de dânsul. Ei cred totuşi că numai
<Dumnedei știe cine este adevăratul autor. Unii din scri«itori, a cărora. Opere au ajuns până la noi, o atribue lui

«Climent episcop de Roma, şi alţii lui Luca,
«Evangelia

şi faptele

apostolilor.

CAPITOLUL
Despre

care a scris

XXVI.

modul în care Heraclas
de Alexandria.

fa făcut

episcop

In al decelea an al domniei imp&ratului Alexandru,
la Cesaria
'Origen plecând din Alexandria pentru a merge

—

lăsă lui Heraclas grija

trie murind

după
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de a instrui pre

ce a stat timp

catecumeni. Dimi--

de patru-deci și trei de

ani pe scaunul acestei cetăţi, Heraclas "i succedă. FirmiJian era în acelaș timp episcop de Cesariea, Capadocia..

CAPITOLUL XXVII.
In ce mod

Origen fu

considerat

de cătră

mai

mulți Episcopi.
El avea o opiniune atât de înaltă de meritul lui Origen,
în cât "1 invită de a veni la Biserica sa pentru binele
spiritual al poporelor sale, și merse el însuși la dânsul până
în ludeea, pentru a profita de luminile sale, și de doctrina, sa. Alexandru episcop de Ierusalim și Teoctist episcop
de Cesaria în Palestina, considerându”l amândoui ca pre
dascălul lor, 1 permiseră de a explica Sânta Scriptură, și

de a predica cuvântul

lui Dumnegeiă.

CAPITOLUL

Persecuţie

ridicată

XXVIII,

contra

Bisericii

sub domnia.

lui Maximin.

Împăratul Alexandru fiind ucis în al trei-spre-decelea
an al domniei sale Maximin i succedă. Ura (an 238), de careel

era însufleţit contra familii lui Alexandru, unde erati mai
multe persâne ce făcea profesiune de religiunea Chreştină,

“1 împinse a

porunci

de

a executa

la morte

pre toți

păstorii bisericii. In acel timp Origen compuse o carte
despre martir, şi o adresă lui Ambrosie şi lui Protoctet
preot din Cesaria, cari amândoul fuseseră în mari
primejeii,

şi câștigase

multă

glorie

în

timpul

acestei

perse-

cuţiuni. Ea fu liniștită curând după aceia, ne domnind
Maximin de cât trei ani. Origen vorbeşte încă despre
a-

ceasta în a două-deci și una carte din comentariile sale
asupra Evangeliei sântalui I6n și în scrisorile sale.

—

_
In

ce mod
Gordian

după ce a
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CAPITOLUL XXIX.

Fabian fu ales prin ordinul lui Dumnedeu episcop de Roma.
succedând

lui

Maximin

la

condus șase ani biserica

imperiu,

Pontian,

de Roma,

muri, și

avu pre Anteros de succesor. Anteros murind el însuşi
după o lună, Fabian fu ales spre a'i succeda. Se dice că
venind de la ţară la Roma cu re-cari din amicii săi, el
îu pus din ordinul secret al lui Dumnedei, contra așteptării a tâtă lumea, pe scaunul acestei Biserici. Căci credincioşi adunându-se pentru a face alegerea, și mai mulți
aruncând deja ochii asupra 6re căror pers6ne considera-

bile prin ' nobleța lor,

nimeni să

fără ca

de

cât

cugete

puţin la Fabian, o porumbiţă, sub figura căreia sântul
Duh se pogorâse odinidră, apăru de odată și se opri pre
el. Poporul mişcat de acest spectacol, și împins de duhul
lui Dumnedei, strigară de odată toți întrun glas, că el
era vrednic de a ocupa scaunul vacant, șil luă pentru

în a-

al pune pe el. Zebin episcop de Antiochia, murind

celaş timp, Vavila “i succedă. Heraclas, fiind ridicat dupre
cum am spus, pe scaunul Bisericii de Alexandria după
mortea lui Dimitrie, care'l ocupase patru-deci și trei de
ani, Dionisie, discipolul lui Origen, fu ales pentru a instrui pre catecumeni.

CAPITOLUL

XXX.

Discipolii lui
Origen

Pe când

continua

Origen

a învăța

la Cesaria

sântele

i din
adevăruri ale religiunii n6stre, mai mulți nu numa
mul-.
cu
u
venea
tate,
depăr
țară, ci şi din provincii mai
-:

țimea

pentru. a

învăța. doctrina

nați fură Theodor,
unul

din

cei

mai

care se chema

celebri

sa. Cei doi mai

episcopi

însen

Și Grigorie, și care fu
din timpul nostru,

şi

d că ei erati
Athenodor tratele săi. Origen recunoscen şi al Romalor
cam prea legaţi de studiul doctrinil Greci
unei filosofiii mai
nilor, se sili de a le inspira iubirea
sântelor
înaltă, şi de ai îndemna la citirea

litere.

Ascul13.

—

tându!'l timp

de cinci
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ani ei făcură

atât

de mari progrese

sub conducerea sa, în cât fură consideraţi demni de a fi
făcuți episcopi a dou biserici din Pont, deși erai încă
forte tineri..
|
CAPITOLUL XXĂI.
Despre
Africanus

numit

gen,

autorul

în acel timp.

în

spusă

care
de

se

Daniil,

Africanus.

cărţilor

întitulate

Există

o scrisre

îndoește de
și la care

Cestele, fu forte re-

de

adevărul
Origen

a făcut

forte pe larg. Sunt iarăși de dânsul
nologie,

care

e o operă

în care el mărturisește

Susannii,

un

răspuns

cinci cărți de Chro-

târte exactă

că a mers

la el către Ori-

istoriei

și forte

la

desăvârșită

Alexandria,

unde

fusese atras prin reputaţia lui Heraclas, care fu ridicat
prin rarul s&i merit dupre cum am v&dut, pe scaunul

Bisericei acestei Cetăți. Se află încă o scris6re de Africanus
către Aristide,
Marcu şi Luca

atingătâre de modurile diferite,cu care
spun genealogia Mântuitorului, şi unde el

le acordă împreună

prin o tradiţiune ce o învățase de la

cei vechi, si pe care
tei Istorii.

am

înserat'o

în prima carte a aces-

CAPITOLUL XXXII.
Cărţile

compuse

de “Origen
din

în

Cesareia,

Cetate

Palestina.

Origen compuse în acel timp Comentariile sale asupra
lui Isaia, și asupra lui Ezechiil. Avem trei-deci de volume
asupra a trei părți din Isaia până la vedenia fiarelor cu
patru picidre în pustie. Avem dou&-deci și cinci asupra
lui Ezechiil, care este tot ce a scris asupra acestui Pro„roc. EI le-a isprăvit la Atena, unde a început Comentariul s&ii asupra Cântări Cântărilor, și unde făcu pre cele

cinci dintâiă cărți, isprăvind pe urmă pre cele-l-alte cinci
la Cesareia. N'aşi putea face aici un catalog exact de 0Operile sale. Ar trebui să întreprind pentru acâsta o scriere
înadins. Am făcut'o chiar deja în viaţa lui Pamfilie, Preot
Și

martir „unde pentru

a ar&ta ardârea cu care el se aplica *
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la studiul

Sântei

lui Origen, cum

Scripturi,

am

vorbit

de operile

atât ale

şi ale altor Autori bisericeşti, pe care le

cercetase cu o îngrijire extraordinară. Cei ce vor dori să
ştie tot ce a scris Origen, vor putea afla prin citirea acestei scrieri.
CAPITOLUL

Rătăcirea

]ui

XXXIII.

Berille.

Berille Episcop de Bostra în Arabia,de care am vorbit mai înainte, se depărtă de adevărul Bisericeli, pentru
a urma

o

doctrină streină. El avu îndrăsneala

de a spune

că Inveţătorul și Domnul nostru n'avea înainte de întruparea sa divinitatea, și că el nu subsista de cât prin divinitatea părintelui s&ă. Mai mulți Episcopi întreprindând
de a'l combate, Origen fu rugat de a convorbi cu dânsul

şi el o făcu cu multă

delicateţă și blândeţe, pentru a re-

cunâşte simţimintele sale. Când a descoperit rătăcirile sale,
el 7] făcu a le vedea atât de lămurit, în cât ”] readuse

forte ușor pe calea adevărului.

Avem încă astă-di în mâi-

nele n6stre scmerile lui Berille, și actele Sindelor, ce ai.
fost adunate contra lui, cu argumentele de care se servi
Origen pentru al combate. Las la o parte aici multe lucruri, ce ne-a lăsat bătrânii despre acest celebru Scriitor,
pentru

că

soeot

că

ele nu servesc

subiectului

nostru. Cei

ce vor vroi să fie informaţi despre acestea, le vor putea
vedea în apologia, ce prea fericitul martir Pamfilie a făcut pentru apărarea sa și la care am contribuit -cu ceva
pentru a risipi nedreptatea acusatorilor săi.
CAPITOLUL

XXXIV.

Despre Imperatul Filip

44)
(an. 244).

Impăratul Gordian murind după ce a domnit șese ani,
Filip "1 succedă cu fiul s&u cu acelaşi nume. Se dice, că
acest. Principe fiind Chreştin, vroi a asista cu poporul la
rugăciunile ce se făceau în Biserică în ajunul s&rbătorii
Paștelor, -dar că episcopul nu vroi a'1-o permite până ce
“nw'și va: mărturisi păcatele sale, şi până ce va fi pus în
rendul penitenţilor. Episcopul care știea că el era culpabil

—

sfiit de a lucra ast-fel. Se

nu sa

crime,

de mai multe
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dice de asemenea, că Impăratul se supuse cu umilință la
ordinile sale, şi arătă prin faptele sale, câ. era de atins

de frica, lui Dumnedeu.

CAPITOLUL XXXV.
Despre

Dionisie

episcop

de Alexandria.

In al treilea an al domniei sale, Heraclas episcop de
Alexandria murind, după ce a ocupat timp de șase-spredece ani scaunul acestei biserici, Dionisie fu ales spre
a'l ocupa după el (an 246).

CAPITOLUL
Despre alte
Fiind-că religiunea
şi

biserica

XXXVI.

Opere

ale lui Origen.

n6stră creștea

se bucura

atuncea

de o profundă

din di în di,

pace,

Origen

care

avea mai mult de şase deci de ani, și care câștigase prin
un

lung

mise

exerciţiu,

o

ca să se scrie

odată

să facă

mai

minunală

omeliele
înainte.

cărți pentru a combate
epicurian

contra

facilitate

sale, ceia
El

compuse

cartea

religiunei

ce

de

a vorbi, per-

ce nu vroise nic
în

acel

timp

opt

făcuse Celsie filosoful

nostre.

Compuse

încă dou&-

deci şi cincă de cărți asupra Evangeliei sântului Matheii,
și o explicaţie acelor

ni-au rămas
scris6re
teasa
s6ne,

doui-spre dece Proroci,

din care nu

de cât dout-deci şi cinci de cărți. Există o

de el către. Împăratul

Filip, o alta cătr& Impără-

Severa femea sa, şi mai multe către diferite perpe care le-am adunat într'o singură carte, de i6mă

să nu se risipescă. Afară de acestea el a scris un
număr cătră Fabian episcop de Roma, şi către alți
copi penlru a le ar&ta curăţenia credinţii sale. Am
bit forte pe larg de tâte acestea în a șaseaa cante a
logiei sale.
CAPITOLUL
Diferendul

Unii
totul

publicară

contrară

XĂXXVII.

iscat

în același timp

adevărului,

mare
episvorApo-

dicând

între

în
că

Arabi

Arabia, o doctrină cu
sufletul mâre cu tru-
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pul, şi că va învia
mat asupra acestei
el vorbi cu atâta
încât îi sili de a'şi

împreună cu el. Un Sinod fiind adu”
chestiuni, și Origen fiind chemat acolo,
putere contra autorilor acestei erori,
schimba părerea.

CAPITOLUL

Eresia

XXXVIII.

Helcesaiţilor

Se ridică încă atunci o altă eresie, adică aceea a Helcesaiţilor. Dar se vădu sferşindu-se mai în același moment

când se vădu născându-se. Origen vorbește despre acesta

“în acești termeni, în Omilia asupra Psalmului opt-deci şi
doi. <A venit un altul de curând, care a avut î6rte bună
<opiniune de el însuşi, şi care a credut că pote apăra
«nepietatea Helcesaiţilor, ce s'au ridicat contra Biserici.

ei ca nu cum-va

«V& voit descoperi erdrea

«a cădea, în ea fără a o cunoșle.
«Acei din acestă sectă resping
«Scriptură,

cu

tâte

acestea

ei

se

mai

să vă lăsaţi

multe

cărţi din

de

6re care

servesc

«pasage trase atât din vechiul Testament câl şi din E«vangelii. Cât pentru Pavel ei nu primesc nici una din
«Epistolile sale.
Ei dic că este-o acţiune indiferentă de a renunţa la

credință, şi că într'o ocasiune

silită, un

om

CAPITOLUL

XXXIA

ridicată

contra

Persecuțiunea
către

Decie;

relele

ce

va

înţelept

renunţa, din gură, de şi nu renunţă din inimă. Eă
sintă o carte ce pretind a fi pogorâlă din cer, şi
gură, că cine va crede ceia ce conţine ea, va primi
rea păcatelor întrun alt mod dupre cum a „dat'o
Christos

prejasiertalisus

Bisericei de

suferi Origen

(an 150).

BiFilip nedomnind de cât şâpte ani, Decie persecută
martirul
serica din ură pentru dânsul. Fabian suferind
fu ales
ie
Cornil
,
uţiuni
la Roma în timpul acestei persec
lim,
Ierusa
de
p,
Episco
spre a împlini locul să. Alexandru
lor
ători
Judec
fiind adus a doua ră înaintea tribunalului

—- 198
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'și făcându-se fârte celebru prin fermitatea cu care el susţinu în presenţa lor adevărul Religiunei n6stre, fu aruncat
în temniţă la Cesareia unde și muri. Mazabon “i succedă.
Vavila Episcop de Antiochia
murind de asemenea în

temniță după ce a mărturisit cu îndrăznelă credința, Fabius fu însărcinat după el cu conducerea acestei Biserici.
Origen a făcut în scrisorile sale o istorisire pe atât de

exactă pre cât și sinceră, de tote intrigile ce puse în mișcare turbarea

demonului

secuţiuni,

temnița

de

contra sa. în timpul

unde

a fost

închis,

acestei per-

de

lanţurile

cu care fu încărcat, de butucii unde'i puse picidrele, de
crudimea cu care i le strânse până la a patra gaură, de

amenințările ce i se făcu de a '] arde de vii, de alte muncă
ce Judecătorul îl făcu a, suferi fără a. vroi totuși ca el să
moră prin violența lor, și de discursurile ce făcu atunci
pentru mângâerea Credincioșilor,
CAPITOLUL

XL.

Despre aceia ce se întemplă în timpul acestei persecuțiuni lui Dionisie

episcop

de Alexandria.

Dionisie episcop de Alexandria istoriseşte ast-fel, într'o
scris6re contra lui German, ceia ce i se întemplă: «Vor«besc ca înaintea lui Dumnedeii, şi el ştie că spun ade«vărul, şi că eă n'am fugit de sine Singur, ci din porunca
«sa. Edictul persecuţiunii fiind publicat de către Decie,
<Sabin trimise pre Frumentarius ca să m& caute. Eu 7]

«așteptaiu patru dile în casa mea, în timpul cărora el
«me căuta la țară, pe drumurile și trecerea, riurilor unde

«credea că eram ascuns, sati că irebuea să vin. El avea
«ca o legătură pe ochi, care'l împedeca de a găsi casa

«mea,

unde el nu putea crede că aşi fi, de 6re-ce per-

«secuțiunea era ridicată contra mea. Dumnedeii porun«cindu'mi de a m& retrage după a patra, di, și pregătin-

«du mă de drum contra aşteptărei a totă lumea,

«cu servitorul

mei și mai mulți

plecai

din fraţii noştrii. Fără

«îndoială fui condus din un ordin particulara] Providen«ței pentru că mai pe urmă nu fui netolositor unora.
El

<istoriseşte apoi în acești termini, ceia
ce i se întâmplă
«după retragerea sa. Către scră fusei prins de soldaţi
îm-

—

«preună

cu acel ce

«Dumnedeii
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erati cu

—

mine,

și

permise că Thimoteii nu

dus

la

Taposiris,

se găsi atunci cu

«noi, și nu fu arestat. Când se reintârse acasă, nu ne
«mai găsi acolo, și nu găsi de cât soldaţi cari o păziau.
«Puțin mai pe urmă, el adaogă. Voiui represinta întru
«adevăr ordinea admirabilă a purtării de grije a lui Dum«nedei asupra nâstră. Pe când Timoteiu fugea forte tur«burat, şi ca afară de sine, se întilni cu un păgân, care!
«întrebă pentru ce fugea ast-iel. Acest păgân ce mergea
«atuncea la o nuntă, intră în sala unde se făcea ospă«ţul tâtă nâptea, dupre obiceiul ţărei, şi istorisind nunataşilor ceia ce aflase, el alergară îndată la noi, scoțend
«mari strigăte. Soldaţii ce ne păzea, având frică și fu«gind, ei ne găsiră culcaţi pe paturile nâstre. Dumnedeii
«'rhi este martor, că în momentul ce'i văduiu. am cre«dut că eraiă tâlhari, și fiind culcat cu o simplă cămașă
«de pânză, le presintaii restul hainelor mele. Insă în loc
«de a le lua, ei 'mi porunciră de a mă scula în grabă
«şi de a pleca. Recunoscând atunci motivul pentru care
«ei veniseră, începui ai.ruga de a se retrage, sai, dacă
«ar vroi să mă îndatorâscă, să prevină datoria, soldaţilor,
«şi să'mi tae capul. Pe când “i conjuram ast-fel, cu mari
<strigări, dupre cum știi cei împreună cu mine la su«ferințele mele, ei mă siliră de a me scula. In loc de
<a

asculta,

mă&

aruncai

îndărăt.

Insă

ei mă

luară

de

«picâre şi de mâini şi mă târâră. Caius, Faust, Petru și
«Pavel m& urmară, şi fură martori la tote acestea. Apu«cându-m€ ei mă duseră afară din acestă mică cetate, și
«mă puseră pe un asin.

CAPITOLUL XUL.
Despre

acei

ce au suferit martirul
Alexandria.

la

lată ce spune de sine-însuși Dionisie episcopul de Alexandria. lasă în serisârea către Fabius episcopul de
Antiochia, el vorbeşte ast-fel despre acei ce ai suferit
martirul la Aexandria:
"«N'a fost Edictul Impă&ratului Decie, care a ridicat per«secuţiunea contra nâstră. Ea începuse cu un an mai
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«înainte. Un poet a fost care a ridicat în contra nâstră
«poporul, și care'l făcu a apăra vechia superstiție, ce crequ
<a nu 0 putea mai bine apăra de cât ve&rsând sângele
«nostru. Ei prinseră mai întâiu pe un bătrân numit Ma«tras, pe care 71 siliră a huli. Insă, pentru că el n'a; voit
«a face acâsta, ei îl bătură cu lovituri de bâte, * îm-

«punseră

fața cu

trestii

asculite,

«<într'o mahala. Ei duseră apoi pre
«numită, Quinta, la templul Idolului

și'l uciseră cu pietre
o femee credincidsă
lor, și o siliră dea

«se închina lui. Când ea a refusat cu desgust și cu grâză,

«ei o legară de picidre, o târâră pe pietre și pe bolovani
«prin t6lă cetatea, și o bătură cu biciul preste tot tru«pul până la mahala unde o uciseră cu pietre. Apoi in-

«rară, cu mulțimea
«violenţă, "1 târâră
«bune din mobilile

în casele Chreştinilor,

% smulseră cu

afară, “i despuiară, jefuiră cele mai
lor, arseră pre acele ce nu eraii de

«nică o valdre, cu aceiaşi libertate ca Și cum ceta«tea ar fi fost expusă la jaf. Fraţii noștri. se retraseră
«cu idle acestea, și vedeaii prădându-li-se averea lor
«cu același bucurie ca aceea de care vorbește. Pavel.

<Numai

unul

a fost,

pre

cât Știu,

carele

cădu

în

mâi-

«nele lor și se lepădă de credință. Ei luară atunci
pre
«Apolonia acea admirabilă Fecidră, Și îi sdrobiră dinții
«prin violența loviturilor ce” dădură în obraz. Apoi aprin«seră un foc mare în afară de cetate, Și o ameninț
ară
«de a o arunca în foc de nu va huli împreună cu
dânșii.

-« Scusându-se de acesta, și fiind lăsată în libertat
e, ea se
«aruncă singură pre sine în foc, unde îndată
fu ConsSu«mată. Ei găsiră pre Serapion în casa să, "|
munciră cu

«cele mai crude chinuri, "1 sdrobiră trupul şi
în fine 7]
<prăpăstuiră. Noi nu îndrăsn6m a merge nici diua
nici
«noptea, pe strade, nici în piețele publice;
pentru că tot
«Poporul slriga, că cine va refusa de a
huli, va fi ars de
«vii.

Acestă persecuţiune durând fârte

mult timp, ea

fu
«urmată de o rebeliune, și de un răsboiă
civil, prin care
«acel ce ne combătuse cu atâta furie se
armară contra
<lor-înşile. Atunci am respirat puţin. Insă
linistea fu curând
«schimbată în furtună. Edictul find
publicat contra n6s<lră,
vedurăm

lucruri

vrednice

de

mirare

ce

a predis
«Domnul, și capabile, de ar fi cu putință,
de
a
amăgi
până
“ŞI pre cei aleși însuşi. Terdrea
fu extremă. Mai mulți

—

«din cel mai

cu vadă
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înaintară

servicii publice se ar&tară

„Cei-l-alți fură

tratați

—

de

cu sila

cu frică, Cei

ce

aveati

obiceiii pentru a le exercita.

de către

acei

ce'i cunoș-

«teau de afi Chreştini Uni erai palidi și tremurândi,
«ca cum ar fi mers nu pentru a jerifi Idolilor, ci pentru
<a fi jerifiți ei înșiși; ast-fel că poporul își bătea; joc că
«ei n'aveaă curagiul, nici de a sacrifica, nici de-a muri.
«Alţii înaintară cu îndrăsnelă către Altar, şi asigurară că

«n'au fost nici odată Chreștini. EA erai din numărul a«cela de care Mântuitorul a dis, că e forte cu greu să
«se

mântulască.

“«altora,

de

care

Restul

am

se

vorbit,

«din aceşti din urmă fură

punea

sau

prinşi.

de

partea

căutau

să

unora

fugă,

sati

și unii

Au fost dintre ei cari

-«după ce au r&mas mai multe dile în temniţă, se lepă“«dară de credinţă, mai "nainte de a fi duşi înaintea Ju„«decătorilor. Alţii după ce au suportat chinurile cu 6re care
-«statornicie, fură slăbiți prin amenințările celor ce le pre«gătea. Prea fericiţii stâlpi ai Domnului, cei rezemase pre

«temelia nemișcată a credinţii, rămaseră fermi, și nestră«mutați, și fură marturi îndrăsneţi ai. adevărului Imperă«ției sale. Iulian fa cel dintâiu. Era un om bolnav de
“«podagră, care nu putea nici merge, nici sta pre picădre.
«El fu adus cu alți doi ce'l purtaii. Unul din acei doi,
“ase lepădă mai întgiă de credință. Cel-l-alt numit Cro«nion, şi supra numit Eun6, mărturisind pre lisus Christos
«cu Iulian, fură puşi pre cămile, și bătuţi cu biciul de-a
«lungul a totă Cetatea, care precum şiiţi este fârle mare
«şi în fine

arşi

pe

un

rug

ardând

ce

aprinsese

poporul.

<Un soldat numit Besas, care servise ai conduce la su_«plici, și care alungase pre acei ce'i insultau cu ocări,
«fu dus înainteă Judecătorilor în strigătele confuse ale mul«[imei, ce se ridica contra lui. Luptând ca un viteaz
«atlet, pentru apărarea causei Domnului i se tăie capul.
<Un altul născut din Africa, numit Macarie, adică fericit,

«şi care era în adevăr fericit, pentru că avea harul Jui
<Dumnedeii, nefiind mişcat de tot cei disese Judecă«torul, pentra a] face să se lepede de credinţă, fu ars
«de viu.

După

acâsta,

Epimaque şi Alexandru

«din o temniţă întunecâsă unde
<țuri. Apoi

«de

fier,

fură

şi în

crud

fine

bătuţi

arși

cu

în

fură, scoși

fusese mult timp în lan-

biciul, sfâșiați

var

neslins.

cu unghii

Patru

femel

—
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«suferiră cu ei martirul. Cea d'intâiui, care era o feci6ră
«numită Ammonarion, fiind lung timp chinuită din po<runca

Judecătorului,

«face nică odată

pentru

că

ea

"i disese,

că

nu va

nimic din ceea ce el dorea, ea “și ţinu

«cuvântul, şi fu dusă la supliciă. Mercuria femee vene«rabilă prin vârsta sa, Dionisia muma a mai mulți copii,

«pentru cari avea totuși încă mai puţină dragoste de cât
«pentru

«tăiat,

Dumnedeui,

și

o alta

fără a fi suferit

mai

Ammonarion

nainte

alte

avură

chinuri,

capul

pentru

«că, Judecătorul avea ruşine de a le chinui zadarnic, și
«de a, fi învins de către niste femei. Cea d'intâii Ammo«narion

suferise tote

muncile.

Heron,

Ater

«tenul fură aduși înaintea Judecătorului,
«cincă-spre-dece
«mai

«cel

întâiu

mai

de

ani numit
a'l

simplu,

înșela

Dioscor.
prin

şi Isidor egip-

cu un tântr de

Judecătorul

discursurile

şi de al slăbi

prin

sale,

munci,

se

sili

ca pre

ca pre cel

«mai slab; însă el resistă deopotrivă la violența mun«cilor cât și la dulceaţa discursurilor. Cei-l-alţi fiind crud
«bătuţi cu biciul, şi suferind cele mai grozave munci cu
<0 statornicie neînvinsă, ei fură în fine arşi. Dioscor,
«ce se făcuse admirat prin înțelepciunea răspunsurilor sale,
«fu liberat de Judecătorul care'i dise, că în considerația
«verslei sale, el îi dădea puţin timp pentru a'și schimba
«ideile. El remase însă între noi, şi Dumnedeii îl reservă
«pentru o allă luptă mai celebră. Nemesion, născut de
«asemenea în Egipt, fiind pe nedrept acuzat că ar fi fost

«dintro bandă

de tâlhari, şi îndreptăţindu-se înaintea su-

«lașului,

urmă

«cărcat de

fu

pe

acuzat

de

lanţuri la guvernator.

a fi

Chreştin,

Acest

şi dus în-

Jadecător forte

«<nedrepl muncindu”l odată mai mult de cât pre tâlhari,
«'l arse cu ei, și ast-fel el avu fericirea de a avea. acestă
«conformitate cu Mântuitorul, de a muri cu dânsul în«preună cu tâlharii. O trupă de soldaţi, şi anume, Am«mon, Zenon, Ptolemei, Ingenuus, şi bătrânul Theofil
«stând înaintea Tribunalului Judecătorului, vedură că un

«om
«dată

acuzat de a fi Chreștin,
ei i făcură

semn

din

era gata de a nega, şi înochi

şi din mână,

și apoi

«din tot trupul, ast-fel că ei fură remarcaţi. Insă, mai
«nainte de a înainta cine-va pentru a aresta, ei se a-

«propiară de Tribunal, şi se presintară

ei înșiși, mărtu-

Guvernatorul.

şi cei-'alţi. Jude-

«risind că erati

Chreştini.

—
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«cători fură miraţide îndrăznâla, cu care ei se ofereatt
«morții. Ei eșiră ast-fel plini de bucurie că ai mărturi-

«sit cu atâta îndrăznălă pre lisus Christos,
«umfat prin puterniciea credinţii lor.

şi că ai tri-

CAPITOLUL XLII
Alți Wartiri de

cari a vorbit Dionisie.

«Mai mulţi alții au fost sfăşiați în bucăţi.de cătră Pă-«gâni în orașe și în sate. Voiii raporta aicea un exemplu.
«Iscurion se ocupa cu afacerile unui om de bună con«diție, îi poruncide a jertfi Idolilor, şi el refusând dea'l
«asculta în acest punct, 71 maltrată, şi neputend câștiga
«nimic prin relele sale tratamente, “i făcu injuriile cele
«mai Simţitâre, prin carele, neputând mișca fermitatea
«sa, "| ucise înfigendu'i un par în pântece. Ce nevoe e

«de a vorbi

de o mulţime

nenumerală

de persâne, cari

«ai murit de fome, de sete, seu de frig prin munţi și
«prin pustie, saii cari au fost ucişi de tâlhari, sau mân«cați de fiare selbatice? Acei cari rămân, sunt marturi

«credincioși de alegerea ce făcuse Dumnedeu

de ei prin

«harul său, şi de biruința ce ei au câștigat prin credința
«lor. Nu voiii raporta aici de cât un exemplu pentru a
«face să lumineze adevărul. Un bătrân numit Cheremon,
«Episcop de Nilus, fugind cu femeea sa pe un munte din
«Arabia, n'a mai venit îndărăt, și frații noștri nu ai
«putut găsi nici odată, cu t6tă sîrguinţa ce aii pus deal

«căuta. Mai mulţi aii fost prinși de Sarrasini pe acel
«munte, și aduși în captivitate, din cari unii s'aă rescum«<parat cu
«seriă

bani,

sunt

iară alţii

tâte. acestea,

prea

iubitul

încă în
mei

mâinile

frate,

lor.

VE

a

ve

pentru

«face cunoscul. ce persecuție aii fost contra Bisericii nos«tre, a 'căriea, mărime și violență o înțeleg mai bine ca
«nimenea

altul acei

«ce urmeză.

Și apoi

ce au

sânţii

suferito. El adaoge

Martiri

cari

apoi

ceea

sunt acum .cu

«lisus Christos întru Impărăţia sa, și cari vor judeca
«cu dânsul lunea, au primit pre acei ce căduse_ în
«timpul persecuţiunii, și cari jertiise Jdolilor, Şi credend

«că pocăința lor ar putea fi plăcută celui ce iubeşte mai

«bine întârcerea

păcătosului

de cât mârtea

sa, i-au primit

—
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«favorabil, i-ai admis împreună cu ei, și ai suferit ca ei
«să se râge, şi să mănânce cu dânşii. Ce conduită ne
«sfătuiți voi de a ținea în privinţa lor? Ce trebue să fa-

«cem noi? Urma-vom 6re socotința sânţilor Martiri, con«firma-vom noi sentinţa ce ei au dat, sau mai bine harul
«ce ei ati acordat tratând pre acești penitenți cu blândeţe,
«sau face-ne-vom noi judecători sânţilor Martiri, exami«na-vom nol sentința lor, sai o vom casa? esturna-vom

«noi ceea ce ei au aşedat? Face-vom noi injurie blândeţii
«lor,

şi aprinde-vom

noi

mânia

“ CAPITOLUL

lui Dumnedeii 2
XLIII.

Despre Novat, despre eresia sa și de nora vurile sale.
lată

ce

a scris

cu plan Dionisie Episcop

de

Alexandria,

în privința acelor ce căduse în timpul persecuțiunii, pentru că Novat preot al Bisericii Romane ridicându-se contra lor cu îngâmfare, le răpia totă speranţa de mântuire,
ori și ce ar face pentru a capăta ertarea faptei lor, și
de și ar mărturisi-o cu umilinţă, și ar avea o sinceră
căință. Ast-fel el se făcu şef al sectei celor ce se chiemait
ei însăşi Puriă (curații).. Un sinod de șapte-deci -de Episcopi, și de un mai mare număr de preoți şi de diaconi,
fiind adunaţi la Roma asupra acestui subiect, şi mai multe
alte adunări de Episcopi fiind făcule și în alte țări, se
hotărî ca Novat şi cei ce se ridicase cu dânsul pentru
a trata pre fraţii lor cu atâta crudime, să fie scoși din
Biserică, iar acei ce căduse, să fie mângâcți prin remediile mântuităre ale pocăinței. Avem în mâini scrisârea
lui Cornilie, Episcop de Roma, către Fabius Episcop de
Antiochia, unde raporteză ceea ce au fost hotărât în SInodul Roman, și hotăririle Episcopilor de Italia şi de Africa. Avem și scrisorile lui Ciprian, şi ale celor- ]- alți. Episcopl de Africa ce se adunase cu el, scrise în Jatineşte,
prin care se pare că ei rămăseseră de acord, de a veni
în ajutor celor ce căduse în ispită, şi de a excomunica
pre Novat și pre cei de. partidul său. «Sunt alte două
«scrisori de Cornilie pe lângă acele ale lui Ciprian, prin
«una din care el raportâză ceea ce se hotărâse în Sinodul
«de Roma, și în ceia-l-altă descrie spiritul și moravurile
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«lui Novat. Voiii însera aici ceva din ele, pentru caacei
«ce vor citi Istoria mea, să polă cunâsce caracterul a«cestul eretic. Iată deci descrierea ce face despre el. Vă
«voii spune cum Novat, acest om inimos ardea de mult

«timp de dorinţă de a fi Episcop, a ascuns ambiţiunea
«sa desordonată sub vălul sânțeniei Mărturisitorilor, pe
«carii atrăsese în interesele sale.

«nostre,

şi Urban,

amendoui

Maxim, Preot

f6rte renumiţi

al Bisericii

prin

stator-

«nicia cu care ek ai mărturisit de două ori credinţa îna«intea Păgânilor, apoi Sidonius şi Celerin, din cari cel de
«pe urmă a suferit cele mai crude chinuri prin puterea
«harului, și care susținend slăbiciunea trupului sei prin

«fermitatea credinței sale, a învins pre inimicul. Toţi acești

«6meni, dic, cunoscându'l și descoperind meșteşugirile sale
«şi înșelătoriile sale, minciunile sale și sperjuriile sale,
«caracterul săi sălbatic, şi depărtat de tot felul de blân«deţă, s'au lepădat de amiciţia sa și ai revenit la Bise«rică. Ei au arătat în presența Episcopilor, a preoților, și
<a mai multor laici, r&utatea ce el ascundea sub apa-:

«renţa unei falșe

E1 ai

umilinţe.

plâns

nenorocirea

în

«care căduse de a se despărți de Biserică, peniru că au
«fost înșelaţi prin vicleșugurile acestui înşelător. Puțin
«mai jos eladaoge. Noi am vădut, prea iubilul mei frate,

<o schimbare admirabilă întâmplată întrun moment în
«persona sa. Acest om care jurase cu jurăminte minci-

<nose că n'avea de loc ambiţiune pentru demnitatea E«piscopală a apărut de odată Episcop. Acest doctor,
«acest apărător al disciplinii Bisericii, vroind a usurpa
«Episcopatul, la care Dumnedeu nu'l chiemase, "și asociă
«doi Gmeni perduţi, şi'i trimise întrun unghii al Italiei
igno«pentru a înșela trei Episcopi forte simpli şi forte
pentru
Roma,
«ranți, asigurându'i că trebuea să vină la
«a,

cu

linisti

«cuse
<închisi

cei-l-alți

acolo. Când
de

cătră

Episcopi

el

veniră

nisce

răi

o neînțelegere

la Roma,

“ «Episcop prin
«atribui ast-fel
«mavea nici un
«după aceia la

el puse

lui pe
asemenea.

«din di, şi dându-le de băut cu exces,

ce

senăs-

de fură

la dece

6re

sili de alsânți

o chirotonie zadarnică şi imaginară, și
forte nedrept demnitatea Episcopală, la care:
drept. Unul din acei Episcopi reveni puțin:
Biserică, mărturisind greșala cu lacrimi și

«cu suspinuri. Noi"

primirăm la comuniunea laică, după

—

«rugăciunea
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a tot poporul.

Hirotonirăm

doi

Episcopi - în

«locul

celor-l-alți

«Acest
«de cât
<ignora
«șepte
«colithi,

generos apărător al Evangeliei,
nu scia că nu este
un Episcop în acestă Biserică Catolică, de și nu
că nu sunt de cât patru-deci și patru de Preoți,
Diaconi, şepte Ipo-diaconi, patru-deci și doi de Acinci-deci de Exorciști, Citeţi şi Portari, o mie

doui,

și! trimiserăm

la Bisericile

lor.

«cinci sute atât văduve cât și s&raci și bolnavi, cărora
«bunătatea și misericordia lui Dumnedeiă le dă cu abun«denţă tote de care ai nevoie. Acestă mulţime atât de
«numerdsă

și. atât

de necesară

«prin îngrijirile Dumnedeeștei

Bisericii,

atât de bogată

Providenţe,

şi restul popo-

<rulul al cărui număr nu s'ar putea spune, nu lau pu«tut întorce de la întreprinderea sa desperată, nică a'l face
„<a reveni cu noi. După ce a spus alte lucruri pe
care le

«las el adăogă apoi. Să vedem cum prin ce viață, și prin

«ce conduită a pretins el a ajunge la demnitatea
epis«copală. Au d6ră pentru că a fost crescut in Biserică,
<Şi pentru că a dat lupte, și a încercat primejdii
pen-

„«iru

apărarea

sa?

Nici

de

cum.

El

n'a

făcut

nici

odată

«profesiune de credință, de cât cu ocasiunea tiraniei ce

«exercita asupra lui demonul ce l'a posedat lung-timp.
«Pe când exorciștii aveati grije de el, cădu într'o
bâlă

«fârte primejdi6să,

și lind-că se credea că era aprâpe de
sa muri, i se dădu botezul, dacă totuși, se
pote dice că
«acesta

a lost un botez adeverat. După aceia el se vin«decă, nu se mai observă în persâna, sa, ceia ce
trebue
«să se observe după. reguiile Bisericii, şi el
nu priimi

«nici de cum ungerea
«mindu-o, cum a putut
«încă mai pe urmă. In
«de frică și din -o prea
«Viața, că a avut onorea

«de

Diaconi,

de

a

din mâinile episcopului. Nepriiel priimi sântul Duh? EL dice
timpul. persecuţiunii, el a 'negat
mare dorință, de a'şi conserva
de a [i preot. Căci fiind rugat

eși din

camera,

unde

se închisese,

«spre a merge să asiste și să sfăluească pre
credincioși,
«departe de a se pleca la rugăciunea lor, el
se retrase
«plin

de

mânie,

Și le

declară

că

nu

vroia

mai mult a

fi

«Preot, şi că avea planul de a face
profesiune de o altă
«Filosofie. Despre alte lucruri ce nu e necesar
de a transcrie

«aicea, el continuă
“primise botezul

ast-fel. EI

şi chirotonia

a

părăsit Biserica,

unde

de preot prin o favore par-
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«ticularăa episcopului cei puse mâinile. Căci fiind-că tot
«clerul, şi mai mulţi din popor se opuneaii la acâstă
«chirotonie, dicând că nu era permis de a priimi în cler
«pre acei cari ca dânsul fusese botezați în patul lor,
«episcopul îi rugă de a consimţi ca numai acesta singur
«să fie chirotonisit». El istoriseşte apoi în acești termini
cea mal enormă din tâte crimele sale. «Distribuind după
«sânta Jeriă o parte din prescură la fie-care credincios,
„cel silea de a jura în loc de a face rugăciunea de

«mulţumire

obicinuită, şi ținând

mâna lor unde era păr-

«ticica din prescură cu amândouă mâinile sale, le dice,
«acestea şunt propriile sale cuvinte: jurăm'i pe trupul şi
«pe

sângele Mântuitorului nostru

«părăsi

«Cornilie.

nică odată

partidul

meu,

lisus Christos,

pentru

Si ast-fel acești nenorociţi

că nu vei

a te întorce

cu

nu puteaii a se co-

«munica până ce nu va fi făcut mai nainte imprecaţiuni
«contra lor înşile, și că în loc de a dice, amin, primind
«sânta pâine, n'arfi qis,- nu mă voii întârce mai mult
«cu Cornilie. El scrie încă mai jos ceia ce urmeză. Să

«știți că el este acum mai singur şi că cea mai mare
«parte din frați Vaii părăsit şi ai revenit la Biserică. Prea

«fericitul Moisi, care a luat de puţin timp cununa mar«tirului, recunoscând temeritatea, și nebunia sa, s'a despăr«ţii de el şi de cei cinci Preoţi cari se dedeseră afară

«ca şi el din Biserică».

La finele scrisorei sale, el spune numele episcopilor
pre
caii se adunaseră la Roma, pentru a condamna
“Novat, şi a celora cari neputând veni acolo, confirmaseră condamnarea prin sufragiul lor. lată ce conţine scrlsorea lui Cornilie episcop de Roma către Fabius episcop
de Antiochia.

“CAPITOLUL

XLIV

Istoria ]ui Serapion spusă de Dionisie
- Alexandria.

episcop de

- Dionisie episcop de Alexandria scriind către acelaşi
Fabius episcop de Antiochia, după ce a vorbit de penitență, şi de acei ce suferise marlirul pentru apărarea credinței,- % spune o faptă minunată, care merită de a avea
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loc în-Istoria n6stră.

«VE

«plu

Aveam

ce

am

v&dut.

voii propune, dice el, un exem-.
între

noi

un

vechii . credin-. -

«cios numit Serapion, ce dusese tot-d'auna o viaţă exem«plară. Dar cădând în idolatrie, şi jertfind demonilor în

«timpul violenței persecuţiuni, el ceru adesea ori ertare,.
«fără ca nimenea să vroiască a'l asculta. Mai pe urmă

«cădend bolnav, rămase tre! dile fără glas și fără sim«ţire. In diua a patra venindu'și în simţire, chiemă pre
«nepotul său și'i dise: Până când vor să mă țină aicea?

«să mi se dea ertarea, și te rog să'mi trimiţi un preot.
«După acesta iarăși perdu graiul. Copilul alergă să caute
«pre preot. Insă era n6ptea, și preotul era bolnav. Dar
«fiind-că ei poruncisem ca să se dea ertare bolnavilor

«cari ar cere-o,

și mai cu s6mă

«fiind

pentru

sănătoși,

ca

să

celor

moră

ce ar fi ceruto.

în

speranţa. de a

fi.

«mântuiţi, preotul % dădu o părticică din Eucharistie, cu
«ordin de a o muia în apă, și de o pune în gura bol>navului. Copilul se întorse, şi înainte de a fi ajuns a--

«casă, bătrânul revenindu'șiîn simţire,
«că

ai

venit,

«poruncit,

preotul

n'a

și lasă-m&

pulut

să mă

veni,

duc

% dise: fiule, iată

fă

ceia

din acestă

ce el

vi6ță.

ţi-a

Co-

«pilul muie părticica din Eucharistie, o puse în gura bol-«navului care muri mai îndată după ce a primit'o. Ai nu
«se pare lămurit că Dumnedeii *] conservase în vieață
«până ce a obținut ertarea, greșalei sale, şi. că fiind re«conciliat cu Biserica, el priimi recompensa faptelor. sale
«celor bune?
CAPITOLUL
Scriscrea

Să vedem
care

turbura

lui Dionisie

în ce chip
Biserica

XLV.
către

Novat..

același Episcop

de

Roma,

Și

scrie lui Novat,

care

arunca

greşala.

schismei asupra unor 6re-cari ce'] obligase de a se des-

părţi de comuniunea lor. «Dionisie către Novat
fratele său.
« Salutare. De este adevărat, cum diceţi, că vai
despărţit
«fără voe

«murit

de

comunicarea

revenind

«pentru

a nu

«puțină

glorie

credincioşilor, veţi

la ea de sine-vă.

rupe

unitatea

a, -suferi

Trebuea

Bisericii, și

marlirul

pentru

arăta-o

lă-

a suferi i6te,

n'ar

fi fost mai

acest lucru,

de
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«cât al suferi pentru a nu jertfi Idolilor. După socotinţa..
«mea ar fi fost chiar mai multă glorie. Căci în loc că

«Martirul

ordinar nu

sufere chinurile şi mortea

de

cât.

«penilru mântuirea sa, acel ce'l sufere pentru a împedica.
«schisma, '] sufere pentru mântuirea a ttă Biserica. Dacă:
«totuşi veţi putea face ast-fel, fie prin convingere sau:
«alt-mintrelea, ca fraţii cari s'au despărţit de Biserică, să:
«reintre în sînul ei, merilul vostru va fi mai mare de

«cât greșala vâstră.

Și în loc că acâsta nu vă va îi im-

«putată, cea-l'allă va fi înălţată prin laude extraordinare..
«lar dacă nu veţi putea aduce pre fraţii voştri la acestă
<reconciliare, aveți grije cel puţin de a ve& mântui sufle-

«tul. Doresc

ca să fiți sănătoşi în Domnul

nostru, și să.

«iubiţi pacea
CAPITOLUL
Alte

scrisori

XLVI.

ale lui Dionisie
dria.

Episcop

de

Alexan--

lată scris6rea ce Dionisie Episcop de Alexandria a scris
lui Novat. El scrise o alta în Egipt despre pocăință, unde:
propune conduita ce el crede că trebue a se ţine către
acei ce ati cădut în idolatrie în timpul persecuțiunei, și
distinge gradurile crimelor. A făcut de asemenea o carte
specială despre pocăință, pe care a adresato lui Conon
Episcop de Hermopole. A scris încă o scris6re către poporul săi din Alexandria, în carea | mustră cu asprime

de greșalele sale. Pe lângă acestea el a adresat o carte
despre martir lui Origen; o scrisore către Credincioșii
Bisericei

de

dru, asupra
cop

era

Laodicea,

care era

condusă

pocăinții, şi-una către

Meruzane.

Afară

de

de

Armeni,

acestea

Telimni-

către

al căror

Epis-

a făcut r&spuns

lui

Cornilie Episcop de Romă, care 1 scrisese contra ui Novat.
El mărturiseşteîn acest răspuns, că fusese învitat de căire Helenus Episcop de Tarsa în Cilicia, de către Firmi-

lian Episcop de Capadocia și de către Theocisi Episcop
de Palestina de a se găsi la Sinodul de Antiochia, unde
unii vroeaii a încerca să susțină schisma lui Novat.
de:
El spune de asemenea că a aflat că Fabius Episcop
oa
Antiochia murise, şi că Dimitrian fusese ales pentru
cupa locul săi. El vorbeşte de Episcopul de Ierusalim,
14.
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în acești termeni. Alexandru a murit cu sânţenie în temniţa unde fusese închis pentru credinţă. EI trimise prin
Hipolit o scrisâre către Credincioşii din Roma atingătore
de

datoria

unui

Diacon; o alta despre pace

şi despre po-

-căință; o alta către Cofensorii cari favorisai partidul lul
Novat; alte dou& către aceiași Confesori după ce ei aii revenit la unitatea Bisericei. In fine el a scris mai multe
altele, din care acei ce iubesc operile sale, și aceştia sunt
în mare număr, pot trage un forte însemnat folos. Tot
acest Episcop ne va da materia cărţii a septea a Istoriei
nostre, prin povestirea ce el a făcut în scrisorile sale, de
cele mai remarcabile evenimente, ce s'aii întâmplat în timpul stu.

CARTEA

A

ȘAPTEA

CAPITOLUL
Reutatea

lui Decie

1.

şi a lui Gallus.

(an 251)

Imp&ratul Decie fiind ucis cu copii săi, mai nainte de
a fi împlinit al doilea an al domniei sale, Gallus “i succedă. In acest timp Origen muri în vârstă de șepte-deci
de

cie

Episcop

ani. Dionisie

în aceşti termeni,

«Gallus nu recunoscu

de

într'o

Alexandria

scrisâre

vorbeşte

de

De-

către Herstammon:

greșala lui Decie, și nu vedu ceea,

«ce a fost causa ruinei sale. El se lovi de o petră ce
«era, înaintea ochilor săi. In mijlocul celei mai mari pros«perități

a

afacerilor

sale

și pe

când totul

% reușia după

«dorințele sale el persecută pre sânții cari se rugau lui
«Dumnedeă pentru sănttatea sa, şi pentru gloria sa, și se
«lipsi de fructul rugăciunilor lor, isgonindu” afară din Im<periul său.

CAPITOLUL
Despre

acei

ce

guvernară în
de homa

II.
acel

timp

Biserica

Cornilie Episcop de Roma murind, după ce a guvermat acestă Biserică aprâpe trei 2ni, Lucius fu ales spre
luni,
a ocupa locul s&ă. Insă ne ocupându'l de cât opt
avu pre Ștefan de succesor. Dionisie episcop de Alexan-

dria " scrise mai multe scrisori asupra unei mari contestretaţii, ce se mişcară în acel timp, pentru a şti dacă
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buea să dea botezul celor ce se converteaă de la ori-ce
eresie ar fi fost, pentru că vechiul obiceiii era dea nu
primi de cât prin punerea mâinilor și prin rugăciuni.

CAPITOLUL
Despre opinrunea
alți episcopi,

III

ce Cipriun susținea cu mai mulți
că trebuea a'i boteza de a
doua ră.

Ciprian Episcop de Cartagena, susţinu el cel dintâi
cu mai mulţi alţi Episcopi, că nu îirebuea ai primi de
cât curățindui prin un noi Botez, ceea ce Ștefan găsi
forte rău, pentru că el era convins că nu trebuea a aduce nici o schimbare la tradiunea, contrarie care era în.
us de îndelungat timp.
o
CAPITOLUL
Scrisori

ce

întocmi

Dionisie
Dionisie

scrisori
când

asupra

episcop

Episcop

asupra

de

IV.

de

acestui

subiect

Alexandria.

Alexandria,

"i

subiect,

"i mărturisi

acestui

și

scrise

mai

multe

că, de

persecuţiunea mai slăbise, toți Episcopii condamnase

inovaţiunile lui
tele sale.

Novat,

şi se

unise între ei. lată

cuvin-

=

CAPITOLUL
Pacea

V.

Bisericei.

«Să ştiţi, fratele meu, că t6!e Bisericile: răspândite în
«Orient şi în cele-l-alte ţări cele mai depărtate; care se
«despărțise, sai unit și că Episcopii precum și Dimetrian

«de Antiochia,

Theoctist de Cesareia,

«salim, care a succedat lui
»Heliodor de Laodicea care
«Helenus de
«din aceeași

Mazaban

Alexandru,
a succedat

de

leru-:

Marin de Tir,
lui Thelimidru

Tarsa, Firmilian de Capadocia, și cej-l-alţi
provincie, căci nu numesc de cât pre cei

«mai iluștri de teamă

să nu fac o numărare

prea lungă

«ȘI prea supărăci6să, simţesc o bucurie necredută de pacea
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«ce Sa, dat Bisericei contra

așteptărel lor, și toți nu ati

«de cât un același simțimânt. Siria și Arabia pe care voi
«aţi alinat prin milosteniile vostre, și ați mângâiat prin
«scrisorile vâstre, Mesopotamia, Pontul, Bithinia, și în fine
«tâte Provinciile, se bucură şi laudă pre Dumnedeii de
«pacea şi unirea ce s'a, stabilit între ivaţi».
Și apoi Ștefan murind, după ce a guvernat doi ani
Biserica de Roma, îi urmă Sixt. Dionisie Episcop de Alexandria "i scrise o a doua scrisâre despre Botez. El îi

lui Ştefan și a celor-l-alţi

vorbește ast-tel de simțimântul

Episcopi: El scrisese de Helenus, de Firmilian, şi decei-l-alţi
Episcopi de Cilicia, de Capadocia și de cele-l-alte ţări
dimprejur, că nu va mat avea împăr iășire cu dânșii, pentru

că ei boteza a doua ră pre eretică. «Consideraţi, vă
«rog, importanța acestei afaceri. Căci aflu că s'a hotărit
«în mari Sin6de, că ereticii ce vor reveni la Biserica Ca«tolică, vor fi mai întâi puşi în rândul Catecumenilor,

«şi apoi vor fi spălați de necurăţia aluatului lor în apa
«botezului. Eă i-am scris, şi 'l am rugat în favorea lor».
Şi puţin

mai jos:

«Făcusem

un

altă dată

r&spuns

scurt,

«și acum am făcut unul mai lung, către prea iubiții noș«tri Colegi Dionisie şi Filimon cari sunt de părerea lui
«Ștefan». Iată destul asupra acestui subiect.
CAPITOLUL
Hresia

VI.

lui Sabellius

El informează pre Sixt în aceeași scris6re de progresul
ce făcea Sabelienii în acel timp. <Am făcut, îl dice el,
<0 scrisore forte lungă și fârte întinsă, dupe care vă tri«mit o copie privitore la o doctrină plină de nelegiuire

la Ptolomaida,

«și de hulă, ce s'a

răspândit

«întâiul născut maj

"nainte de toți vecii,

cetate din

«Pentapole contra a tot-puternicului Dumnedeii Tatăl Dom«nului nostru lisus Christos, contra Fiului săă unic și
<cut om,

carele

s'a

fă-

și contra Sântului Duh». Mai multi îmi. scrisese

despre neleginirea acestei doctrine,
noștri venise

a conferi

despre

și mai mulţi din fraţii

acâsta

cu mine.
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CAPITOLUL
ce

VII.

Despre erdrea ereticilor, despre 0 vedenie
a avut Dionisie Episcop de Alexandria, și

despre

zegula

ce ia

fost

descoperită.

Același Dionisie Episcop de Alexandria, trai6ză încă
acâstă materie în atreia scrisore ce a scris despre botez
către Filimon preot al Bisericii din Roma. «Am studiat,
«dice el, cărțile și tradițiunile ereticilor, și m'am pângă«rit pentru un puţin timp prin necurățenia cugetărilor
«lor. Am tras totuși din acâsta. profitul de a le combate
«în mine însumi și de a învăța, să despreţuiesc er6rea lor.

«Fiind că unii din fraţii noștri mă deturna dela acest
«studiu, dicendu'mi că el pângăreşte spiritul, observaiă
«în

adevăr

«nul mei
«citește

că el spunea

adevărul;

prin o vedenie.

Audii

tote cărţile

«de a le examina,

cei

va cădea

fui confirmat în pla-

o voce caremi
în mâini.

Ești

dicea:
capabil

şi prin mijlocul acesta ai fost conver-

«tit la credinţă. Priimit acestă vedenie ca conformă cu«vântului ce dice Apostolul celor ce sunt tari, fote să

«Je ispitiți: (| Tesalon. cap. V). Vorbind
» «mai

multe

eresii el adaogă

ceia

dupe aceasta de

ce urmâdă. Am învăţat

«acestă regulă de la. Heraclas prea fericitul nostru papă. Căci
<el nu primea nici odată pre cei ce reveneati de la 6re«care eresie, când după ce sau despărțit de Biserică, sait

«mai bine, nedespărțindu- -se, ei fusesesă

alungaţi pentru

«că ati ascultat în particular pre autorii relelor doctrine,
«până ce ei nu spuneai în public tot ce audise dicându-se
«de către inimicii adevărului. Şi el “i admitea atuncea la
<împărtășire fără ai boteza din not. Căci ei priimise cu
«mult timp înainte sântul Duh, prin punerea mâinilor.
«După un lung examen a chestiunii el conchide ast-fel.
«Am aflat că Africanil n'a introdus acest obicei, dar că el

«a fost observat

de către vechii episcopi, și autorisat în

«mai multe sin6de ţinute, atât la Iconia cum

și la Sinada,

<şi în alte locuri. Cat pentru mine, n 'ași vroi a combate
<simţimentul lor, a me& opune la ceia ce au hotărât, nici

<a intra cu ei în nici o contestaţie. Căci scris este; Să
«nu muţi hotarele apropelui teă, care le-ai
pus

« părinții f&i? (Deuter. cap. XIX)..
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A patra scris6re a sa despre botez este adresată lui
Dionisie preotul, prin care se pare că era un om fârte

savant. În acâstă scrisore, el

"i vorbește de Novat în a-

cești termini.
CAPITOLUL

«Noi avem

VIII.

Despre

eresia

dreptate

de a detesta

«că el a desbinat Biserica,

lui Novat.
pre Novatian,

pentru

a aruncat pre câţi-va, credin-

«cioși în nelegiuire şi în hulă, a introdus o doctrină pri«mejdi6să, a răpit pe cât a putut blândețea și miseri-

«cordia Mântuitorului, a făcut sântul botez nefolositor, și
<a alungat sântul Duh, de şi se putu crede, sau că a
«rămas

în

acei

de

cari

e chestiunea,

«dacă a eșit din ei, se va reîntârce
CAPITOLUL

botezul

Despre

sait de

a spera, că

curând.

1X

ereticilor.

(an 253).

A cincea din scrisorile sale este adresată lui Sixt episcop de Roma, unde după ce a vorbit pe larg despre eretici, aminteşte o istorie întemplată în timpul său. «Am
«nevoe, frate, % dice el, de statul vostru, temendu-me
«să nu mă înşel, în decisiunea unei afaceri, asupra câria

«am fost consultat. Unul din fraţii noștri, ce trecuse tot«dauna de credincios, şi carele nu numai înainte de a fi
«fost ei

episcop,

dar

înainte

de a fi

chiar

fost episcop

«prea fericitul Heraclas, trăise tot-d'auna în împărtășirea Bi-

«sericii, asistând la ceremonia botezului, audind întrebările

«ce se

face acelor cel

priimesc,

şi răspunsurile lor

la

«aceste întrebări, veni de a se arunca la picicrele „mele
«plângend, și plângându-se de nenorocirea sa; ȘI Mi dise

«că botezul ce priimise din mâna
<menea

cu

al

«ele. Că acel
<giuire şi de
<ardătore, şi
<ruşine şi de

nostru,

şi că

nu

ereticilor, nu era ase-

era

nimic

comun

între

ce priimise el, era un botez plin de nelehulă. El adăoga că era pătruns „de o durere
că nu îndrăsnea a ridica ochil la cer de
regret că a priimit acest nenorocii botez,
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-<și că mă ruga de a'! da pre cel adevărat, carele“ va
„«conferi harul adopţiunii. N'am îndrăznit să fac nimic,
„<ŞI i-am răspuns că îndelungatul timp ce el trăise în îm„«părtășirea Bisericii, trebuea să” fie de-ajuns;
că el a
«ascultat adese-ori rugăciunile, și a răspuns, Amin; că
«s'a apropiat de sânta masă, că a întins mâna sa pen„«tru a priimi pâinea consacrată, că participase f6rte adese«ori la Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Christos.

„<Lam

sfătuit de a avea curaj, și de a continua tot-d'a-

„«una de a participa la sânta comunicătură cu credință
„<Şi nădejde. Cu t6te acestea el nu se pâte mângâia, are
„«grOză de a se apropia de sânta masă, și de abia se

«pote

obține de la el ca să asiste la rugăciuni».

Este încă, o altă scris6re
fez

atât

în

numele

s&ui

cât

„către Sixt episcop de Roma,
“larg Cestiunea. Mai este încă
„nisie Preot de Roma.

ce a scris
și în

ating&tore

numele

de bo-

Bisericii

sale,

unde el tratează fârte pe
una de Lucian, către Dio-

CAPITOLUL X

Persecuțiunea

ridicată

de Valerian.

“Gallus încetând din viaţă, înainte de a fi posedat Im*periul doi ani întregi, Valerian "1 succedă cu Galian fiul

-s&u. Se pâte citi în scrisorea lui Dionisie episcop de A'“lexandria, către Hermammon, ceia ce scrie el despre acest
principe. <A fost, dice el, revelat lui I6n, i s'a dat gură
«care grăea mari, şi hule, și sa dat ei stăpânire luni

«patru-deci și două. (Apoc. cap. XII). Se pste recunoşte cu ad-

„«miraţiune împlinirea a două părți din acestă, prorocie, în
«persona lui Valerian. El a fost mai întâi fârte favorabil servi-

-<torilor

lui Dumnezei.

Impăraţii ce se crede că a fost

«Creștini, nu i-a tratat nici odată cu atâta blândeţă,
«cum i-a tratat el la începutul domniei sale. Era un

«numer

atât de

-« stu că se

putea

mare
lua

de persâne

de o Biserică.

de pietate în

palatul

Insă, stăpânul

vră-

<jitorilor din Egipt Pa făcut să schimbe simţimântul, și
„«la excitat la a persecuta şi a, ucide pre Gmenii cel mai

-<Pioși și cel mai sânți, pentru că ei distrugeai înșelăto««riile, şi farmecile sale: căci sunt încă, cari prin presența
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-«lor, prin o căutătură a lor, prin o vorbă, saii prin sin-«gura suflare din gura lor, pot risipi meșteșugirile şi în-

-«şelătoriile demonului. El Va împins la sacrificii nelegiuite,
-<şi la mistere abominabile, a junghia copii, a'i spinteca
«pentru a examina măruntaiele lor, a sfâşia lucrarea mâifi fost

«urmă
«forte
«ce'ei
«ce a
«tate
«unii,

adaogă

ceia

grozave parucideri
fericire.

la

a ajunge

pentru

mijlâce

aceste

ca cum

«nilor lui Dumnedei,
<ar

Marcian

ce urmeză:

a

Mai

pe

recunoscut

bine, şi ai răsplătit pre demoni, pentru speranța
"i dăduse că într'o di el s'ar sui pe tron. In timp
avut însărcinarea de bunurile Imp&ratului, în calide Logothet, el n'a făcut nimic nici conform raţinici folositor binelui stăpânului său, sau statului

«săi. EI a meritat imprecaţiunea ce rosteşte prorocul, când
«dice:

vai

celor

din

ce prorocesc

inima

Sa,

ȘI Di-

«mic nu ve&d. (lezechil cap. XIII) Căci el n'a înţeles nici
«odată îngrijirea ce Dumnedeesca providenţă are de guver<nământul lumii, nici n'a făcut nici odată reflexiuni asupra

«judecăților lui Dumnedei, carele este înainte de tste, întru

-«tâte, şi preste tâte. Pentru acesta a fost el inimic Bisericii
«Catolice, şi s'a depărtat de misericordia lui Dumnedeii, şi
«de la calea mântuirii, întru acâsta el s'a făcut mai con«form. cu ceia, ce însemnâză numele săi. El dice încă
«ceva mai jos. Valerian, pe care Macrian 1 împinsese a
în«comite aceste crime, a fost expus la o mulțime de
prin
«jurii și de ultrage conform cu ceia cea dis Domnul
«gura

«sale

lui

Isaiia.

fiaă

căile

ales

care sufletul lor le-a

sale,

şi

dorit. Și eă

urâciunile

voiă alege

răsplăti
«batjocurile lor, și păcatele lor le voză
imperii
la
ajunge
«lor. Macrian ardând de pasiune dea
din
odorele
«de si era forte nedemn de acesta, nui luă
săi
fii
lua
a le
" «causa defectelor sale corporale, ci făcu

acestă
«cari trebueaii a fi moştenitorii crimelor sale. Căci
lor.
persona
în
împlinită
-<predicere a fost forte evideni
în
părinților
«Ei sunt cel ce r&splătesc păcatele
neam
«fii până

la al treilea

«celor ce mă

și până

urăsc pre

mine.

la al patrulea

(leşire cap. XĂ).

nedrepte, de efec«Transmiţând fiilor sti pasiunile sale
el le-a transmis în
«tul cărora el nu se putuse bucura,

«acelaş timp răutatea sa și ura de care era însufleţit con-<tra lui Dumnedei».

|
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CAPITOLUL

XI.

Persecuțiunea suferită de Dionisie episcop de A-.
lexandria și de alţi Chreștini din Eoipt. (An. 253).

Se pote judeca de mărimea şi violența persecuţiunii,
ce Dionisie episcop de Alexandria Și alți Creștini din
E-

gipt suteriră în acel timp, prin o scrisre ce
el scrise:
contra unui episcop numit German, care sforța
de'a înegri virtutea sa. «ME tem, dice el, de a fi acuzat
de ne-«bunie și de eslravaganță, raportând purtarea
de . grijă

«minunată

«n6stră,

ce providenţa

de şi sunt

«cum dice Scriptura

Dumnedeească

fiind-că, dupre-

«Taina împăratului bine este a o

«ascunde iar lucrurile lui Dumnedeii
«este, (Tobii cap. 12). voit respinge
«man pentru a mă combate. Merseiti
«ci cu Maximin preotul, cu Faust, cu

«mon

a avut asupra

silit de a o face. Dar

Diaconi, și cu un Roman

a le descoperi mărire:
sforțările ce face Gerla Emilian, nu singur
Eusebie și cu Chere--

care era atunci între noj..

«Emilian nu'mi dise de-o-cam-dată, nu faceţi
adunări,

«acesta i-ar fi fost zadarnic,

şi avea

căci

alte lucruri mai im-:

<portante a'mi dice. EI voea mai mult
de a m& face să
«m& lepăd de credință, de cât a mă împed
eca de a face
«adună

ri.

EL 'mi dise deci să mă lspăd de exerciţiile
Re-.

<ligiunii,

credend

<l alţi ar urma
«răspunsul

că

atunci

când

m'ași

lepăda

ei, cei-

exemplul mei. Eu n'avuiti greutate
a, găsi

ce aveam

a'j

face,

că

Zrebue

a asculta

«pre Dumnedeiă mai mult de
cât pre Gmeni.
« Apost, cap. V). I-am declarat sincer
că nu adoram

«pre Dumnedet

(Fapt.
de cât

singur, că nu voi schimba de loc credinț
a,
<Şi că nicl odată nu voii înceta de a fi Chreşt
in. EI ne tri«mise la

un sat numit Celro, apope de pustii. Voită
arăta aici

«ce făcurăm,

ast-fel

cum

ele

sunt

în

actele

publice

. Dio«nisie, Faust, Maxim, Marcel și
Cheremon fiind aduși
«înaintea guvernatorului Emilian,
le dise: V'am arătat
«nu numai prin scris, ci și prin
viă graiă, cu câtă uma-

«nitate şi blândeță

Imperaţii noștri vE tratează. Ei v'ată
«dat puterea de a conserva vieața
vostră, numai să vo“iți a urma raţiun

<deii

ea

cari

păzesce

Și natura, recunoscând pre DumneImperiul, şi renunțând la tot
ce e

«contrarii simțimîntelor naturei și ale
rațiunei. Ce diceţi?

—
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«căci naș putea crede că voi voiți a refuza să vă bu«curaţi de efectele clemenții lor, nici a vă lipsi de binele:
«ce ei voesc
«nii adoreză

a vă face. Dionisie r&spunse: nu toți 6me-pre toți dumnedeii, Fie care adorâză pre-

«aceia pre cari “i țin de dumnedei adevăraţi. Iar noi,
«adorăm pre Dumnedeul, carele a. creat idte ființele, și
«carele a dat suverana putere Imp&raţilor Valerian și Ga«lian. Noi "i facem neîncetat rugăciuni pentru conservarea
«şi prosperitatea Imperiului lor. Guvernatorul Emilian res«punse: Cine împedecă ca să nu adoraţi pre acel Dum-

«nedeui cu cei-lalţi cari sunt de asemenea
«natura

lor?

Căci

vi

sa

poruncit

de

dumnedei prin

a adora

pre

«alți Dumnedei pe cari toţi 6menii îi cunosc.
«răspunse: noi nu adorăm pre alți Dumnedei.
«dise:

văd

că sunteți

nerecunoscători

cei-

Dionisie
Emilian

și nesimţitori,

căci

«nu 'cunâșteţi clemența Impă&raţilor către voi. Pentru a«câsta nu vi se va permite ca să rămâneţi în acestă ce-

«tate, ci veţi fi trimiși la extremitatea Libiei, într'un loc
«numit Cefro unde Impăraţii aă poruncit de a vă trimite.

veţi avea

«Când veți fi acolo, nu

«adunări, nici de a merge la
«descoperi, că vre unul din vol
«voiă porunci să mârgă, sai va
«de a fi pedepsit. Mergeţi deci
«a merge. Si îndată, el mă sili

«bolnav,

fără a'mi

cera, atuncea

acorda

în libertatea

de a face

libertatea

cimiltirii. lar dacă se va
nu s'a dus la locul, unde
face adunări, nu va lipsi:
unde vi se poruncește de
de a pleca, de și eram

Cum

o di de amânare.

mea

a face

de

deci

saii a nu face

«adunări? Şi apoi adăogă: Noi n'am încetat. de a face a«dunări. din mila lui Dumnedei. Am adunat la Biserică
în cetate,

«pre acel ce eraii

de

şi nu eram

de

față de:

«cât cu duhul.- Mai mulţi credincioși atât acei ce ne ur«mase din Cetate, precum și acei ce venise din Egipt,
«Sati adunat
«deschis

în

împrejurul
acel

loc

calea

nostru

la Celrg.

predicării

Dumnedeti ni-a

cuvântului

său.

Mai:

“întâii am fost persecutați, alungaţi cu lovituri de pelre.
de Idol,
«Dar pe urmă; mai mulți Păgânt sai lepădat
în Surăspândit
am
«și sai convertit. Căci atuncă noi
«fletele

lor

sămânţa

«nainte. Dumnedeii

Evangeliei,

ne transferă

ce

ei n'o priimise

curend

mal

aiurea, ca cum

«nu ni-a fost trimis acolo de cât pentru a împlini acestă
«slujbă. Emilian

se hotări de a ne trimite într'o ţară mai

—
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»depărtată și mai pustie. Și împrăștiindu-ne în guvernă-«mântul Mareotei el ne desemnă fie-căruia un sat pen-

„«tru locuința nostră. Pe mine m&

puse în drumul

mare,

«pentru ca să fiu prins cel d'intâiu, şi dispuse totul ast«fel, ca să ne potă prinde pe toți, când i-ar plăcea. De «îndată ce mi se porunci de a merge la Cefro, de Și nu

«Ştiam unde era, acel loc, și de care nu audisem nici o«dată vorbindu-se, plecaii îndată plin de bucurie și de
«încredere. Dar când mi se porunci de a merge la țara
«lui Collution, acei ce eraii de faţă știi în ce disposiţi«une me găsiiu. Deocamdată mă supăral. Căci de Și acel
«loc ne era mai cunoscut de cât Cefro, se dicea. totuşi
«că acolo nu era de loc Chreștini, Şi că era plin de tâl-

«hari, cu t6te acestea frații noștri mă mângâiară că nu
<era departe de cetate. Pentru aceasta, de și Cefro era
«plin

de Chreştini

ce se retrăsese

acolo

«am fi putut face acolo numerâse

din Egipt,
"şi că

adunări, ei *mi diseră

«că am avea avantagiul de a ne bucura de presența a«celor ce ne erai mai scumpi, Și care. ar putea cu înles„<nire a veni la noi şi a rămânea cu noi. Ceia ce se în-

«tâmplă în adevăr.

EI istoriseşte

în acești termeni

ce i

«se întâmplă mai pe urmă. Pote că German se laudă că
<a făcut adeşe orl profesiune publică de credinţă. P6te
«că e în stare el a istorisi tot ce turbarea Păgânilor a

«imventat contra

lui. Insă

pâte

el re

arăta ca mine, sen-

„«tințele, prin care el a fost condamnat, vinderea averilor
«sale, privațiunea de deranităţile sale, perderea ondrei

«lumii, disprețul laudelor decurionilor și a guvernatorilor,

«amenințările, rumorile poporului, primejdiile, exilul ȘI
«răbdarea în mijlocul a tot soiul de rele și de miserii,
" «precum sunt acele ce am suferit sub Decie, sub Sabin,

«și sub

Emilian?

«dis de dânsul?

Unde

era atunci

German ? Şi ce s'a

Renunţ la imprudenţa ce el mia

silit de

«de a comite, și las acelora din frații noştri ce sunt pe

«deplin instruiți de adevărul celor ce sai petrecut de
a
«le face istorisirea»! (an. 253). Același Dionisie episcop

„«de Alexandria vorbește încă ast-tel, de acestă persecuțiune,

„«într'o scrisore către Domitius şi către Didim. «Este de
pri«sos de a vă vorbi în particular de fraţii noştri, pentru

„«că ei sunt în mare număr,
“Vol. E de ajuns

de vă spune

şi că nu

sunt cunoscuţi de

în general,

că persone de

—
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«t6tă. vârsta, și de condiliune, bărbați

şi femei,

«bătrâni,

soldaţi şi parlicu--

iete și femei

forte în vârstă,

copii şi.

«ari, ai fost unii sfâşicţi cu lovituri de biciu, alţii străpunși.
«cu lovituri de sabie, alţii arşi, şi cari toţi ai suferit cu
«atâta statornicie aceste chinuri, îîn câtau luat cununa Marti--

|
|

«rului. Un lung spaţii de timp n'a fost de ajuns unora pentru
«a'i face plăcuţi

«Domnul

carele

lui Dumnedeu

dice: In

şi eu sunt din acel număr..

vreme plăcută

te-am

as-

«cultat pre tine, și în diua mântuirii "ți am aju«tat, m'a rezervat pentru timpul ce este lui cunoscut. (Isaia
«cap. 49). Insă pentru că mărturisiţi dorința, de a fi instruițide
«Starea afacerilor n6âstre, ați aflat deja că pe când Suta«șul şi soldaţii m& conduceati legat împreună cu Caius,
«Faust, Petru şi Pavel, 6re cari veniţi din Mareota ne
«răpiră fâră voea n6stră. Eu, Caius și Petru furăm lip«siți de însoţirea fraţilor noștri, şi închiși într'un loc gro-«Zav și pustiu al Libiei, departe de trei dile de Paretonion.
«lală ce dice el mai jos. Maxim, Dioscor, Dimitrie și Lu«Cius Preoți sau ascuns în Cetate, cu scopul de a visita
«în secret pre Fraţi. Faustin şi Aquila bărbaţi prea cu-:

«noscuţi se găsesc rătăcind prin Egipt. Nu mai rămâne
«din Diaconi. de cât Faust, Eusebiu şi Cheremon; cel-l-alță
«sunt morți de bolă. (an 253), Dumnedeiă a întărit pre:
«Eusebie, de la început, și Va făcut capabil de a ajuta
«pre Mărturisitorit cari erai în temniţă, și de a îngropa.
«pre Martiri, de și n'o putu face fără ași pune în pri«mejdie viața. Căcă guvernatorul nu cruța încă până acum
«pre nici unul din ai noștri, cari sunt aduși înaintea lui.
«Pre

unii

«cu cele mai
„<niță

omori

i-au

«EL opreşte

alții “i munceşte:

pre
>

în tem-

ax

pre alţii îi închide

visita, și păzeşte

lanțuri..

de

ȘI ai încarcă

necomode,

ȘI

de ai

crudime;

chinuri;

aspre

întunec6se

cu

cu exactitate,

ca ni-

«minea să nu le vorbească. Insă Dumnedeii nu lasă de ai mân-

«gâla necontenit
Este

cuviincios

prin îngrijirea şi dragostea
de

Dionisie '] numeşte
Episcop de Laodicea
calitatea de Preot, i
de Alexandria; şi în
mit prin îndrăsnâla,

a

aminti

că

acest

fraților lor».

Eusebie

pre

care

Diacon, fu ales curând dupe aceea
în Siria; și că Maxim, cărui i dă
succedă la guvernământul Bisericei
fine că Faust care se făcuse renucu care mărlurisise credinţa, îu re-

—

-servat până
nostru,

la persecuția,

în cursul căriea
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ce a, suferit Biserica în timpul

i s'a

tăiat

CAPITOLUL
„Despre

acei

capul.

XII.

ce aă suferit
din Palestina

martirul
(an 259).

în

Cesareia

In timpul acestei persecuţiuni a lui Valerian, ai fost
“trei credincioşi la, Cesareia cetate din Palestina, cari mărturisind cu îndrăsnslă credința, fură condamnaţi de a fi

“mâncaţi de fiare. Cel dintâiu se numea, Prisc, cel al doilea
Malc, şi cel al treilea, Alexandru. Se dice, că fiind-că ei
locueaii la țară, se învinovăţiră pre sine-înşiși de lenevire,

pentru că n'aveau curagiul de a lua cununa martirului
într'un timp când Dumnedei distribuea recompense celor ce ardeaii de dragostea sa. Deliberând apoi împreună
ei merseră la Cesareia, unde muriră în chipul în care am
“spus. Se dice că o femee din secta lui Marcion dădu în

„aceiași cetate o asemenea

luptă.

CAPITOLUL
Pacea

Valerian
redus în
suverana

dată

fiind curând
captivitate,
putere, de

XIII.

Bisericei

după

de

Galian.

aceea, prins

de barbari,

ȘI

Galian începu a se bucura singur de
care usă cu o extremă moderaţiune

oprind cursul persecuţiunii, care fusese ridicată contra
Bisericei, şi permițând Păstorilor săi de a se ocupa cu
funcțiunile lor de tâte dilele, prin un edict ce am credut
-de datorie al traduce și al pune în Istoria mea, pentru
ca fie-care să 1 pâtă citi:
«Imperatul Cesar Publius Licinius Galian, pios, fericit
«Şi august către Dionisie, Pinnas, Dimitrie și către cel-l«alţi Episcopi. Am poruncit ca. pine- facerile mele și haru«rile mele să se r&spândească prin tâtă lumea, şi ca fie
«care să se retragă din locurile consacrate. Voi vă puteți
„«servi

de

acest

decret,

pentru

ca, nimeni,

să

nu

vă

tur-

«bure pe viitor Aceasta este o favâre ce am acordat deja
«de mult timp. Pentru acesta Aurelius Cirinius supra-in-

«tendent al Financelor
«nostru».

Este
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nu

lipsi de

va.

încă un alt edict al aceluiaşi

Episcopi,

prin care

el le

permite

a executa

Imp&rat

de a se

edictul

către alți

remite

în po-

sesiunea cimitirilor.
CAPITOLUL

Episcopii renumiți

XIV.

din timpul

acela.

Sixt era încă pe scaunul Bisericei de Roma. Dimitrian
guverna pe acea de Antiochia după mârtea lui Fabius,
Firmilian pre aceia de Cesareia în Capadocia, Grigorie
şi Atenodor fratele săi, cari fusese amândoi Discipoli lui
Origen, guvernat alte două de Pont, Theoctist Episcop de
-Cesareia în Palestina, murind, Domne, "i succedă, și acesta murind de asemenea curând după aceea, Theoctist,
carele a trăit până în timpul nostru, fu ales pentru a o-

cupa locul săii. Se dice, că şi el au fost Discipollul

rigen.

O-

carele a fost forte renumit până în timpul

Himenei,

nostru, fu ridicat pe
lui Mazaban.

scaunul

de Ierusalim,

CAPITOLUL
Martirul

lui

după

mortea

XV.
Marin

Biserica se bucura de o profundă pace, când lui Marin
Ofiţer insemnat prin naşterea sa și a bogățiilor sale, "i se
tăie capul la Cesareia, pentru că a mărturisit numele lui
lisus Christos. Este între Romani o ondre la care cei ce

pot parveni, at calitate de Sutaş. Una din acele dregăto-

rii fiind vacantă Marin era în drept de a o poseda, şi
era gata de a lua stăpânirea ei, când un altul se pre-

sintă înaintea Judecătorului, acuză pre Marin

dicend, că

fiind

mirat mai

fiind Chreştin, şi refusând de a jertfi Impăraţilor, el nu
putea dupre legi -a exercila acestă dregătorie, şi că ea

1 aparţinea.
întâi

Judecătorul, numit

de acestă

acusaţiune,

Achei,

întrebă

pre

Marin

de ce re-

ligiune era. Când a vădut că el mărturisea că era Cheștin, i
dădu trei ore pentru a delibera. E! eși îndată din Pretorii, și
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Theoten Episcopul Cetăţei, apropiindu-se de Marin, ŞI COnN--ducându'l ca pe nesimţite, până la Biserică vorbind cu el,
1 făcu a intra în lăuntru, și punându'l înaintea Altarului:
și r&dicând pulpana hainei sale, "i arătă pre de o parte,
sabia ce avea alături, şi pe de alta, cartea Evangeliei, şi
“i dise, alege pre care "ți place mai mult din amândouă.
Marin

luând

îndată

cartea,

fără

a

delibera,

Theoten

“i:

dise: r&mâi unit cu Dumnedei, și fiind susținut prin forța
sa cea atot-puternică,

stăpâneşte ceea

mentul când eșa din Biserică,

ce ai ales. In mo-

Crainicul '] chemă la Pre-

toriu, fiind că timpul ce "i se acordase trecuse. Fiind deci
adus înaintea Judecătorului, şi ar&tând o credință mai,
vie şi mai vigurâsă de cât mai înainte, el fu dus la supliciă.
CAPITOLUL
Istoria

XVL

lui Astirius.

Astirius senator Roman forte iubit de Impărați, și forta.
cunoscut prin splendorea nașterii sale şi prin strălucirea

bogățiilor sale, câștigă atunci un fârie mare renume prin
generositatea ce avu dea lua pre umerii săi trupul prea.

fericitului martir,

la mârtea căruia. asistase, și de a'i face:

onorurile înmormântării. Mai multe persone, cari Pai cu-noscut cu deosebire, şi cari trăesc încă și astă-di, spun
lucruri cu totul minunate despre el.
CAPITOLUL
Minunile

făcute

de

XVII.

Mântuitorul

la Paneada.

Voiu aminti ei aici o minune între altele. La Cesaria
lui Filip, pre care Fenicienii o numeaii Paneada, la piciorele muntelui Panius,se vede isvorul Iordanului, unde

se dice că era

obiceiul, la diua unei

de a arunca o victimă, care
monului, dispărea în minul.

ceremonie,

Gre-care sărbători,

prin un efect al puterii deAstirius asistând la acestă

fu mișcat de compătimire de orbirea poporu--

luă, care admira acâstă minune, și ridicând ochii la Cer,
rugă pre Dumnedeii în numele lui lisus Christos de a
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lega pre demonul, care înşela poporul. Abia isprăvise el
rugăciunea, şi se vădu înotând pre deasupra, apei victima,

de atunci în ace-

se mai întâmplă

nu

și acâstă minune

|
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CAPITOLUL
* Statua

pusă

de

itorul
Fiind-că

am

curgerea

sângelui.
cetate,

acestă

de

a vorbi

de

avut ocasiune

Mântu-

vindecat'o

&

ce

femeea

de

XVIII.

nu cred că trebue să omit un lucru forte însemnat ce se
vede acolo. Femeea pe care Mântuitorul a tămăduit'o odiniâră de curgerea sângelui era de acolo. Se arată încă

de vindecarea sa

casa sa, şi înaintea uşei un monumeni
şi de recunoștința sa. Este
ține două statui de bronz.

o colonă de pialră, care susUna este a unei femei ce se

râgă în genuchi şi cu mâinile întinse. Cea-l'altă este a
Mântuitorului ce stă în piciâre, îmbrăcat cu o haină lungă,
sale
și care întinde mâna, către acea femee. La piciorele
ceala
crește o plantă necunosculă, ce se înalță până

bsle. Am
prazul hainei sale, și care vindecă tot felul de
a se mira
vădut eu însumi acestă statue, și nu trebue
binecine-va,

dacă

facerilor ce at primit
obiceiul lor de a lăsa

ei de

țime de portrete de

posterităţii aceste

semne

și am

de recu-

vădut mul:
și ale

ale Mântuitorului, ale lui Petru

lui Pavel, ce s'ai conservat

ast-fel până în timpul nosiru.
XIX.

CAPITOLUL

Scaunul lui lacov episcop
Ierusalim

din

Acesta era

la Mântuitorul.

lor către acei ce'i îndatorase,
noștința:

Credinciosii

memoria,

păgânii aii conservat ast-tel

ai

încă

de Ierusalim.
între

ei

scaunul lui

fu aședat de MânIacov, supranumit fratele Domnului, ce
cetăţii lor, și ei
tuitorul şi de apostoli primul episcop al
ce arată lămurit
1 păstreză cu o mare venerațiune. Ceia
din al noscă Chreştinii atât din seculii trecuți, cum ȘI
ilor, pentru dralru, ai dat tot-d'auna mari onoruri Sânţ
nedei.
gostea, de care ei erai cuprinși faţă de Dum
”

|

15,
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CAPITOLUL

Scrisori Pascale

XX.

de Dionisie

Episcop

de

Alexandria.

Pe lângă tote scrisorile lui Dionisie episcop de Alecsandria, de care am vorbit, ela compus încă ȘI altele, și
asupra serbătorii Pascelui, din care una este adresată lui

Flavius și alta lui Domitius

şi lui Didim.

EI probează în

aceste scrisori că nu trebue a se celebra acâstă sărbătâre,
de cât după equinopțiul de primă-vară, și face în ele un tabloă pentru opt ani. Ela mai scris afară de acestea mai multe
scrisori în timpul persecuţiunii, atât către frații săi preoții din Alexandria, cum și către alte persâne.

CAPITOLUL
Revolta

întemplată

XXI.
în

Alexandria.

Când persecuțiunea, încetă, el se întârse la Alexa
ndria.
Insă avu displăcerea de a o vedea curând după
aceea
sfâșiată print”o revoltă atât de furi6să, și prin
un răsboii civil atât de general, în cât nu era nici un
chreşștin
care să nu fi fost intrat în unul sa în altul din cele
două partide; ast-fel că el ma! nu putea, să vegheze asupra,
conduitei
lor, și nu putu să le vorbească în diua Pascel
ui de cât
prin scrisori, ca cum ar fi fost forte depărt
at.

EI descrie acestă revoltă în acești termeni într'o
scrisore
către Hierax episcop al unei cetăți. din Egipt.
«Nu trebue să v& miraţi că 'mi e greu de a
întreţine
«prin
scrisori,

pre

acei ce sunt

forte

depărtați

de

mine,
«fiind-că îmi e grei de a mă întreţine şi cu mine
însumi.

«Nu

ași

putea vorbi de cât prin scrisori fraților
mei,
«cari sunt în aceeași cetate ca Și mine, şi cari
îmi sunt
«pre
atât de

scumpi

ca

sufletul

meu;

și

"mi este

mai
«cu neputinţă de a le trimite scrisorile mele.
E mai! lesne
«de

a merge, nu voii dice la extremitatea Egiptu
lui, ci de
<a trece din Orient în Occident, de cât
dintr'un quartier

«a cetăței de Alexandria într'altul. Piaţa cea
mare e mai

«pustie

de cât acea

grozavă pustie

«trecură de cât în două

pe care

Israiltenii n'o

generațiuni. “Portul este o ima:
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«gină

a mărei

«drâptă

ca

ce se despărţi

«Dumnedei,

în două odinidră, și rămase

și care

îngropă

pe Egipteni

lui

poporului

trecere

a da

pentru

perete,

un

în

aceiași tre-

prin

«cere, căci el a devenit tot atât de roși ca şi ea,

«sângele ce sa vărsat în el. Fluviul care udă cetatea, a
«apărut într'un timp tot pre atât de sec ca şi pustiul,
«unde poporul fu atât de strîmtorat de sete în cât ridică
«vocea. sa contra lui Moisi, până când un izvor de apă
«vie eşi dintr'o stincă. de piatră, pentru a'i adăpa, prin

«un efect al pulerii acelui ce singur face minunile; și în«tralte timpuri el s'a r&vărsat cu o furie atât de mare în

«cât a inundat drumurile şi pământurile, și sa părut a
«ne ameninţa:cu un potop asemenea aceluia din timpul
«dlui Noe El se varsă în mare cu totul plin de trupuri
«morte, şi ast-tel cam cum ai fost, când Moisi la schim«bat în sânge în presenţa lui Faraon. Cu ce apă ne-am
«putea decă servi, pentru a curăţi apa, care servă ea-însuși
cele

«vasele

mai

mari

ai

greutate

ce

vast Ocean

acest

Cum

lucruri?

cele-l-alte

«a, curăți

ar

a trece

pulea

el

«curăţi acâstă mare? Cum acest mare fluvii ce ese din
«Edem și care adună cele patru brațe ale sale în Geon,

«ar spălă el atâtea necurăţii? Cum aerul va împrăștia a«tâți aburi negri ce'l întunecă? Exalaţiunile pământului, a«burii fluviilor, vânturile mării, negurile porturilor aduc

«pretutindenea corupțiunea
morte,

«purile

care

de

ce elementele ai tras din tru-

ele sunt

Se

acoperite.

va

mira

«cine-va după tote acestea, de unde vin bâlele contagi6se
«şi morțile subite? De unde vine că nu mai este un nu«măr

de

atât de mare

cetăţeni în Alexandria

numerând

acei ce trebuesc

a primi a-

«de la copii până la bătrânii gârboviți, precum era odi«rii6ră întro bătrineţe tare și vigurâsă, și că în loc că
«în vechile cataloge

«limente publice,
«între pairu-decă
«noui

despre

nu se punea de cât pre acei ce erai
de ani şi șeple-deci, se pune în cele

ce se fac astă-di

copiil de la vârsta

de patru-spre-

«dece ani până la bătrinii de opt-decă de ani; și aceste
«catal6ge se găsesc încă mal puţin nline de cum erai atunci?
«De unde

vine încă că acei

ce sunt tineri în adevăr,

se

«par bătrâni, alât sunt de slăbănogiți de mizerii şi de bâle, și
«cum

să

nu tremure

cine-va

când

se

v&d

crescend

«di în di bâlele, și micşorându-se numărul 6menilor?

din
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CAPITOLUL

Bola

Pesta, (ciuma)

ce

XXII.

domni în

acel timp.

succedând răsboiului,

puțin :mai

nainte

de solemnitatea sărbătorii Pascelui Dionisie” Episcop de Alexandria, o descrise ast-fel, în una din omiliile sale, sai
din scrisorile sale:
|
«Cei-Valţi 6meni pot a nu lua acest timp pentru un
«timp de s&rbătore. Ei nu'lpot lua pentru un timp de bucurie
,
«fiind-că tâtă lumea plânge, Şi cetatea resună de gemeri
«suspinuri, prin care se regretă sati cel ce ati murit,
saă

«cei ce mor. Se pste qice că s'a înălțat astă-di un mare

«strigăt în Egipt, dupre

cum dice Scriptura, că s'a înălțat

«acolo un strigăt la mortea celor întâii născuţi. Nu e casă
«unde să nu fie mort. Şi de ar fi vroit Dumnedei să nu fie
de

«cât unul

în fie-care casă!

«de alte nenorociri. Am

Acâstă

bolă

fost alungați

a fost

precedată

din casele

nâstre.

«Insă numai noi singuri am fost alungați, n'am
lăsat pen«tru acesta de a celebra sărbătorile. Tâte locuril
e unde
«am suferit persecuțţiune, câmpuri, pustiuri, corăbii
, os-

«pălării, temnițe ni-ai servit

de templuri

pentru a face

«adunările n6stre. Insă nu e nimenea care să
fi celebrat
«serbătârea cu atâta bucurie ca aceia a cărora
dragoste

«ai fost consumată prin martir, Și cari ai fost priimiţ
i la
«ospăţul cerului. Persecuţiunea. a fost urmată de
un răs-

«boii

și de

fâmete,

şi pe când

suportasem

singuri

pre
«aceia, am suportat și pre acâsta împreună cu
Păgânii,
«cari nai fost mai scutiți de cât noi. Insă
numai noi
«singuri am fost mângâiați may pe urmă prin
pacea ce
«ni-aui dato Mântuitorul, când el a liniștit persec
uţiunea.

«Am

respirat

<fometea
«Sa

părut

«cel

mai

«tra

în

«lalte
«nu

puţin

ai

încetat.
lor, cum

ne-a

Dar
dice

ei

şi

noi,

îndată
unul

un
cruțat,

însă care pentru

motiv

de

când

a venit

r&sboiul

pesta,

din

istoricii lor,

noi

a lost

întristător şi cel mai teribil,

spirit;

rele

timp,

care

ce

asupra

li

lucrul

să pâtă inca

şi cele-

exerciţii și de încercare.

de și s'a aruncat

ȘI

Păgânilor

Ea

cu
«mai multă furie de cât asupra nstră. E] adaogă
acesta
«puţin mai jos: Mai mulţi din frații noștri ne
îngrijindu-se de
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«sănătatea lor prin excesul dragostei, ce aveati pentru

cei-

«Palţi, ati murit legând ranele bolnavilor, şi stând necontenit
«lângă ci pentru dragostea lui lisus Christos. Ei au luat
«asupra lor durerile altora, şi ati. atras asupra lor răul lor.

«EX ati vindecat dar au murit ei înșiși. Ei au devenit în
«adevăr ca, excrementul lor, ceia ce nu se dicea mai na«inte în popor de cât prin mod de civilitate și de com«pliment. Mai mulți din fraţii noștri ni-au fost răpiți ast«fel, din cari unii erati preoți, unii diaconi, și alții erai
«cei mai pioși din popor. Acest

fel de morte

are

meritul

«să, pe care ardorea, pietăţii şi tăria credinţii nu'l face mai

«inferior acelui a martirului. După ce ai ţinut trupurile
«sânţilor în braţele lor, le-au închis gura și ochii, le-ai
«purtat pre umerii lor, le-ai îmbrățișat şi sărutat, le-au
«spălat, le-a împodobit cu cele mai bune haine ale lor,
«ei ati priimit puţin timp după aceia aceleași datorii, de

«la alţii cari ati imitat zelul lor, şi dragostea, lor. Conduita.
«păgânilor a fost cu totul contrarie. De îndată ce cine-va
«era, lovit de bolă, ei '1 alungai. Fugeaii de presenţa ru-

«deniilor lor; % aruncati pe jumătate morți în strade. Lă-

«sati trupurile fără îngropare de frică de a se bolnăvi, de
«care totuși nu le era lesne de a evita contagiunea.

«După ce se restabili liniştea. la Alexandria el scrise o
«altă scrisre pascală către credincioşii răspândiţi în Egipt.
«Si altele

câte-va după

«una. de dânsul despre

aceia.

de aceste

Afară

mai este

Sabat, şi o alta, despre modul de

«a se exercita. In fine după

cea

vorbit

de răutatea Impt-

«raului Decie, şi de succesorii săi întm'o scris6re către
«Hermammon, şi către fraţii cari sunt în Egipt, el descrie

<ast-fel pacea
«lui Galian.

de

care

se

bucură

CAPITOLUL
Despre

domnia

Biserica

sub

domnia

XXIII.
lui Galian

«Trădând pe unul din Impărați și luând

armele con-

cu
«tra, celui-Valt, el fu curând după aceia exterminat
«totă familia sa. Galian fu îndată proclamat prin vocea
«întregului popor, ca vechiul și noul Suveran, dupre acest
«cuvânt al Prorocului Isaiea. Cele din început iată

—
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venit; şi cele nouă, sai
24.) Căci dupre cum un nor

«s6relui ”l întunecă,

arătat vouă. (Isaia
ce se opune razelor

şi se arată în

locul săi,

și dupre

«cum s6rele se arată apoi din noi, când norul se topeşte
«în ploe -saui trece de asemenea Macrian care se opusese
«Impăraţilor,

şi vroise a

se

face

recunoscut,

nu

se

mal

«arătă, iar Galian se arătă adevărat Impărat ast-fel cum
«era mai nainte. Autoritatea legitimă învingând slăbiciu«nea guvernământului precedent se face recunoscută cu

«0 putere mal

absolută și mai întinsă ca

nici odată. EI

«însemnză apoi prin aceste cuvinte timpul în care scriea.
«Văd cu bucurie domnia suveranului nostru. Nelegiuiţii,
«cari

erai

odinidră

atât de

renumiți,

sau

nimicit,

și Im-

«păratul nostru iubit de Dumnedei, domnind deja mai «mult de șapte ani, este in al noulea, în care vom ce«lebra. sărbătorea»,

CAPITOLUL
Despre

Nepos și schisma

Același Donisie episcop
cărți despre

XXIV.
ce el a causat.

de Alexandria a scris două

făgăduinţe

cu ocasiunea lui Nepos episcop al

conţinute în Scriptură,
cum le înţeleg Jidovii,

trebuesc a. fi împlinite în modul
şi că va fi pre pământ o domnie

unei cetăți din Egipt, care învăţa că făgăduinţele ce sunt

de o mie de ani, în timpul căreia se va bucura lumea de

t6te plăcerile trupului. EL sprijinea opiniunea, sa pe autoritatea Apocalipsului, și dăduse cărții sale pentru titlu:
combalerea Alegoriștilor. Dionisie compuse deci, cum 'am
spus, două cărți despre făgăduințele contra lui. In cea
dintâi, el arată opiniunea sa. In a doua, el examinâză

cela ce se raporta de Apocalipsul lui I6n, şi vorbeşte de

Nepos în acești termini. «Ei produc o carte a lui Nepos,
«de unde ei pretind a trage mare folos, ca cum ar fi pro«bat în ea prin argumente ne învinse, că Imp&răţia Mân-

«tuitorului,

va, fi trupâscă și pămentâscă.

«Nepos pentru

mai

multe

rațiuni,

Eu stimez

și'l iubesc

pre

cu duioșie,

«laud sârguința şi râvna cu care el s'a aplicat la studiul
«Scripturii, și la știința cântării Psalmilor ce place fârte
«mult la mal mulți credincioși. 'L onorez, dic, măcar
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«pentru că a murit. Insă iubesc încă mai

mult adevtrul,

«şi! prefer înainte de tâte. Noi datorim a aproba şi a
«lăuda fără pismă tot ce este conform cu ea. Dar când
«găsim ceva, care'i este contrarii, ni este permis de al
«blama. Dacă Nepos ar fi încă în vi6ță, şi ar explica
«opiniunea sa prin viu graiă, o conferință ar fi de ajuns
«pentru a”l convinge şi pentru a aplana diferendul. Dar
«fiind-că cartea sa este publică, fiind-că unii sunt con-

«vinşi că doctrina el este solid stabilită, și se găsesc a«cum doctori cari despreţuind Legea şi prorocii, neîngri<jind de a urma Evangelia și epistoliile apostolilor, laud

«doctrina acestei cărți

forte misteri6să și

ca o doctrină

«forte sublimă, împedic pe cei mai simpli dintre credin«cioşi de a avea o înaltă idee de venirea Mântuitorului,
«de învierea trupurilor nostre, şi de schimbarea glori6să
«ce trebue a se face întru noi, şi le dati cugetări Jose,
«făcendu'i a nu spera în Impărăţia lui Dumnedeii, de cât

«bunuri peritere şi josnice, ast-fel cum sunt acele de care
«se bucură lumea în
«la vorbă cu fratele mei
«După ce a adăogat
«scrie ceia ce urmeză:

«Arsinoe, unde, precum

acâstă vi6ţă, sunt silit de a sta
Nepos, ca cum ar fi încă presint.
alte lucruri ce le las într'adins, el
Când eram în guvernămeântul de

știți acâstă opiniune

a fost atât

«de tare răspândităîn cât ea a desbinat acolo Biserici întregi

«am adunat pre Preoţiişi pre Doctorii

cari predicau la

să
«țară, şi l-am rugat să le fie plăcut, ca acâstă doctrină
de
lipsit
N'a,
«fie examinată în presența tuturor fraților.
Am în<a, mi se opune acâstă carte ca un scut neînvins.

sera a o
«lrebuințat trei dile întregi de dimin€ţa până
fraţisupunerea
și
cexamina. Admiram atunci blândeţea
ce
sinceră
dorința.
«lor: noştri, răbdarea lor a me asculta,
Fie-care
«aveati de a se instrui și de a cunâște adevărul.
îndoelele sale.
«propunea fără confusie dificultăţile sale şi

«Când

descopeream

falșitatea

unii

opiniuni,

ne păzeam

Nu evitam
«maj cu sâmă de ao susţine cu îndărătnicie. de a stasileam
«de loc obiecțiunile ce ni se făcea. Ne
și când
«bili prin probe solide, aceia de care era vorba,
«ne convingeaă

prin

rațiune,

nu aveam

nici

cum

ruşine

Noi primeam
«de a ne supune şi de a schimba credința.
ce recunâștot
«cu bună credință şi cu inima deschisă
fine Co«team a fi probat prin autorit atea Scripturii. In
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«racion șeful acestei opiniuni se supuse, ne proniise
în
«presenţa tutulor fraţilor de a nu o mai ține, de
a nu
«0 mai înveța public, și de a nu mai vorbide ea în
par«ticular. Nu sar putea spune câtă bucurie aduse
tuturor

«credincioşilor acestă conterință,

și reconciliarea de care

«ea Îu urmată,

„CAPITOLUL XXV.
Despre

Apocalipsul lui I6n.

El vorbește puţin după aceia de Apocalips
în acești
temini. «Unii din cel ce ne-ati precedat, ai
răspins în

«mod

«în

absolut aeâstă carte, și

capitol

de

«nu este în ea
«că inscripțiunea

la

început

nici sens nici

«de I6n, și că nu

examinându-o

până

ei este falsă,

la

raționament,
pentru

este de loc o

din capilol

sfârșit, a arătat

E

că

dic încă,

că cartea nu este

revelaţiune, pentru

că
<este în ea prea multă ignoranță. EX asigu
ră că nu nu«mai acâstă carte n'a fost compusă de nici
unul din a-

«postoli, ci nici de către unul din sânții
autori
«ricil. Că acesta, este o suposițiune a lui Cerint ai Bisehe, carele
«făce
ndu-se şef de sectă,

luă numele lui I6n

pentru

a au«torisa visăriile sale. Că el a credut că Imper
ăția lui li«sus Christos ar fi o împerăție pământâscă,
unde lumea |
«s'ar bucura de plăcerile simțurilor pe care
el le căuta
«mai presus de t6te, ca unul ce era forte
josnic, şi forte
<trupesc, unde s'ar face ospețe și nunți,
unde sar cele«bra serbări şi s'ar oferi sacrificii. Cât
pentru mine,
«naș îndrăzni a respinge în mod absolut
acestă carte,
«respectată de mai mulţi credincioşi.
«Ei cred că ea conţine un sens ascuns şi
misterios, ce nu
<aȘi putea înțelege. Ei nu o mă&sor
după slăbiciunea ju«decăţi! mele. Judec mai mult prin credin
ță, și de și nu
<0 înțeleg, îmi închipuesc că ea conți
ne o doctrină forte
«sublimă. Admir ceia ce n'ași putea înțele
ge, în loc de a
«0 condamna».
|
După

vâtat

ce a examinat tâtă cartea

că ea nu pote fi înțelesă

cuvintele

«isprăvind

presintă spiritului,

predicerea

Apocalipsului,

dupre

el adaogă

sa rostește,

și a a-

sensul natural.ce

acesta:

«Prorocul

că cei ce o vor păzi,
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«vor fi fericiți, şi va fi şi el de asemenea. Fericit, dice
«el, este cel ce păzeşte cuvintele prorocei cărții aceştia.
«Şi ei 16n cel ce văd acestea şi aud. Nu tăgăduese că

«atorul acestei cărți nu se numește I6n. Mărturisesc că
«acesta: este lucrarea re cărui om sânt inspirat de Duhul
«lui Dumnedei.
«Insă nu r&mân lesne de acord ca să fie Apostolul,
«filul lui Zevedeiu, fratele lui Iacov autorul Evangeliei du«pre I6n, şi a unei Epistole Catolice. Judec prin dis«posiţiunea şi prin stilul ambelor opere, că ele nu sunt
«de același autor. Cel ce a compus Evangelia și Epistola

«Catolică,

nu

'și spune

numele stă, și nu vorbeşte nici

«odată de sine. Însă acelce a scris Apocalipsul, 'şi pune
«numele la început. Iată începutul:
Apocalipsul și Revelaţiunea lui lisus Christos, care Dum«nedei a .dat lui, ca să arate robilor săi cele ce trebue
«să fie degrab şi a ar&tat trimițând pre Îngerul să robului

«său I6n, care a mărturisit cuvântul lui Dumnedei şi
«mărturisirea lui lisus Christos, şi câte a vădut.
«El scrie încă o seris6re, şi pune numele săi la, înce«put: I6n celor şapte Biserici care sunt în -Asia: dar vouă
«şi pace. Insă I6n nu numai că n'a pus numele sti la
«începutul Epistolei sale Catolice, ci a început'o fără nici

«o ocolire de cuvinte prin misterul Revelaţiunii dumne«deești, dicând: VE vestim cuventul vieței,; ce era
«dintru început, ce am audit, și am vedut cu o«chii noștri. Din causa acestei Revelaţiuni Mântuitorul
«a, pronunțat că Petru era fericit când a dis: Fericit
«ești Simone fiul lui Iona, că trup și sânge nu ți«ati descoperit ție acestea, ci Tatăl meu carele este
«în Cer. In cele-l-alte două Epistolii, ce sunt atribuite

«lui I6n, numele săi nu se găsește acolo.

Nu

e de cât

«acela de preot. Ins6 autorul Apocalipsului, ne mulțumit
«că sa. pus numele la începutul operii sale, '1 repetă în

«urmă: Fă Jon cel ce sunt și fratele vostru, și
«părtaș întru necazul, și întru împărăția, Și în«tru răbdarea întru lisus Christos, fostam în Os«trovul ce se chiamă Patmos, pentru cuvântul
«Jui Dumnedeă, și pentru mărturisirea lui lisus
« Christos. Şi la finele căr ţii, el adaogă încă: fericiț este

«cel

ce păzeşte cuvintele prorociii cărții aceştiea,

—
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«Și eă Ion, cel ce vădacestea

şi aud. Trebue deci

«a, crede că autorul acestei cărți se chema I6n, fiind că
«el o spune, dar este ne sigur care I6n era. Căci el nu
«dice cum e dis în Evangelie, că este discipolul pe care
«Domnul a iubit, sau acel ce s'a rezemat pre sînul său,
«sau fratele lui Iacov, și acel care a vădut şi a audit
«pre Domnul. Dacă ar fi avut intenţiune de a se face

«cunoscut lămurit,

ar fi dis vre una “din acestea, dar el

«n'a dis nici una, și sa mulțumit de a se chema fratele
«nostru, tovarășul nostru, și martorul lui lisus, și de a
«dice că a vădut și a audit revelațiunea.
«Eu cred că dragostea ce mai mulţi au avut pentru

«ISn apostolul, şi dorința ce ei ati avut de a i se ase«măna, şi de a fi iubiți ca el de Domnul, i-a făcut alua

«numele săi, precum "vedem pre mai mulţi alții cari au
«luat numele lui Petru şi al lui Pavel. S'aii făcut men«țiune de un alt I6n supranumit Marcu, în faptele apos«tolilor, pe care Varnava şi Pavel îl luase de tovarăș al lor, şi
«de care sa dis într'alt loc. E avâă pre I6n pentru a le
«servi de ajutor şi de servitor. Nu ştii dacă este acela
«care a scris Apocalipsul, căci nu sa dis căel arfi fost
«în Asia cu dânşii. Din contră s'a dis că atunci când Pavel
«şi cei ce erau cu dinsul ai plecat din Patmos, ei veniră
«la Perga în Pamiilia.
«Insă I6n părăsindui, se întorse la Ierusalim. Cred deci
«că este un altul, care a locuit în Asia, Căci se vede două
«morminte la Efes, pe care e scris numele de I6n. E
«lesne de asemea de a recunâște atât prin diversitatea,
«sentințelor lor, cât şi prin disposițiunea termenilor lor,
«că sunt doi autori diferiţi. Evangelia şi Epistolia se a-

«cordă, și încep în acelaș chip. Vedem la începutul E«vangeliei: Intru început era cuvântul: şi la începutul
«Epistoliei:

«dintru
«trup

ve

vestim

început.
Sa

făcut,

vouă

și sa

«celași

de

dar și de

lucru e repetat în

«și am vedut cu
<a pipăit. Căci

«menilor.

Este

se dice:

sălășiuit

«vădut mărirea lui, mărire
«Tatăl, plin

cuventul

În Evangelie

vieţii,

și

ce

era

cuvântul

întru n0i,

și am

ca a unuia născut din
adevăr.

Şi în Epistolă

alți termeni: Ce ara

a-

audit

ochii noștri, ŞI mâinele nostre
vieața a venit ȘI sa aretat 6-

ca un

început de

dispută

contra

celor
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ace negau că Mântuitorul
«ogă într'adins: și am
«tim vouă viața cea
«şi Sa arătat no&.

a luat trup adevărat. Şi el adaveEdut, și mărturisim Şi vesvecinică, care era la Tatăl,
Ce am vedut și am audit

«spunem vouă. Ast-fel el se acordă perfect cu sine«însuși în aceste două opere, fără a se depărta nici o-

«dată de aceleși proposiţiuni și de aceiași termini. Ori«cine le va citi cu atenţiune, va găsi adese ori și în una
«şi în alta viaţa, lumina, depărtarea întunerecului, adevărul,
«harul, bucuria, trupul și sîngele Domnului, judecata, ertarea
«păcatelor, dragostea lui Dumnedeii către noi, preceptul
«dragostei fraţilor noştri, condamnarea lumei, a diavolu«lui, şi a lui Ante-Christ, făgăduinţa sântului Duh, adop-

«țiunea fiilor lui Duimnedeii, credința ce Dumnedeii cere
«de la, noi, şi numele tatălui și al fiului de mai multe
«ori repetate. In fine se vede pretutindenea, același spirit
«și același mod de a scrie. Apocalipsul n'are nici o

«asemănare, şi nu se pote găsi nimic care să aibă ceva
«de comun cu cele-lalte două opere. Nu se pomenește în
«Epistolă de Apocalips, nici în Apocalips de Epistolă; în
«timp ce în Epistolele lui Pavel, se pomenește de revelaţi-

«nile sale, de şi el nu le-a scris. Pe lângă acestea, este
«mare diferenţă între stilul Apocalipsului, și acela al E«vangeliei şi al Epistoliei. Acest din urmă are nu numai

«puritatea. limbei grece, ci și eleganța în disposițiunea ter«menilor şi a cugetărilor, forte departe de a. găsi acolo
solicisme sau moduri de a vorbi impro«barbarisme,
-«pril, Căci I6n evangelistul primise de la Dumnedei da-

«rul eloquenţei ca şi acela al ştiinţei. Cât pentru cel<alt autor ei rămân de acord că el a avut revelați«uni, şi
«viitorul.

primise harul de a cunâșteşi de a predice
Insă găsesc că stilul săi era al limbei grece

«preste şi că se găsesc în el câte odată solecisme și
«barbarisme. Nu voii face aicea extractul său. Căci n ași
«vroi să se creadă, că scriii acesta pentru a ridiculisa Și
«pentru a insulta, sau pentru alt scop de cât de a arăta
|
«diversitatea, ce este între aceste opere.

CAPITOLUL

XXVI.

Alte scrisori ale lui Dionisie Episcop de Alexandria.
Afară de tâte aceste opere ale lui Dionisie Episcop de
Alexandria, avem încă un mare număr din scrisorile sale,

—
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precum acelea, ce el a seriscontra lui Sabellius, către Ammon
Episcop de Berenice, către Telesfor, şi către Eufranor, către
Ammon și către Eupor. Ela compus de asemenea patru

cărți asupra acestulași

Episcop

de Roma.

subiect, ce a dedicat lui Dionisie

Pe lângă acestea avem

în mâini

mul-

țime de alte scrisori de la el, şi mulţime de tractate destul
de întinse în formă de scrisori, cum sunt cărțile despre

Natură, dedicate unui tânăr numit Timothei. In scrisâr
ea
către Basilide Episcop de Pentapole, el mărturiseşte
că a
făcut un commentariă
asupra începutului Eclesiastului. -

El

a scris

un

mare număr

de scrisori către acest Basilide...

lată ce aveam de dis despre Dionisie Episcop de
Alexan:dria. Să vorbim acum despre ceia ce s'a întâmpl
at în
timpul nostru, şi să tragem din acâsta o conclusiune
pen- -

tru a'l face cunoscut

posterităței.

CAPITOLUL XXVII.
Despre

Pavel

de

Sixt guvernând
Dionisie
rind

i succedă.

în același

Samosata,

și despre

un-spre-dece

ant

Demelrian

Episcop

timp,

Pavel

Biserica

de Samosata

ocupa locul săi. Acest Pavel concepând

eresra

de

sa,

Roma,

de Antiochia, mufu ales pentru a

simţiminte forte

jSse, și forte nedemne de lisus Christos, ca
cum n'ar fi
fost de cât un om ordinar, Dionisie Episcop de Alexa
ndria, se
scusă pentru vârsta sa înaintată Şi pentru
infirmitățile

sale, de a merge la Sinod, și se mulțumi de
a serie opiniunea sa. Toţi cef-l-alţi Episcopi se adunară
la Antio-

chia contra
Domnului.

lui Pavel,

ca contra unui lup ce pustia turma

CAPITOLUL XXVIII.
Episcopii renumiți din acel timp (an 265).
Firmilian Episcop

de Cesaria în Capadocia, Grigorie și

Atenodor frați, Episcopi a două Biserici din
Pont, Helenus Episcop de Tarsa, Nicomas Episcop de
Iconia, Himeneui Episcop de Ierusalim, Theoteen Episcop
de Cesaria,

Maxim

Episcop

de Bostra, se găsiră

la acestă celebră a-
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dunare, şi
ar fi lesne
cel Sinod
„numit pre
se de mai

se făcură acolo remarcați între cei-l-alți. 'Mide a numi o mulţime alţii cari asistară la acu Preoţii şi Diaconii. Insă e de ajuns că am
aceştia cari eraii cei mai renumiți. Adunândumulte ori, ei ţinură la fie care ședință confe-

rințe unde Pavel de Samosata se sili încă
opiniunea sa, precum Episcopii se sileai
peri. Dionisie muri în cursul acestui Sinod
decelea. an al domniei lui Galian, după ce

de șâpte-spre-dece

ani Scaunul

de a ascunde
de a o descoîn al doi-sprea ocupat timp

Bisericei de

Alexandria.

Maxim fu ales pentru a'i succeda. Galian domnind cincispre-dece ani, avu pre Claudie de succesor, carele nebucurându-se de cât doui ani de autoritatea suverană, o lăsă
lui Aurelian.

CAPITOLUL

XXIX.

Pavel de Samosata este dovedit şi depus (an 271).
Sub domnia sa, un mare număr de Episcopi se adunară la ultimul Sinod de Antiochia, unde Pavel fu dovedit de a avea o doctrină pericul6să, de către Malchion

om savant, care învăţa Rhetorica, și care fusese înălțat
la Sacerdociă prin meritul credinţei sale. El avu singur
dibăcia de a descoperi într'o conferinţă, ale cărei acte
sunt încă astă-di în mâinile n6stre, erorile, ce acest Episcop

ascundea

cu meşteşugire.

CAPITOLUL

XXX.

Scrisârea Sinodului contra lui Pavel de Samosata.

Episcopii adunaţi scriseră în decomun acord lui Dionisie

Episcop de Roma, şi lui Maxim Episcop de Alexandria și
trimiseră chiar scrisorea lor în tâte cele-l-alte Provincii,
atât pentru a arăta, grija ce ei aveau de a conserva puritatea, credinţii, cât și pentru a descoperi doctrina pericul6să a lui Pavel de Samosata, și a publica dispulele ce
fusese făcute contra lui, şi pentru a descrie viața sa și
moravurile sale. Cred de datoria mea a o însera aici în
întregul ei, spre aducere aminte:

—

«Lui Dionisie,
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și lui Maxim,

«Diaconil, și la t6tă, Biserica

la toţi Episcopii, Preoţii şi

care este

sub

cer, Helenus

«Himenei, Theofil, Theoteenu, Maxim, Procul, Nicomas,
«Elian, Pavel, Bolan, Protogen, Hierax, Eutichie, Theodor,

«Malchion, Lucius,

şi toți cei-l-alți Episcopi, Preoţi şi Di-

«aconi, cari sunt cu noi, salutare în Domnul Nostru. Şi
«puţin după acâstă inscripțiune, ei adaogă: Noi am scris
«Episcopilor celor mai depărtați, pentru ai ruga de a veni

«la Antiochia,

şi de a aduce remediul

cuvenit veninului

«relei. doctrini. Am scris și lui Dionisie Episcop de Alexan«dia, şi lui Firmilian Episcop de Capadocia de fericită

«memorie.

Cel

dintâiu a scris la

«scrisrea, Bisericei,

«de

fără a saluta

al doilea a venit

«condamnat

noua

de

doctrină,

două

Antiochia şi a adresat
pre autorul

ori

precum

la
o

erorei.

Cel

Antiochia,

şi a

mărturisim,

fiind

«acolo presenţi, și precum mai mulți știi ca și noi. Pavel
«promițend de a'şi schimba socotința, Firmilian ”1 credu,

«Şi speră că afacerea s'ar putea termina, fără ca religiu«nea să sufere nici un prejudiciu, înşelat fiind de perfi-

«dia unui om, care renegase pre Dumnedeii şi renunțase
«la credință. EL trebuea să revină la Antiochia unde noi
«1 aşteptam, şi el era deja la Tarsa, când muri. EI des«criii viața lui Pavel de Samosata. E de prisos de a examina
«faptele unui om, care a părăsit regula credinții, pentru
«a urma 0 doctrină streină. Nu e necesar de a spune
«că fiind sărac şi redus la starea de a cerșetori, că neavând
«avere de la părinții să, şi necâștigând prin munca sa,
«el a adunat bogății imense prin crime, prin amăgiri,
«Și sacrilegii, luând banii celor slabi cari suferise 6re-

«care nedreptate, cu promisiuni de ai protege înșelân«dul și făcând un câştig infam sub pretext de pietate.
«Nu vom mai dice că el are îngâmfareade a pretinde
«la demnitățile lumești, și că "i place mai bine a. fi chie-

«mat
«cu o
«tare
«una

Ducenar de cât Episcop; că merge în pieţele
aroganță de necredut, citind scrisori, și dictând
r&spunsurile sale înaintea a t6tă lumea; că are
o mulțime de persone ce'l înconjură, şi că face

publice
cu voce
tot-d'areligiu-

«nea n6stră odi6să prin vanitatea și prodigitatea, vieţii sale.

«Nu e nevoe iarăși de a vorbi de parada și de pompa,
«ce el caută în adunările Bisericești, pentru a mira pre

«cel simpli şi pre cei ignoranți. El şa

făcut un tribunal,
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«nu ca un discipol a lui lisus Christos, ci ca judecătorii
«secolului. Câte odată el loveşte cu mâna sa câpsa sa,
«și câte odată loveşte cu piciorul. El a mustrat cu as«prime şi a maliratat cu înjurie pre acei cari în loc de
«al aplauda, de a salta, de a scâte strigări confuse, as-

«cultaii cu

gravitatea și

modestia

convenabilă

casei

lui

«Dumnedeii. El a sfâşiat prin învective injuridse pre sânțil

«doctori cari ai murit,

şi şai dat sieşi măreţe laude, nu

«ca un episcop, ci ca un sofist şi un înşălător. El a în«lăturat Psalmii -ce avea obiceiu de a se cânta în on6«rea Mântuitorului, sub pretext că ei nu fusese invenlați

«de cât de puţin timp, şi a făcut alții să se cânte de
«către femei spre lauda. sa în diua Paștelui, ceia ce a pri«cinuit gr6ză celor ce i-au audit. El a trimis să se pu«blice aceleași lucruri în profitul săi înaintea poporului
«de către episcopii din cetăţile de prin prejur și de la
«țară, şi de către preoți îndestul de slabi pentru al lin-

«guși. El a refusat de a mărturisi cu noi că Fiul lui Dum-

«nedeii s'a pogorât din Cer, pentru ca să nu dicem acum
«nimica mai mult de râoa sa doctrină pe care vom ex«pune-o mai pre larg în urmă. Noi nu pretindem a fi

este jus-

Ceia ce spunem,

«creduți pre cuvântul nostru.

«tificat prin actele ce vam trimis, unde el asigură că
«lisus Christos a eșit din pământ. Cu tote acestea, acei

sa, cari publică laudele sale

«ce cântă Psalmi în ondrea
«înaintea
«Cer.

că este un înger

poporului, asigură

Departe

de

a împedeca

«autorisă prin presenţa

sa, ca

pogorât din
el le

estravaganţe,

aceste

cel mai

îngâmfat

din

toți

«6menii. Ce vom dice de femeile ce el, preoții st şi di<aconii sti întroduceaiă la dânşii, cum vorbesc cei din

«Antiochia? Acesta 7] face a ascunde crime ne suferite, de
«care el i-a, dovedit, pentru ai ţinea prin acesta în de«pendința sa, și că frica ce ei au de a fi pedepsiţi
«dupre cum merită, "i împedecă de a se plânge de nele-

aceasta el i-a îmbogățit, şi a câș-

«giuirile sale. Pe lângă
«tigat prin acest

«de

interesul

lor.

mijloc
Ce

este

afecțiunea
nevoe

acelor
de

ce sunt

a spune

tâte

legaţi
aceste

«lucruri ? Noi ştim că episcopul și clerul datoresc a da
«poporului exemplul de tot felul de fapte bune. Noi cu«n6ştem

câte persone au

«tor femel aiă prăpăstuit

fost, pe care frequeniarea

în păcat, sai cel

aces-

puţin au în-

—
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«cărcat de rele bănueli. Ast-fel chiar când sar crede că
«el n'a comis nici o crimă cu ele, totuși el este în gre«șală pentru că n'a, evitat scandalul, și pentru că n'a a«vut grije de a nu împinge pre cei-l'alţi în păcat prin exem«lul său. Căci un om, care a părăsit o femee, care duce

«cu sine două ce sunt forte fvumose și forte linere pre«tutindenea, unde el merge, și care petrece t6tă viața sa,
«în plăcere

«pre alții

şi în ospeţe bune,

și ai

sfătui de a se

cum

va putea

el mustră

abţine de la marea fre-

«quentare a femeilor, ca nu cum-va, dupre cum este scris,
«să cadă în păcat? fie-care plânge în fundul inimei sale
«de desordinea acestei conduite, dar nimenea nu îndrăs«nește a se plânge de acesta, de frică de a fi supărat

«prin tiranica dorminațiune ce el exercită.

«S'ar acusa, fără, îndoială, de t6te aceste fapte, un om
«care ar face profesiune de religiunea Catholică, și care
<ar fi unit cu noi prin societatea aceleiaşi credințe, şi prin

«exercițiul aceleiași slujbe. Insă nu cred a fi obligat de a

«cere cuvânt despre acesta acelui care s'a lepădat dea«<devărata pietate pentru a urma detestabila eresie a lui
«Artemas; căci pentru ce am face dificultate dea numi

«pre autorul erorilor sale fiind că el își face glorie de a

«fi discipolul s&ă? Iată ce adaog ei la finele scrisori! lor.
«Lepădând de la, comunicarea n6stră pre acest om care

<a declarat răsboiii lui Dumnedeă, şi care refuză de a
«recunoște greșala sa. Noi am stabilit. pre Domne în lo«cul s6u,

din

ordinul

lui Dumnedei,

precum

credem. El

«are tote bunele calităţi ale unui episcop, şi este fiiul lui
«Demetrian de fericită memorie, care a guvernat altă dată
«aceiași Biserică cu multă reputaţie și merit. V& facem cu«noscut acestea într'adins, pentru ca să” scrieți, şi să prii«miţi scrisorile sale. Cât pentru Pavel, se scrie dacă voește
«lui Artemas, și să aibă împărtăşire prin scrisori cu acel
«ce sunt ca, și densul intrați în aceleași erori».
«Pavel lepădându-se deci de credinţă, și fiind depus, Do«mne luă guvernământul Bisericii de Antiochia. Insă pen-

«tru că Pavel

nu

vroea

«curs la autoritatea

«cerea cu multă

a eși

din

casa

Împăratului Aurelian,

dreptate, și care

Bisericii,

făcu

care decise

re-

afa-

ordonă ca posesiunea

«casei să fie lăsată acelora cu cari episcopul

de Roma

«și cei-l-alți episcopi de Italia vor fi în comunicare prin
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«scrisori. Ast-fel el fu alungat cu rușine de către autori«tatea judecătorilor lumești. lată disposiţiunea în care se
afla atunci Aurelian în privința n6stră. Insă mai pe urmă
el 'și schimbă opiniunea, şi -fu împins de către 6recare pers6ne a ne persecuta. Zvonul persecuţiunii ce se
pregătea contra nâstră, era deja răspândit pretutindenea,
şi acest Principe era gata a semna edicturile, când dreptatea dumnedeâscă "1 opri mâna, și arătă lămurit că puterea timporală n'a avut nici odată putere asupra Bisericii, de cât atunci când Providența a permis pentru rațiuni secrete și ne străbătute pentru a ne îndrepta. Aurelian domnind şâse any, Probus 1 succedă, (an 276) care
de asemenea domnind alţi şâse ani lăsă Imperiul lui Ca-

rus, Carinus și Numerian
dase

ei trei

ant şi cădu

fiii săi. Însă de abia 1 poselui

în mâinile

Dioclețian,

(an.

284) şi a, celor ce'i fură asociaţi. Sub domnia lor se în-

tâmplă marea. persecuţiune şi distrugerea Bisericilor. Intre
acestea Dionisie episcop de Roma, murind ceva mai inainte,
după ce-a guvernat nouă ani acestă Biserică, Felix fu
ales pentru a ocupa locul său.
CAPITOLUL
Hresia

XXXL.

Manicheilor.

In același timp Manes care era un adevărat furios,
cum arată numele săi, şi care era plin de turbarea de-

monilor, întroduse o eresie demnă de ei. EI era. sălbatic,
nesuferit de naturalul s&ă, barbar în faptele sale și în
discursurile sale. Afară de nebunia sa, el avu un orgoliu
atât de extrem, în cât pretinse de a fi Christosul, Sântul
Duh şi paracletul. El alese ca și Christos, dot-spre-dece
discipoli, pentru a, predica noua sa doctrină. Compunându-o

în Persia din veninul

tuturor vechilor erori el o întățişă
aceia

restului lumii, şi ea se respândi după
pul nostru.

XXXII.

CAPITOLUL

Teologii renumiți
Felix

murind

în

acel

până în tim-

din timpul acela.

timp

ani Biserica de Roma, Eutichie

după

ce a guvernat

"i succedă.

cinci

Netrăind mai
16,
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mult de cât dece luni, el avu pre Caius de succesor, carele
a trăit până, în timpul nostru și carele guvernând cincispre-dece ani acâstă Biserică, o lăsă lui Marcellin, în timpul

căvuia se întâmplă persecuțiunea. In acelaşi timp Time
succedă lui Domne la guvernământul Bisericii de Antiochia, și avu pre urmă de succesor pre Ciril, pre care !am
vădut. Am cunoscut cu deosebire pre Dorothei carele era
sub el Preot al aceleiaşi Biserici, și carele fiind fârte dedat la Studiul Sântei Scripturi, înveță limba Ebraică. EI
era forte savant în literile umane, și se născuse famen.

Imp&ratul

considerându'l

ca pre

un

om

extra-ordinar,

']

onoră cu amiciţia sa, și "i dădu însărcinarea cunoscinței
Tirului. L'am audit explicând Scriptura în Biserică cu o
rară
cat
mai
din

capacitate. După mortea lui Ciril, Tirannus fu ridipe scaunul Bisericii de Antiochia și în timpul acela
cu semă, Bisericile fură bântuite. Eusebie, originar
Alexandria, succedă lui Sorrat în guvernământul Bi-

sericii de Laodicea.

Afacerea lui Pavel de Samosata '] o-

bligă a pleca din ţara sa, de unde venind în Siria, fu reținut acolo de niște persâne pi6se. Ela fostîn timpul
nostru ca un tesaur de sânțenie, dupre cum se pote re-

cunsște din cuvintele lui Dionisie, Episcop de Alexandria,
ce am

raportat

mai

sus. El avu

de succesor pre Anato-

lius, care era ca şi dânsul fârte virtos, şi care era, de asemenea din Alexandria. EI fu unul din cei mai celebri

din timpul nostru, nu numai pentru cunoscința literilor
umane, ci încă pentru studiul Filosofiei, și ajunse la perfecţiunea Arlimeticei, Geometriei, Astronomiei, Logicei, Fi-

zicei, și a Retoricei.
cuitorii din

Ceia ce se dice că îndemnă pre lo-

Alexandria,

al ruga

de

a stabili în

cetatea

lor o șc6lă pentru a se învăţa Filosofia lui Aristot. Se
spun mulțime de fapte frumâse ce el făcu la asediul de

Bruchion, ca unul din cei mai considerabili. locuitori din
Alexandria. Voit istorisi aici una pentru a servi de exem-

plu. Grâul

lipsind la asediați,

ast-felcă

ei aveati mai

multă greutate a, suporta fâmea, de cât a susține atacurile asedianţilor, el întrebuință acestă stratagemă, de a
trimite la Eusebie ce nu se dusese încă în Siria, şi care

era

de

parlidul locuitorilor

nu erai încă

ce

asediați, pentru

tratase

cu Romanii,

a'l informa

ŞI care

de numărul

a-

celor ce erai atât de tare strimtoraţi de fânie, în cât erai
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în primejdie de a muri. Eusebie aflând acestă noulate
obţinu de la generalul armatei Romane paşporturi pentru

cei ce ar dori să iasă din cetate, şi înștiință despre acâsta
pre Anatolius, care adunând îndată consiliul locuitorilor
din Alexandria, le propuse de a se uni cu Romanii. Când
el vădu că propunerea sa 1 punea în mânie, le dise:
«Nu cred că cel puţin veţi vroi a despreţui sfatul ce vă
«dau de a scote din cetate persânele nefolositore, precum
«copii şi bătrânii, şi de ai lăsa să mergă unde le va

«plăcea.

Căci ce rațiune

este de a reține între noi 6menii

«ce sunt aprope de a muri? Pentru ce să'i facem noi să
«piară de f6me, puterile lor fiin aprope secate? Noi nu
«v'om avea, mai mult a. nutri de cât pre cei -e aii sănătate
«şi vig6re pentru a apăra zidurile n6stre. Atrăgend prin

«argumente

t6lă

«mă&rarea, acelora

adunarea

la

socotința

ce nu puteaii

sa

e:

servi de nimi:

făcu

nu-

în cetate,

«femei, copii şi bătrâni, cari ar h murit de fâme .dacă
«ar fi rămas, şi scăpă ast-fel restul. Sub pretextul aces«lei permisiuni el scâse în timpul nopții mulțime de per«s6ne de religiunea nostră îmbrăcate în haine de femei,

«pe cari Eusebie îi priimi cu bunătate șii mângâie de
«fomea şi de ostenâla ce suferise». Cetatea de Laodicea a
avut din
unul

ordinul

lui

altul,

cari

după

Dumnedeu

pre

venind

Alexandria,

din

aceşti

doi

episcopi

erai

în Si-

ria puțin după răsboiul de care am vorbit. Cu tote acestea,
de și Anatolius n'a compus un mare număr de cărți, se
pote lesne judeca

de mărimea

elocuenţii sale şi de adân-

cimea
. doctrinei sale din puţinele scrieri, ce ne rămân de
la el, şi cu deosebire din

acele cea

făcut

pentru

a con-

firma, opiniunea, sa atingătâre de dioa în care trebue a
se celebra s&rbătârea Paștelui. Voii da aicea câte-va cuvinte pentru a da. despre acesta o idee celor ce vor lua
ostenslă

a citi istoria

mea.

Regulile hiă Anatolius pentru celebrarea sărbătorii
Paștelui.
«Aveţi în

primul

an,

Lună

nouă

a primei

luni, cate

«este - începutul cercului celor nouă-spre-dece ani dupre
«Egipteni în a dou&-deci şi şasea a lunii” Phamenot, iar
«dupre Macedoneni în a dou&deci şi două di a lunii
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«Distri, şi cum ar dice Romanii, un:spre-dece dile înainte
«de calendele lui Aprilie. Şi apoi în a do&-deci şi şasea

«di a lunei Phamenot, s6rele nu e numai intrat în primul
«segment, ci ai trecut deja patru dile. Se chiamă acâstă
«parte prima dou&-spre-decime; Equinopţiul, începutul lu«nelor; şi a cercului, punctul unde începe cursul plane«telor; Și se chiamă partea care precede pre aceasta, fi«nele lunilor, al doi-spre-decelea. segment, ultima dou&-spre-

«decime, finile şi terminul cursului planetelor.

«Pentru acâsta. acei ce pun acolo prima lună, și cari
«trag consequență din acâsta, că strbătorea Paștelui tre-

«bue tot-d'aunaa

fi celebrată

în

a patru-spre-decea

di

<a lunii, se înșală fârte tare, după părerea mea. Ac6sta
«nu este o opiniune ce am inventat eu. Este o părere

«ce a fost susținută de vechii Jidovi, înainte chiar de naște-

«rea iul lisus Christos, şi confirmată.

prin practica lor con-

«siantă. Ceia, ce este lesne de a recunâşte prin citirea nu

«numai a lui Filon, a lui Iosif şi a lui Museă, ci încă a
«mai multor altora mai vechi, precum a. acelor doi Agatho-

«bules cari aii fost supranumiţi dascăli sau maeștri, și a
«lui Aristobul om excelent, unul din cei șepte-deci de

«Interpreţi, cari traduseră sânta scriptură în Grecește,
«dupre dorinţa lui Ptolemei, şi a Principelui părintele s&ă,

«şi care dedică însuși acestor principi cărțile explicaţiunii
<legii lui Moisi. Toţi acești autori renumiți lămurind di»ficultăţile ce se întâlnesc în cartea Exodului asigură, că

«mielul Pascal trebue a, fi junghiat la mijlocul primii luni
«după Equinopţiul de primă-vară, adică când s6rele a
«trecut prima parte din cercul său, sai a zodiacului cum
«| numesc unii. Aristobul adaogă că afară de acâsta este
«absolut necesar, pentru a celebra sărbătârea Paștelui,

«ca luna să fie în segmentul

Equinopțiului ca şi s6rele.

«Căci fiind-că sunt doui segmenți ai Equinopţiului,
unul
«de primă-vară, și altul de tomnă, și fiind-că acești
doui
«segmenţi sunt diametral opuși unul altuia, a patru-spre
-

«decea qi

a lunii fiind

destinată la celebrarea

solemni-

«tăţii Pascale, luna va, fi opusă s6relui, ast-fel cum
se
«întemplă când ea este plină. S6rele va fi deci atunci
în
«segmentul Equinopțiului de primă-vară și luna în segmentul

<equinopțiului de tâmnă. Știu că ei dati un mare numer

«de alte probe, prin care ei pretind a arăta, fârte lămurit,
că
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«trebue a se celebra st&rbătorea Paștelui și azimile, după
«Equinopţiu. Insă e nu mai propun tâte aceste probe
«celor ce nu mai au înaintea ochilor velul legii lui Moisi,
«și cari-pot a, se instrui în doctrina
și în patima Mântu«itorului pe care ei le v&d descoperit. Și apoi se probâză
«în mod ne învins prin preceptele coprinse în cartea lui
«Enoch, că prima lună începe dupre Jidovi spre Equi«nopții».
,

Acelaşi Anatolius ne-a lăsat dece cărți din instituțiuni
aritmetice și mai multe alte opere. prin care se pote recunâşte cât de mult a lucrat ei pentru a se face dibaciu
în ştiinţa Bisericii.
“ Theotecn, episcop de Cesaria în Palestina, 1 chirotoni,
'] făcu episcop, şii promise de a'l lăsa succesorul său.

Ei guvernară chiar împreună aceiaşi Biserică în curs de
cât-va timp. Insă fiind învitat la Sinodul ce se ţinea la

Antiochia contra lui Pavel de Samosate, el fu reţinut la
Laodicea de către credincioși, pentru a împlini locul lui

Eusebie, episcopul lor, care murise.

fu cel. de pe

urmă

episcop

Ştefan

al acestei

"i succedă şi

Biserici înainte de

persecuţiune. EI se făcu mai renumit prin studiul filosofii pro-

fane, de cât prin zeiul Religiunii Creștine, și dovedi în timpul
persecuțiuni, că departe de a, [i un adevărat filosof, el nu era

de cât un mișel şi un ipocrit. Biserica nu cădu pentru acâsta
în necredinţă. Ea fu susținută de către Theodot ce Dumnedeii
substitui în locul săă, şi carele răspundend perfect la vocaţiunea, sa și la numele său, 'și îndeplini tote datoriile unui bun

episcop. El era cel mai iscusit din secolul

săi în medi-

cină, care întreprinde de a vindeca bâlele trupului, şi n'avea, asemenea lui în aceia care se ocupă a vindeca b6lele
sufletului, dându-se cu totul cu o bunătate și o dragoste

de necredut celor ce aveaii nevoe de ajutorul sei. El câştigase de asemenea o profundă cunoştinţă de știința Bisericei. Când Theotecn episcop de Cesareia în Palestina muri,

Agapius

% succedă și luă o îngrijire extra-ordinară, la ali-

narea săracilor. In timpul săi începu a cunâşte pre Pamfilie, preot acestei Biserici, om f6rte eloquent Şi care făcea profesiune de adevărata Filosofie. Nu ar fi o neînsem-

nată

întreprindere de a vroi a vorbi de i6te exceleniele

sale calități. Am

vește moravurile

cuprins într'o lucrare

a parte tot ce pri-

sale, șcâla ce a înființat,

luptele ce a

.
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susținut în timpul persecuţiunii şi cununa ce
a luat. EI
era fără îndoială cel ma! excelent Și cel mai minun
at om
ce

a fost atunci în acestă Biserică. Cei mai celebr
ii ce noi
am cunoscut și cari.aui trăit până în timpul
nostru, sunt
Pierius preot al Bisericii de Alexandria, şi
Meletie „episcop
al Bisericilor din Pont, Pierius trăia într'o sărăc
ie voluntară,
în studiul Filosofiei şi în meditarea Sânte
y Scripturi, ce o
explica. poporului cu o facilitate fără asemănare,
ce o câștigase prin un lung exercițiu. Cât pentru
Meletie, pre care
savanții 1 numea miere Athică, prin alusi
une la numele
seu,

era un model isprăvit de tot soiul de științe.
Nu s'ar
putea nici odată lăuda cu destulă demnitate
eloquența sa.
Se va dice

pote că el o primise de la natură. Insă
cine
ar putea ajunge profunda cunoştinţă.
ce el câștigase în
tot soiul de materii? Cine va vroi a
examina adevărul

de ceea ce ei dic, Va recuuoște că el era
fârte profund
Și f6rte subit în tâte artele ce depind de
raţionament. Curățenia vieţei sale nu era mai puţin
excelentă. Am fost

atât de fericit

de a' vedea

şâpte ani.
Apoi

Himeneiă

luă conducerea

Si

Episcop

ascuns

de

în Palestina,

Ierusalim

murind,

timp

de

Zabdas

acestei Biserici. Insă murind şi el curân
d

după aceea, Hermon fu cel de pe
urmă pe scaunul Apostolilor înaintea persecuţiunii din
timpul nostru. Maxim
guvernând Biserica de Alexandria
opt-spie-dece ani de la
mortea lui Dionisie, Theonas “1 succe
dă. In timpul s&ă
Achillas fu ridicat la demnitatea,
“sacerdociului, precum

Și Pierius, şi se tăcu forte celebru în Biser
ica de Alexandria.
El avea și însărcinarea de a instrui
pre Catecumeni, şi
ducea
o viaţă,

a căreia curățenie

r&spundea,

la eminența
științii și la sânţenia Evangeliei. Theo
nas petrecând nouăspre-dece ani în funcțiunile ministerului
săi, Petru X succedă, și patrecu doui-spre-dece ani
în aceiași funcțiune,
unde câștig
ă

El guvernă

o forte

mare

reputație.

acestă Biserică

țiune, și petrecu

trei ani înainte de persecu-

restul întro mare asprime, fără totuşi
a
inceta de a veghea, neîncetat
asupra turmei

nou&lea

an al persecuţiunii i se tăie capul
,

sale. In al
și luă cununa

Martiralui. Vom stiri aici șirul succe
siunii episcopilor care
coprinde 305 ani de la nașterea
Mântuitorului până la
persecuțiune. Vom descrie luptele
ce lură susținute în
timpul
nostru

pentru

apărarea

Religiunii.

iei ina Să

CARTEA

A OPTA

CAPITOLUL

Despre
"cată

cele
în

ce

aă precedat

persecuţiunea
contra

nostru

timpul

1.

ridi-

Bisericii.

Descriind în cele şapte cărți precedente

șirul episcopilor

ce ai succedat Apostolilor, cred de datorie a întrebuința

cartea a opta de a transmite posterităţii cele ce sai petrecut în timpul nostru, și a mă aplica la acesta cu o
îngrijire particulară. E greii de a exprima cu dernnitate

mărimea stimei şi a reputaţiunei, unde doctrina adeveratei
pietăți ce

Mântuitorul

între Greci.și Barba,

a

venit

să predice

și a libertăţii și a

Gmenilor,

era,

repaosului de

care ne bucuram înaintea persecuţiunii ce a fost ridicată în timpul nostru contra Bisericii. Afecţiunea ce Imp&raţii purtaii celor de Religiunea n6stră, și onorea ce
le făceau de a le da lor guvernământul provinciilor, fără
a obliga de a jertfi, sunt o probă însemnată despre acesta. Ce nevoe este de a vorbi de acei ce erai în curțile principilor: şi de însuși principii, care permiteau ofi-

țerilor de

a'şi îndeplini

sclavii lor datoriele

cu femeele lor,

religiunii

nostre,

de

copiii lor şi cu

a o exercita

în

public şi în presenţa lor, şi pe cari îi onoraă șii iubeau

mai mult de cât pre toți cei-l-alţi? Dorotheu fu unul din
cei mai celebri dintre aceia. El dădu Impăraţilor cele mai
mari semne de devotamentul şi de zelul săi în serviciul
lor, ca nimeni altul din magistrați, nici din guvernatorii

de provincie, și el câştigă de asemenea o rare încredere
ca nimenea altul. 'Trebue

a pune

alături de el nu numai
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pre ilustrul Gorgonie, ci şi pre toți acei cari imitând zelul

lor, pentru cuvîntul lui Dumnedei, ati avut de asemenea
parte la gloria, lor. Se vedeai episcopi onorați și iubiți
de popore, și de guvernatorii de “provincie. Cine ar
putea spune câte pers6ne veneau pe fie-care.di a face pro-

fesiune de credință, câte Biserici se înățau în tote cetăţileși cu ce concurs popsrele aduceau lui Dumnedei oma-

gele lor; ast-fel că vechile zidiri ne mai fiind îndestu
lăt6re pentru a" încăpea, trebuca a face altele din
not?
Acest progres și acestă creștere nu puiu fi oprită
nici de
invidia demonilor, nici de r&utatea Gmenilor, în
cât timp
poporul lui Dumnegeii merită de a avea protecțiunea
mâi-

nei sale a-tot-puternice.

Insă

când prea marea libertate,

de care ne bucuram, slăbise între noi vig6rea
disciplinii,
când începurăm a, ne faceerăsboiii cu armele
de cuvinte
înjuri6se și înveninate, când episcopii animați
contra epis-

copilor, și popârele

contra pop6relor ațiţară certuri și de-

sordine;
în fine, când r&utatea şi înşelăciunea ajunse
la
culmea sa, dreptatea: Dumnedeească ridică
braţul pentru
a ne pedepsi de o-cam-dață uşor, dupre
obiceiul săi Și
permise ca credincioşii cari făceau profesi
unea armelor,

să fie ei mai întâiă persecutați. Insă pentru
că noi r&măserăm într'o condamnabilă „nesimţire
și pentru că în
loc de a cugeta de a îmblândi mânia lui.
Dumnedei, noi
adăogarăm crime peste crime, ca cum
am fi credut cu
nelegiuiții că el nu are nici o grijă de guvern
ămentul lumil, pentru că păstorii noștri, disprețuind
sântele reguli
ale pietății, formară între dânşii certuri și
neînțelegeri, întreținură dușmănii Și un, şi disputară
pentru primul rang
ca pentru o demnitate lumescă și pentru
o putere tiranică. Atunci

în fine Dumnedeă a întunecat,
dupre'
cuvintul lui Ieremia (cap 2) cu iuțime
a sa pre fata
Sionului, a aruncat din cer pre
păment mărirea

lui Israil, și nu şa adus aminte
de cel de sub
picidrele sale în dioa urgiei sale.
Sfărâmat'a

Domnul

tot

baricadele

cornul

sale.

lui Israil,

Și a

surpat

şi a prăpădit

așegdămentul

tote

robu-

lui s6ă. dupre cum este predis
în psalmi: spurcat-a
în păment sânțenia lui prin
Slărâmarea BisericIJor. Stricata

tote gardurile lui, pus-a tăriile
lui
Irică. Jefuitu-Paă pre el toți cei
ce călătoria în

Ra

d
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cale, făcutu-sa ocară vecinilor sei. Inalțat'a
dreapta celor cel necăjesc pre densul, întorsa
ajutorul sabiei lui, și nu la apărat pre el în r&sboiă. Stricatul a dis din curăţenia lui, scaunul
lui în păment la surpat. Micșorata dilele vremii lui versata peste densul rușine.
CAPITOLUL

Dărimarea

II.

Bisericilor.

Tâte acestea s'au s&virşit în timpul nostru, când
dut cu însuşi

ochii

noștri

dărimându-se

Bisericile,

am vă&ardân-

du-se în pieţele publice cărţile sacre, o parte din Păstori si-

liţi de a se ascunde în mod rușinos, iar alții prinşi și expuși
la baţjocurile și insultele inimicilor noștri. Atunci disprețul a fost răspândit
cum a fost predis prin o
făcut să r&tăcească afară
mis de a face istorisirea

asupra principilor noștri după
altă prorocie, și Dumnedei l-a,
de cale. Nu cred să'mi fi pernenorocirilor ce li s'a întâmplat,

nici onest de a povesti certurile și dușmăniile, ce i-au.
desbinat între dânşii înainte de persecuţiune. Nu voesc a
remarca de cât ceia. ce pote servi de a face să se recun6scă dreptatea suverană a judecăților lui Dumedeii. Pentru acesta fără a vorbi nică de acei ce au slăbit, prin
violenţa. persecuţiunii, nici de acei, ce ai făcut naufra-

giul, şi cari s'a

prăpăstuit de sine-îșiși în abisul aposta-

siel, nu voii spune
mi fie folositor, şi
cepem deci a descrie
drăsnelă de adevărul

celea an al Domniei

de cât ceia ce voii judeca a putea
celor ce vor veni după noi. Să înluptele celor ce au mărturisit cu încredinţii nstre. In al nou&-spre-de-

lui Dioclețian, în luna Distri, ce Ro-

manii numesc Mars, puţin mai înainte de timpul Patimii
Mântuitorului, se publică edictele, prin care era ordonat
ca. Bisericile să fie dărimate din temelie, cărțile sânte să
fie arse, persânele de consideraţie care ar rămânea, tari
în profesiunea Religiunei Chreştine, să fie acoperite de infamie şi că poporul să fie redus în robie. Se publică curând după acesta o altă declaraţiune ce dicea, că epis-

copii vor fi puşi în temniţă și constrânși
de mijlâce de a jertfi deilor.

prin tot felul
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CAPITOLUL II
Luptele
Atunci

mai

ce susținură martirii în timpul
persecuțiunii
mulți

episcopi

ai

suferit

crude Munci,

cu

o statornicie neînvinsă. Unii totuși slăbiră de frică. Unii
fură sfâșiați cu lovituri de biciă, alţii cu unghii de fer.
Au fost unii cari ai murit în mijlocul muncilor au fost

unil cari au isprăvit lupta lor într'un alt mod. Unul, fiind
silit de a se pângării prin jertfe criminale, era pus apoi
în libertate, ca cum ar fi jertfit, de și nu jertfise.
- Altul
apropiindu-se de Altar fără să fi atins nimic profan, era,

acusat că a jertfit, și suferea, acestă faslă acusaţiune fâră
a dice nimic. Un altul era aruncat pe jumătate mort. Un
altul fiind culcat la pământ, era
în numărul acelor ce jertfise. Un

târât de pici6re, și pus
altul striga cu glas tare

că el nu jerifise, și că despreţuea jertfele. Un altul striga că

era Chreștin, și se întărea prin mărturisirea credinții. Un
altul protesta că nu numai că n'a jertfit, dar că nu va
jerifi nici odată. Cei ce strigat ast-fel, eraăii loviți în obraz

de către soldați ca să tacă. Atât de: mult doreaii inimicii

credinţii de a avea cel puţin mângâerea de a face să se

creadă, că ei obținuse
lor fură zadarnice.

ceia ce pretindau.

CAPITOLUL

Renumele

Dacă ași

vroi

Insă

sforţările

IV.

ce câștigară sânții Martiri în
totă lumea.

să espun

tâte

faptele

sânţilor

Martiri,

unde aşi găsi cuvinte? Pot vorbi de maj mulți cari ati
arălat un minunat uvragii pentru apărarea cultului lui
Dumnedei, nu numai în timpul violenţii persecuțiunii,
ci încă și mai înainte în timpul păcii. Căci demonul, care
a priimit de la Dumnedei putere asupra lumii, deșteptân-

du-se ca dintr'un

somn

adânc, şi începând de la perse-

cuţiunea lui Decie și a lui Valerian, a întinde în taină
curse Bisericii şi a ataca ma! întâi

în armată,

pentru

a

slăbi pe

urmă

pre cei ce serveau

mai

cu

lesnire

pre

A

— 251—
cei-lalţi, se vedu un mare număr, ce se lepădă de miliţie de cât să se lepede de credință, și cari își reluară
ocupaţiuriele de tote dilele. Un 6re-care general al arma-

tei Romane,
sale,

căutând

şi punându-le

pre Chreștinii ce erai între trupele

alternativa sai

de a păstra

rangul

lor,

ascultând de edictele Impăraţilor, sau de a'l perde dacă
vor refusa de a asculta, mai mulţi soldați ai Imps&răţiei
lui lisus Christos, preferară mărturisirea numelui săi tuturor fol6selor de care €i se bucurau în lume. Mai mulți
„chiar preferiră mai bine de a perde viaţa, de cât de a
se lepăda de credinţă, în acel timp când inimicul pietăţii,

mirat de numărul

cel mare

al credincioşilor, nu îndrăs-

nea încă de a le declara războii, nici a întreprinde de
a vărsa sângele lor. Insă după ce se hotări la un răs-

boii deschis, nu sar putea spune câți martiri se vEdură |
“în idle cetăţile.
CAPITOLUL
Despre

ceia ce

V.

se întemplă la Nicomidia

_ Indată ce edictul contra Chreștinilor fu expus în puplic la Nicomidia, unul din cei mai însemnați din cetate
transportat de ardrea credinţii. sale, "1 smulse și sfâșşie
înaintea a (tă lumea, ca un edict nedrept Și nelegiuit, de
şi era în cetate dou de la Impărați, din care unul ţinea
prinăul rang, și cel-lalt al patrulea. Semnalându-se prin
o faptă atât de îndrăsnâţă ca acâsta, el nu lipsi de a
suferi crude. munci, în mijlocul cărora el arătă până la

răsuflârea cea mai de
demnă

de un

suflet

pre urmă,

o bucurie

și o liniște

nobil.

GAPITOLUL VI.

.
Despre

cei ce eraii în Palatul Impraților.

So vădură în acel timp iluştri martiri cari dădură cele
mai gloriâse probe de mărimea curagiului lor, ce nici o-

dată nimenea wa

dat, fie dintre Greci, sai dintre alte naţi-

uni barbare, și între alţii Dorothei și niște tineri cari servea la camera Impăraţilor. De și ei fuseră ridicați de
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către aceşti Principi la înalte demnități, şi erai iubiți cu
atâta, duioşie
încetaii

de

ca

cum

a. crede

ar fi

că

fost proprii

este

un

merit

lor copii, ei

mai

mare

în

nu
infa-

mie și în muncile cele mai crude, când cine-va le sufere
pentru adevărata, pietate, de cât în onorurile şi în plăcerile lumei. Nu voii spune aici de cât sfârșitul unuia: din
tre ei, pentru ca acei ce vor lua ostentlă a citi istoria mea, să pâtă judeca prin exemplul stă, de sfârșitul

celor-Lalți. El fu condus

în acestă

cetate înaintea

Imp&-

raţilor, carii porunciră de a jertfi. La refusul ce el făcu
1 ridică în aer, şi munci crud pentru al constrânge de

a asculta. Insă rămânând statornic în credinţa sa în mijlocul muncilor, şi fiind atât de sfâşiat în cât i se. vedeati
tâte osele, "1 iurnară în ranele sale sare şi oțet. Statornicia sa ne fiind încă mișcată prin violența durerei, aduseră un gratar şi loc pentru al arde cu încetul, ca să
nu moră prea curând şi să scape de crudime. Călăii priimind ordin de a, nu înceta deal munci până nu va as-

culta, el rămase

nestrămutat

și triumiă

de turbarea

lor

prin mrtea sa. Ast-fel fu martirul unuia din tinerii camerei Impăratului, numit Petru, a cărui tărie răspundea

forte bine la numele săi. De și martirurile celor-Palţi nu
cededă întru nimic acestuea, le voii omite totuși, ca să
nu fii prea lung. Voi spune numai că Dorothei şi Gor-

gonie,

dupe

ce

ai

suferit

lungi

chinuri,

fură

sugrumaţi

cu mai mulți alți ofițeri ai Imp&ratului. Antim episcopul
acestei cetăți avu capul tăiat. Focul isbucnind în acelaşi
timp

la palatul

Impăratului nu

se ştie prin ce întâmplare,

și svonul răspândindu-se că Chreștinii ar fi pus focul, un
mare numer fură condamnaţi la msrte, unii prin foc, şi
alții prin fer. Se dice că acestă hotărâre de abia fu pronunţată, și se vădu o mulțime de necredut de bărbaţi şi
de femei aruncându-se în foc cu o bucurie și o grăbnicie neasemănată. Ai fost iarăși o mulţime mai nenumărată

de Chreștini, cari fură legaţi în bărci şi aruncați în fundul
mărei. Trupurile tinerilor, cari servea la carnera. Impă&raților, fiind îngropate cu ondrea cuvenită condiţiunii lor,
fură desgropate din ordinul stăpânilor lor, cari se temeai,

ca nu cum-va remânând în mormintele lor, să nui ado-.
reze pe viitor ca pre Dumnedei. lată ce se întâmplă la
Nicomidia, chiar de la începutul: persecuţiunii. Cu tâte

.
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acestea, unii întreprindând de a surpa autoritatea suverană la Melitina, regiunea, Armeniei, şi alți câţi-va în Si-

ria, se publică un edict, prin care era ordonat ca episcopii
să fie puşi în temnițe. Nu am cuvinte pentru a exprima
altă

serveai

nu

ce

comisese.

cei ce

pre

a închide

cât

de

edict. Temniţile

din acest

ceia ce s'a, pus în execuţie

ucideri, sai violase sânţenia mormintelor, fură pline de
o mulţime de necredut de pers6ne nevinovate, de epis-

copi, de preoți, de diaconi, de citeţi și de exorciști; astfel că numai rămânea loc unde să fi putut pune pre
cei vinovaţi. Un alt edict fiind publicat, prin care era
ordonat ca să se pună în libertate cei ce ar vroi să jert-

prin tot felul de chinuri cei ce

fescă, și să se muncescă
ar refusa

de a o face,

nu

spune cât de mare

sar putea

fu numărul acelor ce suferiră martirul în provincii, şi mai
cu deosebire în Africa, în Mauretania, în Egipt, şi în The-

baida; și câți Egipteni n'aii fost cari, fugind din ţara lor,
|
suferiră martirul în alte țări.

CAPITOLUL VII.
Despre

Egiptenii

cari suferiră

martirul în

Kenicia.

Ştim că unii se făcură iluștri prin răbdarea lor în Pa-

lestina, și alţii la Tir, cetate din Fenicia. Cine ar fi putut vedea, fără admiraţiune, statornicia ne învinsă cu care

aceşti generoși apărători ai
loviturile

de

biciu,

Religiunii Chreștine,

turbarea. fiarelor sălbatice

suferiră

obicinuite a

suge sângele omenesc, furia leopardilor, a urșilor, a mistre-

ților, şi a taurilor, ce păgânii iritatii contra lor cu lănci de fer
înferbântate?

Am

fost martori

la luptele lor, și am recu-

ra

noscut puterea Dumnegeescului Mântuitor

turiseaă

dut

lor, şi carele

susținea

v&-

în mod

slăbiciunea lor. Aceste fiare sălbatice, şi atât de

bicinuite

a

prin sângele

de care ei măr-

a

sfâșia

Gmeni,

stăteau

lung

timp

fără

o-

a în-

drăsni a se apropia de sânții martiri, de şi ele se aruncaii asupra însuși acelora cari le excita contra lor.
Ele nu se atingeau de aceşti prea fericiți luptători, de
şi erat cu totul goli, şi de şi le provocau din ordinul
călăilor; şi dacă ele se aruncăi câte odată asupra lor,

—

ele se

retrăgeaă îndată
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fără a" răni, ca cum ar fi fost

oprite de puterea, lui Dumnedei.
sai trei una după alta asupra

Slobodiaii câte odaţă, două.
aceluiași martir, și toţi se

mira că ele "| cruța. Nu se putea admira îndestul generositatea, îndrăsncță, și statornicia nemișcată ce ei ar&tau în niște trupuri

gingașe -și delicate.

Se

vedea

un ti-

n&r mai mic de două-deci de ani, care sta în piciore fără

a Îi legat, care avea mâinile înlinse în formă de cruce,
şi care ruga pre Dumnedeii în același loc, pe când urșii şi leopardii, cari nu respirai de cât sângele, săltai asupra lul pentru a'l mușca, și se retrăgeau imediat, fără a”

fi făcut vre-un rău. Cei-Palţi, căci eraii cinci în total, e-

rai expuși

la un

taur furios care

arunca

în cer pre ne-

credincioși, și! lăsa pe jumătate Morți, și nu îndrăsnea
măcar a se apropia, de martiri. Când el era ațițat cu as-:

cuțitul unui fer ferbinte, lovea pământul cu piciorul, și
se sbuciuma în aer cu cornele sale, și se retrăgea ca cum
ar fi fost oprit de o putere nevă&dută. . Acest taur ne
fă-

când

nică

un

răi martirilor,

slobodiră

asupra

lor

alte

fiare sălbatice, și în fine îi slrăpunseră cu lovituri de sabie
şi aruncară trupurile lor în mare. lată lupta ce aceşti
iluş-

tri Egipteni susținură la Tir pentru apărarea, credinții.

CAPITOLUL
Despre
Egiptenii,

VIII.

acei ce ai suferit martirul în Egipt.
cari suferiră martirul în propria lor ţară, nu

meritară mai puţin de a fi admirați de cât aceia
de cari
am vorbit. Un număr mai nenumerat de bărbaţ
i, de femei, și de copii despreţuiră acestă viață murito
re, peniru apărarea doctrini Mântuitorului. Unii fură arși de
vii,
și alții aruncaţi în mare, după ce ai fost siâșiaț
i cu un-

shii de fer, și după

ce au suferit tot felul de alte munci.

Alţii înfățişară cu bucurie

capul lor

călăilor pentru a.

fi
tăiat. Unii muriră în mijlocul muncilor. Unii
fură expuși
la f6me. Unii fură legaţi pe cruce, sai
în postura cum

se lâgă de obicinuit criminalii, sau cu capul:
în
străpunși cu pir6ne, și rămaseră acolo până ce jos Și
muriră
de îome.
:
|
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CAPITOLUL IX
Martirii

din

Tebaida,

Istoricii nu au cuvinte ca să pâtă exprima violența durerilor, şi crudimea muncilor ce suferiră martirii în Tepaida. Unii fură sfâşiați până la mârle preste tot trupul,
cu hârbuii de le stricate în loc de unghii de fer. Femei fură legate de câte un picior ridicate în aer cu maşini cu capul în jos, şi expuse astfel cu atâta crudime

pre cât și infamie. Oamenii
de arbori,

fură legaţi de picidre la crăci

ce le pleca. cu mașinile,

şi

rupți,

când

acele

crăci fiind slobodite, reluară situaţiunea, lor naturală. Aceste violențe fură exercitate în curs de mai mulți ani,
în timpul cărora, se omora pe fie-care di prin feluri de
munci, câte odată dece persâne atât bărbaţi cât și femei
sai

copii, câte odată

dou&-deci, câte

odată

trei-decă, câte

odală șase-deci, şi câte odată chiar până la sută. Fiind
la faţa locului, am vEdut executându-se la morte un mare
număr în aceiași

di, din

cari unii aveau

capul tăiat, iară,

alții eraii arși de vii. Ascuţitul săbiilor era tocit de
multe ucideri, și călăii, obosiţi de a munci pre martiri, se

- schimbau

rînd pe rind.

Am

fost martor

la generosa

Ei

despreţuiau

primejdiile,

ar-

dâre, şi Ja nobila nerăbdare a, acelor Credincincioși. De
abia hotărârea era rostită contra unora, şi îndată alții
venea cu mulţimea, a se presinta la tribunal, şi a mărturisi că erai

Chreștini.

păteaă joc de

munci.

bucurie,

și

mulțumiaă

Fă priimeau
lui

şi'şi

condamnarea

lor cu

la

ultimul

Dumnedei

până

moment al vieţii lor. De și ţoţi merită de a fi admiraţi,
însă niminea nu merită atât ca acei, cari fiind renumiți în

lume prin nobleţa familiei lor, prin mărimea bogățiilor lor,
sa prin eminenţa ştiinţei lor, preferară adevărata pietate,

- şi credința în Domnul nostru lisus Christos tuturor acestor avantaje ale secolului. Celebrul Filorom fu din acest
număr. El poseda o mare dregătorie, fiind intendent al
finanţelor la Alexandria, şi dând acolo în idle dilele justiţia înconjurat de o trupă de soldați. Fileas episcop de
Thmuita fu de asemenea: acesta era un om care trecuse
prin t6te demnităţile, care îndeplinise cu reputaţie ti6te

funcţiile lumești, și care câștigase o profundă cunoştinţă
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de filosofie. De și acești doui mari

6meni fură rugaţi de

prietenii lor, de rudele lor, de acei ce erai ridicați la,
demnități, de acei ce le părăsise, și chiar de propriul lor

judecător de a avea milă de ei înșiși, și de a nu părăsi
femeele lor şi copii lor, ei nu se înduplecară, şi dorinţa
de a conserva

viaţa

lor, nu fu

capabilă

de ai

face

să

lips6scă la obligațiunea de a mărturisi numele lui lisus
Christos. Ast-fel rămânând tari cu o statornicie de filosof
saii mai bine cu o pietate de Chreștin, şi despreţuind
cu îndrăsnelă tâte amenințările, și t6te violențele judecătorilor, ei avură capul

tăiat.

CAPITOLUL

Despre

acei

cari,

suferiră

dupre

X.

mărturisirea

lui

martirul la Alexandria.

Fileas,

Fiind că am dis că Fileas era forte savant în filosofie,
să ascultăm mărturisirea ce el face atât de sine însuși,
cât și de Martirii din Alexandria. El va vorbi despre a-

cesta mai bine de cât noi. lată terminii scrisori sale către locuitorii din Thmuit: «Prea, fericiți Martirii ce locueai
«cu noi, fiind perfect instruiți de perceptele și de exem«plele ce sunt coprinse în sântele Scripturi, opriră cu a«ţintire ochiul spiritului lor asupra lui Dumnedei, carele

«este

domnul

«tornicie

suveran al creaturilor,

vocaţiunnea

lor, ei

și urmând

se expuseră

cu

cu sta-

bucurie

la

«morte pentru apărarea pietăţii. Ei știeaii că Domnul nos-

«tru lisus Christos s'a făcut om pentru dragostea nostră,
«pentru a distruge cu totul păcatul, și a ne ajuta în că-

<lătoria, ce noi facem pentru a ajunge la viaţa vecinică.
«EI n'a socotit răpire de a fi întocmai cu Dumnegei. Ci
«Sa nimicit pre sine chip de rob Iuând, întru a«semenarea Omenilor făcendu-se, ȘI cu închipuire
«aflându-se ca omul sa smerit pre sine ascul-

«tător făcându-se până la morte, iar morte de
«cruce. (/ilip cap 2). Pentru acâsta acești prea-fericiți
«martiri plini de spiritul lui Dumnedeii, dorind cele mai
«bune daruri ai suferit de mai multe ori tâte muncile,

«ce sati putut inventa contra lor. Şi de și călăil se sfor«<țau cari de cari

de a le

însufla

groza

nu numai

prin
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«violenţa amenințărilor lor, ci încă și prin crudimea muri«cilor lor, ei n'a perdut pentru acesta -curagiul pentru
«că perfecia lor dragoste alunga afară frica. Nu e discurs
«care să fie capabil de a exprima generositatea, și stator«nicia ce au arătat ei în mijlocul muncilor. Fiind că nu
«era, niminea, căruia să nu'i fi fost permis de a'i batjocori,
«unii 3 bătea cu toiage, alţii cu vergă, alţii cu bicele,
«alţii cu curele de piele, iar alţii cu fringhii, fie-care ale«gând, dupre r&utatea sa, un instrument particular pen-

«tru

a1 munci.

Pre

unii

"i legară

de

stâlpi cu mânile

«legate la, spate, şi le întindea apoi membrele cu mașini.
«Dupe aceia "1 muncia cu căngi de fer, nu numai pe la
«câste, cum sai obicinuit de a munci pre acei ce au
«comis o ucidere, ci şi pe pântece, pe c6pse și pe obraz.
«Pe unii "1 spânzurat de mână la înălțimea unei galerii,

«ast-fel că violența cu care nervii lor erau legați, le era,
«mult mai simțită de cât ori care altă muncă. Câte o«dată 1 lega de stâlpi faţă în faţă, unii cu alții fâră ca
«picidrele lor să atingă de pământ, ast-fel că greutatea,
«trupurilor lor strângea forte tare legăturile pe unde erai
«legaţi. Ei erai în acestă stare silnică, nu numai în tim«pul

cât

judecătorul

le

vorbea,

sau

1

interoga,

ci mai

«totă qiua. Căci când el părăsea pre unul pentru a in«teroga pre un altul, lăsa pe lângă acel pe care'l pără-

«sise, soldaţii
«dacă excesul

pentru al observa și pentru a lua sema
durerii n'ar mișca statornicia sa. EI po-

<runcea ca să strângă legăturile lor fără nici o compăti«mire, şi de îndată ce ar muri, săi târască la pământ,

«și pentru a scuza o purtare alâl de neomensâscă, €l dicea

«că noi nu merităm a se lua vre o îngrijire pentru noi,
«si că fie care trebuea a ne privi, şi a ne trata ast-fel

«ca cum n'am fi fost Gmeni. lată al doilea fel de supli-!
«citi ce inventase inimicii noştri după bicinire. Unii după

«ce. ati suferit tote aceste muncă, rămaseră încă în butuci
«având picidrele depărtate până la a patra gaură, ast-fel

«că erai obligați de a sta culcaţi r&sturnați, ne putând
«a se ține pe piciore, din causa semnelor de rane ce le
«rămăsese

din ranele

lor. Alţii rămâneau

întinși

pe pă-

«mânt cu totul sdrobiți de lovituri şi acoperiţi de rane,
«șieX se păreaii mai grozavi în acestă stare, de cât se
«arătase chiar în mijlocul muncilor. Unii mureau în mundi,

17,
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«și rușinai prin răbdarea lor turbarea inimicilor lor. Alţii
«fiind readuși mai morți în temniță mureau acolo după
«puţin timp. Unii fiind tămăduiţi prin remedii, deveniră
«mai tari prin timpul şi prin obicinuința ce făcuse dea
«suferi. Ast-fel când li se dădu alegerea sai a se libera
«de perseculie, pângărindu-se prin detestabile jertfe, sai

«de a avea capul tăiat, ei merseră
«curie,

Ei

ştieai

toți la morte cu bu-

ce ni s'a poruncit în

sântele

Scripturi,

»Și că este dis: Cei ce vor jertfi la Dumnedei
«ini,

se

vor perde.

(Deut cap.

stre-

4). Și în alt Joc:

Să

«nu ai alți Dumnedei afară de mine. (Eșire cap. 20).
lată ce acest adevărat filosof, și acest sânt martir care
ardea

de

focul

sacru

a unei

dragoste

fârte curată,

scrise

în temniţă, puțin mai nainte de a fi condamnat, atât
pentru a informa pre Credincioșil Bisericii sale de starea
persecuțiunii, cât și pentru a'i îndemna a rămânea tari
în pietate după mortea sa care era forte aprope. Insă ce

nevoe esle de a întrebuința atâtea cuvinte pentru

a des-

crie luptele ce martirii succedând unii altora, susţinură
în t6tă întinderea pământului, fiind că ei fură chiar ata-

cați cu mâna

armată ca niște inimică declarați?
CAPITOLUL

Despre
O

aceea

Cetate din

ură, că locuitorii

ce se

XI.

întempiă în Frigia

Frigia fu asediată și redusă în

atât mari

cât

cenuşe, din

şi mici, atât magistrați cât

și popor făceaă profesiune de religiunea Chreștină, şi refu-

zase

femei,

de a

jertfi idolilor.

copil, și muriră

Ei fură toți arşi de vii, bărbaţi,

invocând

numele lui Dumnedeii

în mijlocul flacărilor. Adauctus, Italian de naţiune, ilustru
prin strălucirea nașterii sale, şi prin aceea a demnității

sale, căci trecuse prin tote dregătoriile curții, și exercitase. cu o perlectă, integritate intendenţa, Finanţelor, însă

mai ilustru încă prin ardorea pietăţii sale, prin care mărturisise de mai multe ori numele lui lisus Christos, luă
cununa martirului.

CAPITOLUL XII.
Mai mulţi martiri
_Trebue 6re să mai vorbesc de cei-lalţi în particular,
ȘI să descriu diferitele feluri de munci, ce suferi o mul-
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țime nenum&rată de bărbaţi și de femei? Unii avură mem-

brele făiate cu securi ca în Arabia. Alţii avură copsele
sdrobite, ca în Capadocia; alţii fură spânzurați de picidre,

Și inădușiți cu fum, ca în Mesopotamia. Alţii avură nasul,

urechile, mâinile, și cele-l'alte părți ale trupului tăiate, ca
în Alexandria. Ce voii dice de muncile ce ei suferiră în
Antiochia, unde unii fură puși pe grătare şi arşi cu încetul, nu pentru ca să moră, ci pentru ca să lângezească
mai mult timp, unde alţii iubiră mai mult a pune mâna
lor în foc, de cât a se atinge de jertfele nelegiuite ale
păgânilor, și unde unii se aruncară din înălțimea caselor

lor,

de

frica

primejdiei,

şi credură a câștiga mai

mult

murind, fiind că ei evitau prin acest mijloc de a cădea
în mâinile nelegiuiților? Era în Antiochia o Domnă de o
deosebită pietate, şi de o minunată tărie de curagiii, care
era de o ilustră naștere, şi care avea mari averi. Ea fusese constrinsă prin gelosiea și prin relele meșteșugiri a

Gre căror persâne, de a reveni de la ţară unde
sese cu două

fiice ale sale,

se retră-

de o rară frumuseţe, pe care

le crescuse în religiunea Chreștină,și de a se închide în
acâstă cetate. Când ea se v&du cădută în cursa ce'i întinsese inimicii săi, ea comunică fiicelor sale extremitatea
primejdiei unde ele erati reduse, și groza violenţelor ce

aveati de

temut din

partea

soldaţilor,

și

mai cu

s6mă

perderea ondrei lor, și spunându-le că nu e nimica mai
grozav de cât de a se supune prin păcat la servitudinea
demonilor, ea le sfătui de a se încrede în lisus Christos.

Luând câte trele această hotărire, ele se rugară soldaţilor
de a le permite de a se abate puţin din cale, şi obțin6nd de la ei acâstă graţie, ele lăsară în jos hainele lor,
și se aruncau înt'un rîu ce era aprope, și se înecară. Alte
două fete, mai surori prin credința lor şi prin virtutea.
lor, de cât prin nașterea, lor timporală, amândouă cunoscute prin nobleța familiei lor, prin mărimea bogățiilor lor,

prin strălucirea frumuseței lor,

însă mai cunoscute

fără

comparațiune prin curăţenia vieţii lor, prin gravitatea moravurilor lor, prin ardorea pietăţii lor, fură aruncate în.

mare prin
fost demn
Insă ceia
ca nescine

ordinul nelegiuiţilor, ca cum pământul n'ar fi
de a le purta. Iată ce se petrecu în Antiochia.
ce se petrecu în Pont, nu se pote spune fără
să tremure de grâză. Unii avură degetele stră-
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punse cu trestii ascuţite. Alţii avură copsele și cele-lalte
părți ale trupului arse cu plumb topit. Alţii fură munciți
prin noul suplicii, ce judecătorii atât de luminaţi, şi atât
de equitabili inventară cari de cari mai mult pentru a
„ întrece în crudime pre acel ce “i precedase. In fine perse-

cuțiunea nu încetă până

ce. aceşti nelegiuiţi

obosind de

a vărsa sângele şi de a comite ucideri, declarară că Im“păraţii nu dorea nimica mai mult de cât de a da semne

de clemenţa. lor, de a conserva viața supușilor lor, şi că
în loc de a ne omori, ei sar mulțumi pe viitor de ane
scote un ochii şi de a ne ciunti de o copsă. lată favorabilul tratament ce ei hotăriră de a ne face. Nu sar
putea spune câte persâne au fost, care prin efectul aces-

că blândeţe atât de rară şi atât de admirabilă

avură

o-

chiul drept sai smuls cu ferul, saii ars cu foc, şi câte
"aii lost care avură nervul din dosul genuchiului drept ars
cu un fer înfocat, și care fură pe urmă condamnaţi la
luciul metalurilor, nu atât pentru utilitatea ce trăgea de la
lucrul lor, cât pentru satisfacerea ce aveaii de a le munci?

N'ași putea nici

odată descrie tote faptele lor cele mari,

şi mărturisesc că ele sunt mai presus de cuvintele mele.
Ei se făcură fârte celebri în totă lumea, prin gloria lup-

telor lor, şi fâcură a admira puterea lui Dumnedei, care
susținea slăbiciunea lor. Mi-ar fi, nu voi dice cu grei
dar cu neputinţă

de a spune

tote numele

CAPITOLUL

lor.

XIII.

Episcopii cari ai confirmat prin sîngele
verul

doctrinii

ce

lor ade-

ai predicat.

„Între păstorii Bisericilor, cari au suferit martirul în cetățile cele mai celebre, să vorbim mai întâi de Antim e-

piscop de Nicomidia,

care avu capul tăiat. Lucian preot

de Antiochia fu de asemenea unul din cei mai. iluştri
dintre acei ce mărturisiră de împărăţia Mântuitoruiui. Acesta

era

un

om

de

moravuri

forte

sânte,

care a apăra!

acestă împărăție, nu numai prin scrierile sale și prin o
apologie ce a făcut la Nicomidia în presența Impăratului,
ci şi prin faptele sale. Cei mai celebri martiri din Fenicia

au

fost Tirannion

episcop de

Tir, și Zenobie

preot din
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„Seida, Trebue a adăoga pre lângă ei pre Silvan episcop
de Emisa, care a fost expus la fiarele sălbatice în a-

cestă cetate cu câți-va alții. Cei-lalţi doi ai confirmat la
Antiochia, doctrina

credinții

nostre, prin

statornicia răb-

dării lor, cel d'intâiti fiind aruncat în mare, şi cel de al
douilea

care era frte

iscusit în medicină,

având

câstele

strugite cu unghii de fer. Dintre martirii din Fenicia, Silvan episcopul de Gaza. avu capul tăiat cu trei-deci și
nou& alţii, la metalurile ce sunt aprâpe de Phânos, Peleus

şi Nilus preoți din Egipt ai fost arși cu câţi-va alţii în
acelaşi loc. Nu trebue a trece sub tăcere pe preotul Pamfilie, pod6ba Bisericii din Cesaria, al cărui curagii și fapte
glori6se am făcut cunoscut în o altă operă. Dintre acei

a cărora dragoste au fost consumată la Alexandria în E-

gipt şi în Thebaida, trebue a
episcop de Alexandria, doctor
ligiuni, de Faust, de Dius, și
celiaşi Biserici, de Fileas, de
Theodor episcopi a deosebite
măr. mai nesfârșit de alții se

vorbi mai întâi de Petru,
celebru al sântei nostre rede Ammonius preoți ai aIsichie, de Pachomie, și de
Biserică din Egipt. Un nufăcură celebri prin mortea

lor în Bisericile din acele ţări. Nu este al nostru de a în-

treprinde de a descrie luptele lor; acâsta trebue a fi reservată celor ce ai avut fericirea de fi marturi acelor
lupte. Cât pentru mine, am raportat într'o operă a parte

chinurile la care am fost de faţă. Nu voii adăoga aicea

de cât două lucruri, de unde sper că acei ce vor lua osten6lă de a citi istoria mea, vor trage un mare folos;
revocarea aceia ce se ordonase contra nsstră, și istorisirea, celor ce sai petrecut la începutul persecuţiunii.
Cine ar putea exprima prosperitatea și abondența de
care era plin Imperiul, în timp ce acei cel guvernaii,
m'aveai pentru noi de cât simţiminte de blândeţă și de
clemenţă. Ei se bucurau de o pace profundă; şi la fiecare qece sai două-deci de ani celebrau jocuri solemne,

şi făceati veselii publice. In timpul când puterea, lor creștea din di în di, el își schimbară de odată simţimântul

către noi, și ne declarară răsboiti. De abia expirase. primul an al persecuţiunii, și prin o schimbare neașteptată
Imperiul lor se vădu pe povâ:nișul ruinii sale. Cel întâi
din Impărați cădând într'o bolă primejdiosă, ce'i turbură spiritul el se retrase cu cel de al doilea în viaţa
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de tte dilele.

Și Imperiul

fu

divisat în dou& părți, ceia

ce nu se întemplase încă până atuncea, Puțin după aceia
Imp&ratul Constanțiu, principe de un natural fârte moderat, forte blând cu supușii săi, și forle bine dispus către
religiunea nstră, muri, și lăsă autoritatea suverană lui
Constantin fiul săi. El fu pus cel dintâi de către Păgâni

în numerul

dumnedeilor,

onorurile
ce

se putea

și priimi

după

da memorii

sale.

cipe nu se condusese cu
clemenţă, și nu dusese o
nenţa, demnităţii sale. El
secuțiile ce ni se făcură.
dărima,

Bisericile

n6stre,

şi muri de o morte
seu fu ridicat prin

nedeii, care

mortea

sa tâle

Nici odată Prin-

atâta moderaţiune, și cu atâta
viaţă atât de conformă cu eminu luă nici odată parte la perEl nu porunci nici odată de a

nici

de

naturală
sufragele

a

ne face vre

și liniștită.
armatei

dispune de Imperii

un TE,

Constantin fiul

pe tronul

ce Dum-

cu o putere absolută, îi

destinase mai dinainte. Licinius fu declaral, apoi Împărat
de către cei-l'alți Principi, cari posedaii suverana putere.
Maximin, ce nu era de cât Cesar, ne putând vedea înălțarea sa fără gelbsie, se proclamă el însuși Imp&rat. Maximian

care

întingend

reluase,

în acel

cum

timp

am

vEdut,

o cursă

autoritatea

absolută,

lui Constantin,

muri de

o morte infamă, şi atuncea statuele sale se r&sturnară
mai întâi, şi se dărâmară monumentele ce fusese consa-

crate pentru gloria sa,

o

CAPITOLUL
Moravurile

XIV.

Persecutorilor.

Maxenţiii, fiul s&ă, usurpând la Roma

se prefăcu mai întâi pentru
mile Religiunea

n6stră,

suverana putere,

a măguli pe popor, dea ad-

de a vroi să ne trateze favorabil,

și de a întrebuința o mai mare clemență de cât predecesorii
sei. Insă curând după aceia el desminţi frumâsele speranțe ce dăduse, se dete cu o furie de necredut la tot felul
de crime, și se cufundă în desfrânare Și nelegiuire. El comise

adulterii cu ultima insolență, răpi femei măritate, și le
trimese indărăt bărbaţilor lor, după ce a abuzat de ele.
El nu se mulţumi de a face acest ultragii persânelor
mediocre, ci afectă de a o face celor dintâi din senat,
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astfel că, mari şi mici, Magistraţi şi popor se temeaii
de opotrivă de violențele sale. Insă de și gemeau toți în
secret fără a îndrăzni să se plângă, el nu evita pentru

aceasta efectele

cruzimei

paniilor gardiştilor

El porunci într'o qi com-

sale.

un

săi, pentru

motiv

atace poporul, şi astfel o mare mulţime

forte

ușor,

să

fu masacrată în

mijlocul Cetăți,de armele nu ale Scithilor, nici ale streinilor, ci chiar ale Romanilor. Nu s'ar putea spune câţi
Senatori a omorit el pentru a le lua averele, pentru că

pe fie care zi pe mai mulți

ucidea pentru falşe acusa-

poiul de care era amenințat,

saii că ar câștiga victoria.

țiuni. In fine acest tiran încoronă cele-l-alte crime ale sale,
prin studierea criminală ce făci secretelor detestabile ale
magiei, deschidend pântecele femeielor îngreuiate, consulțând măruntaele copiilor, spintecând lei, pentru a. atrage
demonii, creând, sai că ar întoarce prin ajutorul lor, răsEste cu neputinţă de a exprima extremitatea opresiunii
sub care el făcii a geme supuși săi, şi de a representa
orrea fâmetei de care ei erai bântuiți, fiind sigur că nici
o dată nu s'au vădut asemenea.
Maximin, care luase în stăpânire autoritatea suverană.

din Orient, unindu-se în secret cu Maxenţiii, cu care era
și
unit mai dinainte prin conformitatea moravurilor sale,
Insă
a crimelor sale, se sili mai întâi de a le ascunde.
dupre
când ele fură descoperite, el fu pedepsit de aceasta
|
cum merita.

Fiind-că de naturalul său era timid și superstițios pînă
la exces şi cu totul dedat la cultul Idolilor, nu era niminea
și
căruia săi dea atât de mari onoruri ca înșelătorilor

fără
fermecătorilor. El nu îndrăsnea a întreprinde nimica
ne
a
de
a. consulta oracolii. El se hotări pentru aceasta
o
nică
persecuta cu o mai mare violență cum nu făcuse
ce
dată predecesorii săi, şi porunci de a repara templurile
El puse
căduse în ruină, şi de a ridica altele din noi.

de
Preoţi Păgâni în tote Cetăţele, şi aşedă mai pre sus
de
ales
ei un suveran Sacrificator în fie care Provincie,
acordă
principalii Magistraţi, și % dădu gardiști. In fine el
guvernământul

Provinciilor

ghicitorilor,

ca unor

Gmeni

fârte plăcuţi lui Dumnezeă, și le atribui mari privilegii.
ProPuțin după aceia el impovoră nu câte-va cetăți, ci tote
vinciile din Imperiul

să

prin

imposite

insuportabile,

și
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prin condamnări nedrepte. EI despuia pe cele may bogate
familii, pentru a îmbogăţi pe lingușitori din despuerile lor.
El se dădu la o astfel de beţie, în cât fiind cu capul
plin de vin, dădea adese ori ordine, de care se căea adoua zi, când se trezea. Elavea o pasiune mai puternică
pentru lux şi pentru plăceri ca nimenea altul, şi îndemna
prin exemplul săi pe oficeri și pe popor la desfrânare.

El permise

soldaţilor de a cădea

în moleşire şi lenevire.

El porunci guvernatorilor de Provincii, şi generalilor de
armată de a exercita asupra supușilor săi tot felul de

nedreptăţi şi de violențe. Ce voi zice de desfînările sale,

şi de adulteriile sale? EI nu intra nică odată în vre-o cetate

fără a conrupe acolo fidelitatea femeilor, și nevinovăția fetelor. Aceste excese grozave “i reuşiră contra tuturor acelor
ce nu erai Chreștini; însă aceştiea, despreţuind moartea,
desprețuiati şi crudimele sale. Bărbaţii iubiră mai bine
a
suferi foamea

şi setea ; a

fi străpunși

cu ferul;

a fi arşi

cu focul, a avea. ochii scoşi, membrile zdrobite „a
fi aaruncați în fundul mărei, de cât a se lepăda de cultul
lui Dumnedeii, și a se închina Idolilor. Femeele nefiind,
mai slabe de cât bărbaţii în credinţă, suferiră aceleași

muncă,

şi luară

aceleași cununi.

Unele din ele fiind răpite,

iubiră mai bine a pierde vieața, de cât castitatea
; mai
multe din ele fiind violate de către acest tiran. O
Dmnă

din Alexandria, care era cea mai ilustră din
tote, atât
prin nobleța familiei sale, cât și prin mărimea
bogățiilor
sale, triumfă asupra desfiînării sale; După
ce a făcut
tot ce a putut pentru a o conrupe,el nu
îndrăsni a0
condamna a avea capul tăeat, de şi ea era
gata a suferi
acest supliciă, pentru că iubirea: de care el
ardea pentru

dânsa, era mai tare de cât crudimea sa ; De
aceia el se
mulţumi de a'i confisca averea și de a o izgoni.
Mai multe
altele neputend consimți la dorințe infame
ale guverna-

torilor de Provincii suferiră cu statornicie
mai teribile și moartea cea mai crudă. Ele muncile cele
se făcură tâte
admirate prin

'curăţenia virtuţei lor.

Insă a fost una,

la
Roma, care se făcii admirată mai mult de
cât tâte cele-l-alte.
Tiranul Maxentiă, carele era în t6te
fârte asemănat lui
Maximin,

întreprindând

de

a o viola,

miniştrii săi pentrua o Tăpi, deîndată

batul s&ă, care era guvernator

și trimițând pre

ce ea sciu că băr-

de Roma consimțise ca ei

—

să o aducă, ea ceru
sale cele mai
un pumnal în
trupul său în
exemplu, care
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puţin timp. pentru

a'și lua podobele

bogate, şi intrând în camera sa
sîn. Murind la moment, ea nu
mânile soldaţilor, și prin acest
vorbeşte mai tare de cât t6te

'şi împlintă,
lăsă de cât
memorabil
gurile ora-

torilor, ea. publică tuturor 6menilor din secolul săi, și la
tâtă posteritatea,

că numai

virtutea

Creştină

este care e

ne învinsă şi scutită de morte. Acest deluviă de crime și
de crudimi inundă în același timp tot pământul prin r€utatea acelor doui tirani, din care unul avea stăpânire
peste. Orient şi cel-l-alt peste Occident. Nu sar putea
niminea îndoi că persecuţiunea care tusese ridicată în
contra nostră, n'aii fost unicul său izvor, fiind-că lam

vădut sfârşindu-se deîndată ce pacea și libertatea se dădură înapoi Bisericii.
CAPITOLUL XV.
Nenorociri întemplate Păgânilor.
In “timpul celor dece

ani ce dură persecuţiunea, Păgânii

nu încetară de a se sfâşia prin furia răsboiului civil. Nu

era. nici o libertate pe mare. Un vas era îndată prins ce
se arăta, ; și se întrebaii acei ce erai pe vas, dacă nu ve- neau de la inimică, şi pentru, a'i face să mărturisească,
Je străpungea costele cu ascuţiluri de fer, și câte odată,
i “ardea sâu i lega pe cruce. Pretutindeni nu se lucra,
de cât pentru a, se face arme, scuturi, zale, lănci şi să-

geţi. Se echipau flotele, şi se aştepta în tot momentul îa veniPentru culmea

rea. inimicilor.

prin fâmete

și prin ciumă;

nenorocirei,

de care vom

veni

vorbi

desolarea

în șirul

Istoriei n6stre.

CAPITOLUL

XVI.

Sfârşitul persecuțiunii.
Tată tot ce se întâmplă în cursul persecuţiunii. Dar în
sfârşit ea fu alinată după dece ani prin bunătatea lui
Dumnedeii, acâstă persecuţiune atât de crudă, și chiar
din anul al optulea, ea începu câte puţin a se liniști. Căci

—
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îndată ce Dumnedei ni-au privit cu un ochii favorabil,
Principii își schimbară de odată disposiţiunea, şi revocară
edictele lor. Nu trebue a atribui acest efect clemenţii lor,

căci de când ei ne declarase răsboiii,

căutase din di în

di noi mijlâce de a ne munci. Insă trebue al atribui
protecţiunii Domnului, care ne priimise în har, și care
începea a pedepsi pre autorul relelor

şi trebuea

ca să suferim aceste rele

videnţiei, nenorocirea
tură, asupra aceluia
(Mathei cap. 18). El
țiune secretă a, cerului,
și se întinse apoi până

ce noi suferisem. De

după

ordinul

Pro-

trebhuea a cădea, dupre Scripprin care scandalul venise.
fu deci pedepsit prin o disposişi pedepsa începu prin trupul s&ă,
asupra sufletului săi. "I veni o

rană carei mâncă măruntaele,

şi care fiind totă plină de

vermi, exala o pulre mortală. Grăsimea ce'i făcuse talia
monstru6să, pentru că măncase mai nainte cu prea mult

exces, se topise atuncea într'o putredeciune cu totul grozavă de vădut. El porunci a omori pre medicii sti, pre
unii pentru că arătase re care delicaleţă, v&dând grozava
infecțiune din tote membrele sale, iar pre alţii puntru că

se desnădăjduise

de al vindeca.
CAPITOLUL

Revocarea

XVII.

FEdictelor.

7
| Ş

fo

In mijlocul unei mizerii atât de deplorabile, el începu
a recunâște crimele ce comisese, făcu reflexiuni asupra
lui însuși, şi mărturisi păcatul săi lui Dumnedeii Creatorul Universului. Adunând apoi pre cei mai principali
al curții, le porunci de a face să inceteze persecuţiunea.
EI ordonă îndată de a reclădi Bisericile, unde Chreştinil
să p6lă a'şi îndeplini datoriile religiunii lor, și a face pentra dânsul rugăciuni. Iată edictul ce fu publicat în fav6-

rea nostră în tâte cetăţile.
«lerius
«mare
«f6rte
«fârte
«dece

«Imp&ratul Cesar Galerius Va-

Maximian neînvins, August, suveran Pontifice, fârte
Germanic, f6rte mare Egiptiac, fârte mare Thebaic,
mare Sarmatic de cinci ori, fârte mare Persic,
mare Carpic de două ori, torte mare Armeniac de
ori, fârte mare Medic, forte mare Adiabenic, Tribun

«de dou&-deci de ori, Impărat

de nou&-spre-dece ori, Con-
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«sul de opt ori, părinte al patriei, proconsul: și Impăra«lul Cesar Flavius Valerius Constantin pios, fericit, ne«învins, August, mare Pontifice, Tribun de cinci oră, Im«pă&rat de cinci ori, consul părinte al patriei, proconsul.
«Si Impă&ratul Cesar Valerius Licinien, Pios, fericit neîn«vins, August, mare Ponitifice, tribun de patru ori, Imp&«rat de trei ori, consul, părinte al patriei, proconsul; că«tre acei din provincia sa, salutare.
« Dintre tote îngrijirile ce am luat pentru binele comun
«al supușilor noştri, și pentru conservarea Imperiului, Noi
«hotărisem de a restabili tâte lucrurile după primele -obi-

«ceiuri, şi vechia disciplină a
«ne-am silit cu deosebire de a
«ce se depărtase de religiunea
«lor să revină la un simţimânt

strămoşilor noştri. Noi
face ast-iel ca Chreștinii
și ceremoniile părinților
mai bun. Ei au avut te-

«meritatea, şi orgoliul de a se opune regulilor și practi«cilor ce fusese stabilite din anticitate, şi pâte chiar, prin

«aceia din cari se pogorise: și fie-care din ei alesese legi
«dupre capriciul s&ă, şi făceau adunări particulare. Edic«tul prin care noi ordonasem ca ei să observe obiceiu-

«rile strămoşilor, lor fiind publicat, ei aă fost expuși la
«mari pericole, şi mai mulți dintre ei au fost executaţi
«la morte

moduri.

în diferite

deci

Remarcând

că

mai

«mulți persistând în nebunia lor refusai de a da Dum«nedeilor nemuritori cultul ce le este datorit, și nu aveati
«mai

mult libertatea

exerciţiului religiunii

lor, obicinuința

«ce noi am contractat de a face să se simțescă de toți
«supuşii noștri efectele clemenții nostre, ne-ai îndemnat
«ai trata favorabil, și a le permite de a face adunările
«lor ordinare, fără nici o turburare.

Noi am

făcut cunos-

«cut judecătorilor noștri, ce datoresc el să observe în a«ceastă privință. Acâstă indulgență de care noi usăm că«tre ei 1 obligă de a ruga pre Dumnedeul lor pentru să«nătatea

n6stră, pentru

prosperitatea generală

a Imperiu-

«lui nostru, şi pentru siguranța particulară a familiilor lor».

tradus acest edict din latineşte în grecește, pre
Am
cât mai bine mi-ai fost posibil. Nu rămâne mai mult de

cât a vedea, ceia ce s'a întemplat pe urmă.

SUPLIMENT
LA

CARTEA A OPTA
Ast-fel cum
Autorul

se găsește

acestui

în unile manuscripte.

edict fu liberat

curând

după

aceia

de

durerile sale prin morte. Se dice că el cel dintâiii ridicase acestă miserabilă persecuţiune, şi că se silise de a

întorce

de la religiunea n6stră pre soldaţii din armata sa,

și pre ofițerii din curtea sa; că încărcase pre cei-Valți de

confusiune și de infamie; că omorise pre unii din ei, Și
excitase pre colegi! săi în Imperii a ne declara răsboii.
Cred de datorie a nu lipsi de a observa care ai fost
sfârșitul celor-V'alți principii. Imperiul fiind împărțit între

patru Impărați, cei doi d'intâiu

prin vârstă şi demnitate

renunțară la suverana putere doi ani aprâpe după începutul persecuțiunii, dupre cum deja am remarcat'o. Petrecând restul vieţii sale în o condițiune privată, cel din-

tâl fu consumat

de o bolă încâtă și întristătore.

doilea se sugrumă, dupre

o predicere

Cel al

care dicea, că acest

fel de morte era pedâpsa cuvenită crimelor sale. Cel din
urmă din cei-l'alți doui care fusese autorul persecuţiunii

fu turmentat de durerile de care am vorbit. Constanțiu
care preceda, fu un principe plin de blândeţe şi de clemență. El se purtă în tot timpul domniei sale cum trebue să se pârte un bun Imperat, făcu bine la tâtă lumea,

nu luă parte nici
contra Chreștinilor,
și nu ordonă nici
menea forte fericit

odată la violențele ce fură exercitate
nu porunci de a dărima Bisericile lor,
odată nimic contra lor. EI fu de aseîn tot cursul vieții sale și muri de o
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imârte pacinică.. El avu singur fericirea de a lăsa, murind,
Imperiul, lui Constantin fiul săi, principe î6rte pios şi

forte moderat, carele fiind proclamat de către soldaţii săi,
imită blândeţea şi bunătatea de care părintele stii usase
către noi. Iată care fu în diverse timpuri sfârșitul aces-

_tor patru Impărați, din cari acela ce am însemnat, publică în

favârea n6stră cu cei-Valţi
telor ce am raportat.

urmeză

ce

aceea

manuscripie

unele

Se găsește în

revocarea edic-

colegi a'1 săi

In al nou&-spre-zecelea an al domniei lui Dioclețian, în
luna Xantique, ce Romanii numesc April, Florian fiind
guvernator al Palestinii, puţin înainte de sărbătorea Pascelui, se publică de odată un edict prin care se ordona
de a dărima Bisericele, de a arde cărţile sânte, de a lipsi

oficeri de dregătoria lor, și de a reduce

pre

în

sclavie

a
pre persânele de . condiţiune de jos, dacă ar continua
face profesiune de Religiunea Creștină. Curând după aceia
fi
se publică alte scrisori ce coprindeau că Episcopii vor

puși în temniță, și constrinși
jertfi dumnedeilor.

prin

| CAPITOLUL

a

t6te -mijlocele de

1.

Martirul li Procopie, al lui Alfeă, și al lui Zacheă.
Dintre Martirii

din

Palestina,

dintâi, fără să fi fost
dată. înaintea

de a jertfi dumnedeilor.

Judecătorului,

El răspunse

cel

fu dus de o cam

pus în temniţă,

tribunalului

fiind prins

Procopie

care

"i

poruncă

că nu cunoșcea de

jerlfi dupre
cât un singur Dumnedei, cărui trebuea a
a jertfi și cecum el poruncise. Când i “a poruncit de
din Omer,
lor patru Impărați, el făcu un răspuns estras
ce nu prea plăcu Păgânilor.

Mulțimea Domnilor nu e bună.
Un cap e de ajuns a purta o cunună.
ia moment

s6ă

cum

die

se “i se tăie capul, a opta di a lunei Desius,

Romanii,

șapte

zile înainte -de

calendele
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lui Iunie, a patra zi a săptămânii.

EL fu cel dintâi, care

a, suferit martirul în Cesaria, cetate din Palestina. Mai
mulți Episcopi ai suferit cu bucurie după dânsul, crude

munci în aceiași cetate. Unii totuşi perdură de o camdată
curagiul. Cei ce aii rămas tari ai fost munciţiîn diferite
chipuri. Unii fură crud bătuţi cu biciul. Alţii fură chinuiți
cu unghii de fer. Unii fură încărcați de lanţuri, cu o astfel de violență în cât avură mânile deslocate. Insă sufe-

riră toţi, cu o răbdare neînvinsă, muncile cu care Dumnezeii
permise, Păgânilor de a'i încerca.
|
Unul fiind tirit la. picidrele altarului, Și constrîns a se
atinge de jertiele detestabile, era, lăsat în libertate, ca
cum ar fi jertfit. Un altul ne atingându-se nici cum de
tămâe, se retrăgea fără a zice nimica de Și păgânii strigat
că au jertfit. Un altul era ridicat pe jumătate mort, şi
aruncat cu cel ce se pângărise prin nelegiuirea jerfelor.

Un altul care striga că nu consimțţise.la ceia ce se cerea
de la elsă

se facă,

era bătut

cu

pumni

de mult și cu atâta pasiune doriaii acești
se credă cel puţin că ei izbutise la ceia
tot numărul acest mare, n'au fost de cât
care ai luat cununa martirului. După ce

ca să tacă, atât

nelegiuiţi ca să
ce dorea. Din
Alfe şi Zachei.
ai fost sfâșicți

cu lovituri de biciu și cu unghii de fer; după ce aă fost
încărcați de lanţuri ; după ce ai suferit grozave dureri,
după ce a avut picidrele întinse în butuci până la apatra
gaură în timp de douăzeci și patru de ceasuri, şi ne în-

cetat ai mărturisit numele lui lisus Christos

Domnul

Și

Stăpânul nostru, ei avură capul tăiat, ca Procopie, în a
şapte-spre-decea di a lunii Dius, care este a cinci-spre-decea
înaintea Calendelor lui Decembrie dupre Romani.

CAPITOLUL II.

Despre Roman

Martirul.

Ceia ce se întâmplă în aceiași di la Antiochia în per-

sonă

lui Roman

născut în
Cesaria,

Martirul,

Palestina,
și venise

merită

diacon și

la. Antiochia

de

a fi remarcat. El era

exorcist

în timpul

al Bisericei
când

începea

din
a

se dărima Bisericile n6stre. Vedend un număr nenumtval de bărbaţi, de femei și de copii, cari intra în tem-
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plurile Păgânilor, şi cari jertfeaii, el se apropie
de zelul gloriei lui Dumnedei, și "i mustră cu
Fiind arestat la moment, el suferi unul din
gloriose martiruri, precum nimenea, nici odată

la foc el ascultă sentința cu bucurie,

Căci fina condamnat
şi fu

dus la

de ei plin
glas tare.
cele mai
n'a suferit.

un

legat la

Fiind

supliciă.

stâlp, în jurul

căruia era o mulţime de lemne; şi fiind-că Miniștrii
așteptaii ordinul Împăratului care erau de faţă, el dise unde
este focul? Abia rostise acest cuvînt,
Împăratului, pentru a fi condamnat
care fu.de a“ tăia limba, el] suferi
arătă lămurit că slăbiciunea celor ce

el
la
cu
se

fu adus înaintea
un noi supliciă,
o statornicie care
luptă pentru a-

apărarea pietăţei e susţinută prin puterea Dumnedeiască,
care ușurează durerile lor, şi care le dă un curagiu neînvins.

cum

de

nici

Nefiind

iu pus în

timp muncit. În fine, fiind că se

temniţă, unde fu lung
celebrau jocurile
cleţian, și dupre
sonieri, însă el
întinse până la

însuși

el presentă

mirat,

limba sa pentru a fi tăiată, şi după aceasta

în anul al două-decilea a domnii lui Deoobicei, puse în libertate pre cei-l-alți prirămase singur în butuci având picidrele
a patra gaură, și fu sugrumat. E merită

de a fi pus în numărul

murit afară din ţara sa.

Martirilor din Palestina, de și a

lată

ce se întâmplă în primul

an al persecuţiunei, a cărei furie se descărcă cu deosebire
|
asupra Episcopilor şi Păstorilor Bisericei.

CAPITOLUL
|

Tecla, și alți

Agapie,

Timotei,

Despre

III.

Martiri.

opt

anul uiPersecuţiunea înfierbântându-se contra n6stră

nciei,
mător, în care Urban era guvernator al Provi
a
ordon
se
aduse scrisori de la Împăratul, prin care

“tă lumea să jertfească

dumnedeilor.

în acel timp felurite muncă

la Gaza

Timotei

cetate

se
ca

sufetind

din Palestina,

.
fu ars de viii, şi luă prin răbdarea sa cununa martirului
,
veche
cea
ca
Agapie şi Tecla, care avea. acelaşi nume
de care am

vorbit

aiurea,

statornicie extraordinară,
fiarelor, Cine ar fi putut

dând

cu Timotei probe

deo

fuse condamnaţi a fi expuși
vedea sai audi cele ce se în-
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tâmplă

în

urmă

fără a

fi coprins

de mirare?

Pe

când

tineri și anume Timolaus din Pont,
Dionisie din Tripoli
cetate din Fenicia; Romul, ipodiacon al Biserici! din Diospole, Pausis și Alexandru din Egipt, şi un alt Alexandru
din Gaza legându-și mânile pentru a arăta că erati gata de a
suferi martirul, alergară la guvernatorul Urban, care era

atunci la amfiteatru, îi mărturisiră că eraii Chreștini, și arătară prin

îndrăsneala

cu care

ei înfruntă

acel ce fac profesiune de cultul lui Dumnedeii

de turbarea,

fiarelor.

Pricinuind

prin

pericolul, că

nu se tem

îndrăsneala

lor mi-

rare guvernatorului, și celor-l-alți cari erati de faţă, et fură
dușiîn temniţă. Al duoi fiind puși cu ei după câte va zile,

anume

Agapie

cra Chreștin,

care mărturisise

deja, de mai multe ori că

și suferise felurite munci, şi Dionisie care le

procura cele de nevoe în temniţă, avuă
la Cesaria în a două-zeci și patru a
nout dile înainte de Calendele lunel lui
timp duo! din Impărați, adică cel care

și acela care

ţinea al

toți opt capul tăiat
lunii Distri, adică
Aprilie. In același
ținea primul rang,

doilea, dimisionând din autoritatea

suverană, pentru a duce o vieață privată, afacerile Imperiului cădură în rea stare ; răsboiul civil se aprinse
între Romani, şi nu putu a fi liniștit, mai "nainte de a
se da pacea Bisericii. Insă de în dată ce lumina acestei
păci a risipit n6ptea întunecâsă a persecuţiunel, concordia,

și

liniștea se

restabiliră în Imperii, și Romani

într'o perfectă unire.
Vom spune acâsta

mai

linuăm totuşi istorisirea

pre larg în locul săi.

ce am

CAPITOLUL
Martirul

lui

început,

vieţuiră
Să

con-

IV.
Afan.

Maximin luând atuncea frinele Imperiului, el ne
perseculă cu mai multă furie de cât predecesorii săi, ca cum

ar

fi afectat

de

a semnala

nelegiuirea

sa, Şi ura sa

con-

tra Iui Dumnedei, unde vom găsi cuvinte pentru a exprima ardorea carităţii, și generosilatea încrederii cu care

N

Păgâni! celebrai jocurile cu solemnităţile obicinuite, se
respândi un svon că Chreştinii cari fusese condamnați, ar
li constrânşi dea se lupta cu fiarele. La acest svon şase
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Afian

mârturisi

că era

Chreștin,

mare parte din Credincioși
cinată

prin

violența,

în timpul când

simţea

persecuţiunii,

cea ma

fermitatea lor zârun-când

Provinciile

erai

într'o grozavă contusiune, când fie care fiind ascuns îniro parte sai îri alta, nu cugela de câ! la mijlâcele de
a'și asigura scăparea sa? De și nu atinsese încă vârsta

de două zeci de any, el dădu la una din părţile din Cesaria, în presența
exemplu

de

locuitorilor

iubirea

ce

avea

acestei
el

cetăţi,

pentru

stătut forte mult timp la Beryie, unde
erau forte bogaţi, 7] trimesese pentru a

cu grei de a exprima

un

minunat

Dumnedei.

El a

părinţii săi care
învăţa literile. E

cu cât curagii birui el în cursul

acelui timp pasiunile care se simt mai cu viociune în linerețe, și fără a se lăsa a se conrupe nică prin ardrea
temperamentului s&ă, nici prin relele tovărășiei; el trăi
cu stâmpărare, cu dreptate și cu pietate, după cum sunt.
Chreșlinii obligaţi la aceasta. Şi de este necesar de a
vorbi de patria sa, şi de a da re care laudă celăței
care a dat un apărător al credinţei atât de generos, voiit

face-o bucuros.

Pagas,

cetate celebră din Licia, era locul

unde

se născuse

acest

colo,

după ce a

isprăvit

vrol si rămâe cu
erai din cei mai

retusaii de a
unei

tînăr,

studiile

când

se întârse a-

sale la Beryte, el nu

părintele săi și cu rudele sale, de și
considerabili ai locului, pentru că ef

face profesiune

Inst fiind animat
rința

ilustru

de Duhul

înțelepciuni

de

Religiunea

lui Dumnedei,

cerești,

Chreștină.

și plin de do-

el despreţui plăcerile

sim-

turilor şi ondrea lumei, şi fară a se - îngriji de mijlâcele
prin care ar putea subsista pentru că “și pusese în Dumnedei nădejdea, el eşi din casa părintelui său, și Îu
condus ca prin mâna dumnedeiescil Provedinţe la cetatea
pregătise cununa martirului. R&-din Cesaria, unde ea
mânând acolo cât va timp cu noi, şi adunând fructele ce
culeșese din cărţile sânte, şi întărindu- -se prin obicinuința
ce contractase

acolo a postirel

şi înfrânărei, el făcu în fine

numele s&ă celebru, prin gloria unei morţi, de care nimenea na putut fi martor fără a fi fost cuprins de o
mare mirare, fiind că chiar acei ce nu aud de cât istovisirea, nu s'ar pulea opri de a admira liniștea sa, libertatea sa, statornicia sa, şi mai cu semă hotărirea ȘI îndrăzneala sa, care fac pre atâtea excelente calităli, ce nu
18.
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se pot avea, fără a fi plin de un zel sincer peniru adevărata Religiune, nici fâră a fi condus de Duhul lui Dumnedeu.
Maximin ridicând ca un al doilea r&sboiu contra nstră,
în al treilea an al persecuţiunii lui Dioclețian, și trimițend edictură în tote cetăţile, prin care era ordonat gu-

vernatorilor de a face ast-lel ca toţi locuitorii să jertfâscă,
în momentul când Crainicul va face strigarea publică,
“pentru a aduna pre toți părinţii de familie în templurile
Idolilor, pe cari Tribunii "i numea pe fie care pe numele
lor, pe când Chreștinii erau agilaţi prin vâlvârea furi6să

a acestei nouă

vijelii,

acest

tinăr

eşi, fără ca noi să fi

ştiut, din casa, unde şedea cu nof, şi se duse la guvernatotal Urban, şi fiind că el era gala de a presinta tămâia Dumnedeilor, el *! apucă de mână şi! opri. Apoi |

sfătui ca un înţelept consilier cu o gravitate plină de înțelepciune, de a renunța la rătăcire, pentru că. Gmenii
n'ar putea face nimic mal ridicol, de cât de a părăsi cultul singurului adevărat Dumnedeii pentru a presinla jertfe
demonilor. Se pare că acest generos lintr a fost împins

la o faptă atât de extra-ordinară, și atât de îndrăznâță prin
o putere secrelă a lui Dumnedeu, carele voea a face cunoscut prin acest exemplu, că adevărații Chreştini, departe de a putea fi întorși de la pietate prin ameninţări
și suplicii, trag din chiar 2meninţările și supliciile o nouă

confienţă de a publica adevărul
de cât mai nainte, și de
a renunţa la erdre şi la
faptă atât de îndrăsnţă,
cu violență, "1 încărcară
temniță.

După

ce

a stat

cu o mai

mare

libertate

a îndemna pre persecutorii lor
superstiție. Acest tînăr dupe o
fu luat de soldaţi, cari | tiriră
de lovituri, şil aruncară în!r'o
cu

piciorele

în

butuci.

timp

de

dou&-decă și patru de re '] aduse înaintea judecătorului,
unde el arătă o statornicie neînvinsă de a suferi cele
mai crude munci. Căci refusând de a jerfi, el avu c6stele străpunse până la 6se, și până la măruntae, și fu

bătut cu o crudime atât de extremă,

în cât nimenea nu

mai pulea recunâşte fața sa. Excesul grozav al acestei
munci ne strămutând nică de cum fermitatea sa, călăii,
dm ordinul judecătorului, "1 legară de picidre o pânză
muiată în unt-de-lemn căreia "i dădură foc. E cu grei de
a exprima violența durerilor ce simţi acest prea-fericit
martir, când flacăra consumând cărnurile sale străbătu
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6sele sale, şi topi umedelele sale ca câra. Cu tote acestea

departe

de

a slabi

prin aceste

munci,

el

sili pre

călăi

de

a se recunâște învinşi, și fu pus iarăși în lanţuri. Trei
dile după aceia, fu adus înaintea judecatorului pe jumă- tale mort, şi conservând tot aceiași tărie de credință, el
fu aruncat în mare. Ceia ce se inlemplă pe urmă, se va,
părea pâle de necredut celor ce n'aii fost de faţă acolo.
Nu

mă

pot totuşi

dispensa

de

a o. consemna

posterităţii,

fiind-că ai fost acolo atâția marturi, câţi se găseati atunci
la Cesaria. Trupul sântului marur, de abia fu aruncat în
mare, şi se ridică o furtună care sgudui t6lă cetatea; și
îndată trupul fu -aruncat de valuri în faţa uniea din pârți.
Acest martir. al admirabilului Afian se întâmplă în dioa
a doua a

lunei Xanltic,

âdecă

lui Aprilie, Și a ş6sea

patru

dile înainte

a săplămânei.

CAPITOLUL
Martirul lui

Ulpian

de Nonele

|

V.

și al lui Edesius.

In același timp, şi mai în aceiași di, un tin numit
Ulpian, fiind crud bătut cu biciul la Tyr, fu închis cu un
câne și un şarpe întrun sac făcut din o piele de boi,
ȘI aruncat în mare. Contormitatea morţii sale cu aceia a
Iu Afian ?1 face- demn de un asemenea elogii.
„ Edesius fratele mumei lui Afian, și pre atâta. frate dupre
spirit ca și dupre trup suferi curând după aceia un mar-

tir ca şi al

lui.

Wupe

ce a mărturisit de mai multe ori

cu 0” generositale îndrăsneaţă că era creştin, după cea
suterit o lungă închisâre şi crude munci, după ce a fost
condamnat de a lucra la metaluri în Palestina, după cea

trăit mult timp
progrese

laptă

ca

ca

adevărat

fratele său

alât-de

în

îndrăsnâță

filosof și a făcut mai mană

studiul

ca și el.

înțelepciunei,

Căci

el fâciăo

vedend

la Ale-

xandria un judecător carele interogând pre Creștini, “i
insulta cu obrăsnicie, carele făcea înjurii ne suferite 6memilor gravi, şi carele da femei virtudse și sânte fecidre la
-Smeni perduţi, pentru a fi prostituate, el se apropie de densul

cu o liniștire de necredut, și "1 împulă crudimea sa. Indată el
fu muncit

în aiferite

ca și fratele său.

chipuri,

şi în

fine

aruncat

în

mare
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CAPITOLUL VL.
Martirul

lui Agapie.

A fost un martir fârte celebru la Cesaria în presența
lui Maximin, care celebra acolo jocurile-solemne în ondrea
nascerei sale, în al patrulea an al persecuțiunii a douădecea di a lunii Dius, adică dou&-spre-dece dile înainte
de Calendele lui Decembrie, a șasea dia săptămânii. Jocurile trebueaiă a fi celebrate cu mult mai mare strălucire
de cât de obicinuit, când Imp&ratul era de faţă; Se producea în amfiteatru fiare sălbatice, venile din Ethiopia și
din Indii. Se arătai acolo 6meni, cară se exercilase din
tinerețea lor de a face comedii, ce nu se puleau vedea
fără “mirare. Insă trebuea ca la jocurile de care. vorbesc
să se vadă ceva care să lie cu totul noii și extra-ordinar.
Care fu deci acest spectacol? Fu Agapie, carele încă din
al douilea an al persecuţiunii fusese expus la fiare cu
Tecla, după cum am spus deja. Fiind mai dinainte scos
de trei ori din temniță, şi dus cu neomenie în cariere
cu criminalii, el fusese iarăși lrimis de judecătorul și
amânat

la

un

alt

timp, saă

că

avea

milă

de

tinerețea

sa, sâu că nădăjduea că “și va schimba simţimântul. EL
fu deci reservat pentru a [i condus înaintea Inip&ratului,
pentru ca să se înplinească în persâna sa cuveutul Mântuitorului ce a dis către Apostolii sei, că veţi fi duși la
Impe&rati şi la Domni pentru numele meu. El fu tirit cu un
scelerat ce se dicea că aucis pre stăpânul săi. Aces! scelerat
fiind expus la fiare, primi graţia Impăratului cam asemenea
cum Baraba o.priimise în timpul Patimii Domnului nostru.
Amfiteatrul r&sună .la moment de aclamaţiuni în on6rea Împăratului, pentru că a scăpat viaţa. acestui ucigaș.
Acest Principe ordonă a se apropia apoi generosul Apărător al Religiunci n6stre, 1 propuse a se lepăda de credinţă,și i oferi în acest cas libertatea. Insă el declară sincer
că era gala de a suferi tot felul de munci, nu numai cu
statornicie, ci şi cu bucurie ; nu pentru vre o crimă ce
ar fi comis, ci pentru adevărata pielate. Confirmând îndată
răspunsul s&ă prin faptele sale, el înaintă spre o ursoică
ce slobozise în contra lui şi după ce a fost sfâșict în

mai multe locuri,

fu dus

încă o di, fu aruncat

iarăși în temniţă, unde trăind

în mare

cu pietre legate de picidre.

CAPITOLUL VII.
Mărtirul Teodosiei, al lui Domvin și al lui Auxentie.
In “al cincelea an al persecuţiunii,

diua a doua a lunii

Xantic, adică a patra înaintea Nonelor lu! Aprilie ; Intr'o
Duminică, Teodosia născută în Tir, care nefiiind în vârstă
de cât de “opt-spre-dece ani, avea o rară înțelepciune,

tinereţe, merse la Chreștinii cari erati

într'o atât de mare

legați aprope de tribunalul judecătorului, atât penlru a avea
ondrea dea'i vedea, cât şi pentru ai ruga,de ași aduce

aminte de dânsa, când

ei

vorfi înaintea lui Dumnedei.

Ea fu prinsă îndată de către soldaţi, și adusă înaintea
judecătorului, ca cum ar fi comis o mare crimă. Fiind-că

de o furie

el era plin

"i sfâşie sînul

munci

crud,

atâtor

dureri,

ordonă dea

şi brutală,

6rbă

până la 6se

o

unghii de îer,

cu

și fiind-că ea respira încă, şi mărturisea bucurie în mijlocul
aruncăîn mare.

o

Apoi condamnă pre toți acei ce mărturisise numele
lu! lisus Christos la lucrarea metalurilor ce sunt la Fenos

în

Palestina.

calculeză
cra

atunci

In

diua a cincea a
la

Romanii
Preot

al

Nonele
Bisericei

lunii

Dius, sai cum

lui Noembrie,
din

Cesaria,

Silvan care
unde

el măr-

turisise numele lui lisus Christos, şi care pe urmă fu
ridicat la demnitatea Episcopală, "și. consumă caritatea sa
condamnat la
pastorală prin Martir, fu de asemenea,
zelul
semnalase
cari
lucrarea metalurilor cu alți câți-va,
mai
avea
a
şi
lor pentru apărarea, adevăratei pietăţi,

întâi închieturele piciârelor arse cu un fer înfocat. Același

judecător condamnă în același timp la foc pre Domnin,
care avuse onsrea de a mărturisi de mai multe ori numele lui lisus Christos, şi care se făcuse forte celebru
prin genersa libertate, cu care făcuse tot-deauna, profe-

siune-de credința nâstră. Fiind că acest judecător era
fârte ingenios de a face răul, și avea spiritul fecund în
invenţiuni și în mijlâce de a alaca Religiunea Chreştină,
el puse în întrebuințare felurite munci, de care nică odată
nu. se audise vorbindu-se EI condamnă pe trei Chreştini
de a se bate cu loviluri de mânuşi de fer unii contra
altora. Expuse la fiare sălbatice pre un venerabil bătrân

numit Auxentie. Trimise pe mai mulţi alți de a lucra Ia,
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metaluri după ce i-a făcut fameni. Lăsă pre alţii în temniță, după cea încercat răbdarea lor prin felurite munci.
Pamfilie cel mai scump din amicii mei, Și cel mai celebru
marlir

din

secolul

nostru, fu

din acest număr.

Urban

vro:

mai întâ
a încerca
i
capacitatea sa în eloquenţă și în Filosofie ; "Y porunci apoi de a jerifi, la refusul ce făcu, el
întrebuință asupra lui o crudime ne audilă, din care
nu câștigă de cât ruşine, făcă a :fâșiea c6stele cu unghii:

de fer prin

cea mai brutală din t6te barbariele, Și “| lăsă

în temniță cu cel-l-alți cari avuse curagiul de a mărturisi
numele lui lisus Christos. Se pole. judeca -prin pedepsele
cu care acest crud persecutor al Martirilor, fu pedepsit.

încă în viața aceasta, de severitatea acelora ce drepiatea

Dumnedeiască "1 pregătise în cea-l-altă. Nu trecuse mult.
timp de când el pronunțase contra lui Pamfilie acâstă
nedreplă condamnare ce am arătat, când fu desbrăcat
de demnităţile sale, și când aceiași Providenţă, care cu:
puţin mai "nainte 71 resnectase pe tribunalul, unde
el
dădea dreptatea înconjurat de gardiști săi, se vădui
în-

cârcat

de rușine şi de infamie

de către însuși Maximin,

ce “i dăduse odinidră onoruri extra-ordinare, din causa
crudimei ce el exercita contra n6stră. După ce a suferit
felurite atronturi, fu în fine executat la morte. Nu ating
acesta de cât ca în treacăt. Voiă găsi pâte un loc
mat:
nimerit spre a remarca care a fost mortea perseculorilornoștri, cum a lui Maximin şi a miniștrilor tiraniei sale.
CAPITOLUL

Despre

unii

lui

Mărturisitori

VIII.

și despre

Valentin, și al lui Pavel,

Martirul

Furtuna persecuţiunii fiind deja mișcală contra nâstră
,.
în timp de şase ani! cu extremă furie, se alese dintre
un.

număr f6rle însemnat de Mărturisitori, cari erai
în Tebaida întrun loc ce a fost numit Porfirit din
causa mar-.
morii ce se scâte de acolo, mai o sută
de 6meni, cu:
mai multe femei și mai mulți copii, pentru
a” trimite la.
guvernatorul de Palestina. Era atuncea Firmil
ian, catre:

succedase lui Urban, și carele: când a vădut că
ei măr-.
tarisiau cu îndrăsneală numele lui Dumnedei, care a creat:
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universul, şi al lui lisus Christos. Domnul nostru, porunci
mai înlâiă a le tăia nervul piciorului stâng cu un fer
înfocat, apoi de a le sparge ochiul drept cu un fer ascuțit

şi în fine de al arde până în fund cu un nastur de foc,
după

şi de a'i trimile

acesta

la melaluri,

ca să fie acolo

consumaţi de muncă şi de miserie. Ei iar fură singurii
pe cară i-am vădut muncindu-se cu felurite chinuri. Aceia
ce am dis că ai fost condamnaţi a se bate cu mânuşi de
fer, fură de asemenea munciți ca şi ei. Căci. pentru că

refusară de a primi nutrimentul, ce li se oferea din cheltueala Impăratului, şi de a face pe fie care qi exerciţiile
ordinare, la care se obligă Atleţii, pentru a întreţine:

forţile, şi curagiul lor, ei fură conduși nu numai înaintea.

guvernatorului, ci chiar înaintea Imp&ralului Maximin,
înaintea cărora mărturisind cu îndrăsneală că erai Chreștini,
“ei suferiră aceleaşi munci ca și cei-l-alți. Puțin după:
aceia alți câţi va fiind prinși la Gaza, în timpul când seadunau pentru

piciorului

șiâte cu

ars,

unghii

a

asculta, sânta Scriptură, unii avură nervul

și ochiul

de fer.

spart, iară alţă avură costele sfâ-

O femeie care

avea un curagiii

de bărbat neputând suferi amenințarea ce "i se făcea, de a
o prostitui, şi condamnând purtarea Imp&raţilor cari dădei
guvernarea Provinciilor unor Gmeni atâl de crudi, fu: bătută cu biciul, și apoi întinsă pe scândură, şi chinuită cu

unghii de fer. Pe când călăii făceau sforțări de necredut,.
virpentru a o munci, o alta care conserva ca și densa
ginătatea, şi care sub o aparență prostă și despreţuită
avea,

o generositate

mail

pe sus, nu numai de a persânelor

de sexul sti, ci şi de a bărbaţilor ce Grecia a lăudat
pentru tot deauna, pentru libertatea lor, neputând suferi
începu
crudimea, cu care se muncea această sântă femeie,
unde:
a striga, în contra judecătorului, din mijlocul mulţimei

ea era: până când vei trata pre sora mea cu atâta crudime?

de a o
judecătorul cuprins de o furi6să mânie, porunci
că era
mărturisi
şi
lui,
aresta. Când ea fu adusă înaintea

Chreştină, el întrebuință cuvinte blânde

pentru

a o con-

ea fu
vinge de a jerifi. Insă refusând de a face acâsta,
l tot
tirită cu sila la picirele Altarului. Atunci rământn
ce era.
aceiași, ea răsturnă cu piciorul Altarul, și focul

ordeasupra lui. Judecătorul înfuriât ca o fiară selbatică,
de:
grozavă
mal
donă de a'i sfâșia câstele cu o crudime
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nu

le sfâșiese

la nimenea

altul,

ca

cum

ar fi vroit

a se sătura din carnea sa. Dar în sfârșit, obosind el însuși de a ordona atâtea munci, și de a le vedea, el con-

damnă pre aceste dou generâse fecidre de a fi arse. Se
dice, că una era din Gaza. Cea-l-altă numită, Valentina,

și pe care toți o cunoșcea,

era din

Cesaria.

Unde voii găsi cuvinte, pentru a exprima cu derânitale
martirul, de care prea fericitul Pavel fu onorat îndată

după acestea?

Fiind condamnat

a

avea

capul

tăiat, îndată

dupe ce aceste sânte fecidre fuseră arse, el ceru puţin timp

la călăi, şi obţinându'l, el înălță vocea sa, și adresându-se

la Dumnedei înainte a tâtă lumea, ?I rugă de a priimi
pre Chreștini în graţia sa, şi de a le reda pacea și libertatea. Apoi îl rugă de a privi pre jidovi cu ochii favorabil
Şi de a'"1 lumina cu lumina credinţei, de a trimite același
har Samarinenilor, de a risipi întunecimea, de care spiritul
Păgânilor era acoperit, și de a'i atrage la adevărata Religiune, și ma! cu semă pre acei cel încungiuraui. După

i6te aceste, o! blândeţă și dragoste

de

a erta

mârlea

“condamnase,

fost nimenea

sa

Imp&raţilor,

și călăului care
carele

pe când

minunată!

el “1 rugă

judecătorului

care

el făcea

să nu [i fost mișcat de compătimire,

„crămi,

71

trebuea să o execute. N'a
acâstă

rugăciune,

și să nu verse la-

pentru că murea nevinovat. Apoi îndată se puse în

stare de a fi execulat, şi presintă capul săi. EI priimi
cununa martirului, în a dou&-decea di a lunii Panema,
adică opt dile înainte de Calendele lui August. O sută

trei-deci de

Discipoli

a”! lui lisus Christos, care mărturisise

«cu îndrăsneală numele săi, avură un ochit spart,
și nervul unu! picior ars, în Egipt, din ura acestei mărturisiri,

Și fură trimiși din ordinul lui Maximin,

„din Palestina,

și alţii la acele

din

CAPITOLUL
Reinoirea persecuţiunii:

al lui Zebinas,

unii la melalurile

Cilicia.

IX.

Martirul lui Antoniu,

și al lui German.

Focul persecuţiunii fiind puţin stins prin sângele atâtor

iluștri Martiri, şi acel care fusese condamnaţi
la lucrarea.
anetalurilor în 'Tebaida, începând a se bucura de
puţina
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libertate şi de repaos, acel care primise puterea de a ne
persecuta, reintră de odată în furie. Se trimiseră prin
tâte Provinciile noi Edicte ale Impăratului Maximin. Indată guvernatorii, şi Prefectul Pretoriului, dădură ordine judecătorilor particulari al cetăților, de a fi gata la executare
de a ridica templurile ce cădeau în ruină, de a constringe
pe tot felul de pers6ne, bărbaţi, femei, copii, şi sclavi

chiar de a jerifi dumnedeilor,

jertfelor

lor, de a conrupe,

la. vendare,

amestecând

şi de a mânca

din carnea,

t6te cărnurile ce ar fi expuse

în ete lucrari ce ar fi fost oferite

Idolilor, şi de a pune la porţile băilor strejari care să
oblige de a jertfi, pre toți acei ce ar vroi să intre acolo.
Pe când se executa acele ordine crude, pe când noi aveam
inima strânsă de durere, pe când însuși Păgânii erau
desgustați şi obosiţi de aceste violenţe, Mântuitorul însuflă
apărătorilor credinţii puterea de a desprețui amenințările
persecutorilor.. Trei au lost cari “alergară la guvernator. în timpul când el jertfea Idolilor, strigând la el să se
lepede de rătăcire, că nu e alt Dumnedeii de cât acela,
care a creat lumea.
Firmilian întrebându'! cine erai, ei răspunseră că erai
“Chreștini, lucru de care acest guvernator înfariindu-se,
porunci de a'i executa la morle, fără a'i mai pune la munci.
Cel dintâiu era Preot, şi se chema Antoniu; cel de al
doilea Zebinas, şi era din -Cetatea Eleuteropole ; şi cel
de al treilea German. EX suferiră martirul în al trei-spre-

decea di a lunii Dius adică la Idele lui Noembrie. În aceiași

fericită
di, fecidra Ernatas născută în Scitopole, fu atât de
însine
de
de a intra în ceata lor. Ea nu sa presentat

suşi, ca dânşii, ci a fost tirită cu sila, înaintea judecătorilor.
După ce a fost crud bătută cu biciul de către un tribun
numit Maxis, om robust cu trupul, violent de naturalui
cusăă, conrupt în moravurile sale, şi odios la toţi care'l
însuşi
sine
de
violenţă
nosceaui, care fu înpins la această
nică de
si care, fără să fi priimit ordin de la guvernator,
desbrăcă
la alți Magislraţi, cari erau mai pe sus de el,
pre această sântă fecioră de la umere până la cingătore,
strao tini în această stare prin tote pieţele și prin tote
suferit
a
ce
După
dele din Cesaria, bătendu-o necontenit.
răbdare,
acest tratament, atât de barbar cu o minunată
o
ca fu dusă înaintea Tribunalului judecătorului, care
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condamnă a fi arsă de vie. Acest nelegiuit crescând din di.

în gi în crugime, violă până şi legile naturei, în ura Religiunei n6stre. EI porunci de a lăsa trupurile Martirilor.
expus: diua şi n6plea fără îngropare, şi puse strejari pentru
a le păzi. O trupă de geandarmi veghia ne încetat pentru .
a execula acest ordin brutal, şi pentru a împedica ca

trupurile să nu fie luate, ca cum

aceasta ar fi fost forte:

particulară, pre

naturei

important religiunei păgâne. Cu 16te acestea câini! și paserile răpitore le sfâşieaii, şi Cetatea era plină de 6se și
de resturi din membrile risipite. Chiar acei ce nu ne iubea,
măriuriseait că nici odată nu v&duse nimica așa de crud
nici atât de grozav, și deplengeai nu alât mizeria nostră
trist spectacol

cât

ultragiul

de trupuri

făcut

sfâși6te

de

penă sub porţile Cetăţii, și urmat
prindătâre,

Când

aerul

ce

nu

trebue

să

o trec

sub

tăcere.

lui Petru

X.

călugerul
Marcionit

și al lui

mare parte dintre ei fură condamnaţi
şi nervul
a'

In timpul

galeriile cetăţii,
e de nesimțţitor,
a înfrunta aslua aceasta de
vor pune nică

In a palru-spredecea di a lunii următâre,
mim Apel, adică nou&-spre-dece dile înaint
e
dele lui lanuarie, câți va Egipteni, ce veniseră
țara lo;, pentru a asista pre mărturisiloril din
arestați de soldaţii cari păzeau porțile cetății
,
veniseră

expus:

era forte curat şi forte senin, se v&dură pi-

CAPITOLUL

spart,

fu

Acest

de o minune forte sur-

căluri de apă pe 'colânele ce sprijinesc
şi piețele publice, ca cum pământul ori cât
ar fi plâns pentru a condamna și pentru
primea Gmenilor. £ciii că posteritatea va
O fabulă; dar acei ce ai fost marturi, nu
odată la îndoeală adevărul.

Martirul

comune.

animale,

unui

asista.

Au

picior ars
fost

trei,

Asclepius

ce

noi nude calenînadins din
Cilicia fură
şi cea maj.

de a avea un ochit

ca și acei pentru
cari

fiind

puși

cari ei:
în

tem-

Diţă în cetatea lui Ascalon, dădură probe
de o minunată
Statornicie, și muriră de diferite chinuri,
Cel dintâii numit Ares, fu ars de viu. Cei-l'altă doui,
din care unul se.
chie

ma

Probus,

și cel-V'alt lie avură capul tăiat.
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In a un-spre-decea di a lunei Audyn6, sai cum dic
Romanii trei dile înainte de Idele lui Ianuarie, Petre călugărul supranumit Apselam, născut în satul An6 în teritorul Eleutheropolei fu lămurit la Cesaria ca aurul prin

foc, şi arătă curăţia credinţii sale. FI despreţui cu îndrăs-

nâlă

mustrările judecătorului și ale altora cari! rugară de

a avea

milă de tinereţea sa, și preferă

nădejdea ce pu-

sese în Dumnedeu, bunurilor timpurale, și propriei sale
vieţi. Asclepius ce se dicea, a fi episcop din secta lui Mar-cian, împins cum credea el de un bun zel, însă care nu
era totuşi dupre știință, fu consumat pe același TUg.

CAPITOLUL
Martirul

lui

Pamflie,

și

XI.

al altor

doui-spre-dece.

Este timp de a transmite posterităţii, memoria acelora,
a cărora dragoste a fost consumată prin un glorios martir, cu Pamiilie, al cărui nume 'mi este atât de scump.
ca
Ei eraii doui-spre-dece în numer, ca apostolii, şi plini
ei.
şi dânşii de harul apostolatului, şi de darul proroci

Pannfilie era întâiul şi singurul ridicat la demnitaiea Sacerdoţiului. El se exercitase în î6tă viaţa sa la tot felul

ce
de virtuți, fie că se consideră disprețul şi depărtazea
prolusi
sa
avea €l de tâle onorurile lumești, sait genero
proune ce el făcea de averea sa săracilor, sai în fine
pre
fesiunea unei sânte filosofil în care intrase. EI întrecu
aplică
se
care
cu
,
ard6rea
"toți acei din timpul seu prin
sale, și
la studiul sântei Scripturi, prin sirguința lucrării
ce
acei
toli
pre
prin înclinarea gener6să de a îndatora,
viața
aveati recurs la dânsul. Am scris trei cărți despre

Cel
sa, la care trimit pre acei ce vor dori de al cunâșie.

luptă, fu un
al douilea care se făcu însemnat în acâstă
i din Elia,
Biserici
al
diacon
venerabil bătrân numit Valens,
Scripturii,
asupra
care făcuse un studii atât de amănunțit

în cât o

ştia de

rost și o recitea

tot atât

de exact,

ca

cum ar fi citito.
om plin
Al treilea fu Pavel, născut în cetatea Jamiţilor,
facuse
l
marltiru
de ardore, carele mai nainte de a suferi
un
cu
profesiune publică de credinţă, și avuse nervii arși

fer înferbântat.

Aceştia

fiind închiși în

temniță

timp de
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-doui ani, avură ocasiune de a suferi martirul, când alţi
credincioși sosiră din Egipt, cari luară cu ei aceiași cunună. Acești Egipteni, cari erai cinci frați, urmând pre
mărlurisitorii cari fusese condamnaţi de a lucra la minele din Cilicia, se reîntorceaii în ţările lor, când fură întelniți de soldaţi! cari păzea porţile Cesariei, și întrebaţi
„de numele lor, de posițiunea lor și de motivul călătoriei
lor. Declarând sincer adevărul, ei fură legați, conduși inaintea judecătorului, și puşi din ordinul săi în temniţă. A
doua di care era a trei-spre-decea a lunii Peritius, sau
cum dic Romanii, patru-spre-dece dile înainte de calendele lui Martie, ei fură duși înaintea guvernatorului Fir-

milian cu

Pamifilie și consoţii

săi. EI se

sili mai

întâit

de a slăbi statornicia Egiptenilor prin tot felul de munci,
și apoi întrebă pre cel dintăi dintre ei, cum se chiema.
In loc de a spune numele ce priimise de la părinţi lor,
pentru că eraă nume luate de la păgânism, ei luară nume
„de Ilie. de Ieremia, de Isaia, de Samuil și de Daniil, care

sunt nume ale adeveraţilor Israiliţi. Firmilian neînțelegând
pulerea

acestor

nume

"i întrebă

tuncea cel dintâi r&spundând

upoi,

tot

de unde

erai.

A-

ast-fel, dise că era din

Ierusalim, înțelegând pre Ierusalimul de care vorbeşte sântul Pavel, când dice: Zerusalimul cel de sus liber
este, care

este maică

nouă

tuturor.

(Galat

cap.

4)

Și în alt ioc: Vafţi apropiat de muntele Sionului,
și de cetatea Dumnedeului celui vii, Ierusalimul

cel ceresc. (Ebrei cap. 12) Acest judecător care nu
avea de cât cugetări j6se şi pământeşti, nu știea care, era
acea cetate, nici unde se afla. El porunci deci de a'l munci
pentru a scote adevărul din gura sa. Acest prea-fericit
marlir având mâinile legate la spate, şi picidrele şchio-

pătate de violența unor mașint de chinuire, susținu că n'a

respuns de cât adevărul. Fiind întrebat, care era
acea
celate și unde era, el r&spunse că era patria numai
a

acelora cari adorati
era în Orient,

şi

pre adevăratul

la răsăritul

Dumnedei,

Sorelui.

Făcând

și că ea
acest

r&s-

puns, el nu da mai nici o atenţie la muncile ce se exercita asupra luj, ca cum n'ar fi avul irup, şi n'ar fi sim-

țit durere. Judecătorul nu ştia ce să gândescă şi
se temea,

nu cum-va

Chreștinii să fi având

și a se fortifica

acolo

plan de a zidi o cetate

contra. Romanilor.

Insă, când vădu
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martir persista în

că acest. generos

ce a fost sfăşiat
exercilă asupra

de lovituri,

același

"1 condamnă

răspuns, după

la morte. EL

celorl-ulţi aceleași crudimi, Și apol

ordonă

de ai executa tot ast-fel. Fiind obosit de a și face zadari
nic atâla ostenâlă, cl se întorse către Pamfilie şi consorți
o:
cu
a
credinț
deja,
se
lui, şi pentru că șliea că ei susținu
muna
violenț
prin
tărie demnă de admirat fără a slăbi
cilor,

el "i întrebă

de

sau

nu

hotărât

a asculta

de

edic-

la ei, de
tele împăraţilor. Ne putând avea el răspuns de
cu același
cât că erai Chreştini, el porunci de ai omori
casa lui
în
crescut
fusese
care
fel de mârie. Un tin&r
conrostise
să
ce
a
sentinţ
Pamfilie îndată ce a aflat de
perpuţin
cel
fie
să'1
tra lui, se presinlă pentru a cere
care:
or
judecăt
mis de a da îngropare trupurilor lor. Acest
ent de uma-forte departe de a avea cel mai mic simţim
cele mai sălbanitate, era mult mai crud de cât fiarele
și aflând din mărtice, întrebând îndată pre acest tinăr,
turbare, ca cum
de
u
umpl
turisirea sa că era Chreştin, se
călăilor:

ar fi priimit o rană mortală, şi'l. dădu
pentru ca ei să'l facă a simţi
Poruncindui apoi de a jertfi
tot

atât

de

puţin

dispus

în mânile

tote efectele turbării lor.
dumnedeilor, și găsindu'l

a asculta

de acâstă

poruncă, ca

saii de altă materie
cum ar fi fost de lemn, de piatră,
costele până la 6se.
încă mai tare, el ordonă de a! struji
mai crude munci, el r&-:
Insă v&dend că în mijlocul celor
ar fi fost mort, recumânea atât de nesimţitor ca cum
munci şi ordonă de
noscu că era de prisos de al mai
el de şi el fu intrat cel
a'l arunca înir'un foc mare. Ast-f
termen, înainte de stădin urmă în luptă, el ajunse la
[NI
i însărcinarea de a]
pânul său, pentru că acei ce avea
alt ceva. Se vedea Poromori, se ocupase cât-va timp cu
ros apărător al credinţii,.
firie, așa se numea acest gene
de lupte, și carele ficare câștigase biruință în tot felul

ind acoperit de pulbere şi de
curie la msrte, în haină de
rudelor sale ultimele ordine
rat. EL conservă același aer
spirit, chiar după ce
prins de jur împrejur
trase cu gura sa, Și
cât un cuvânt, pentru

sângele săi, mergea cu bufilosof, dând amicilor săi și
cu o linişte demnă de admial feţii, şi aceiași liniște de:

aa fost legat la stâlp. Focul fiind
a|
el
îndestul de departe de el,
de
când începu a'l simţi, nu dise
o-a invoca pre mântuitorul în ajut
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rul săi, şi păzi necontenit tăcerea până la mârle. Un
mărturisitor numit Seleucus care purtase odiniră armele,
mergând să spună lui Pamfilie noutatea morţii lui Por-

firie

fu alât de fericit de a

acestor

martiri.

brățișase

De

unul din

abia

fi pus el

dusese

Marliri, când

însuși în numărul

el acestă

noutate

soldaţii 1

și îm-

prinseră și

duseră, înaintea judecătorului, care la moment 71 condamnară la morte, ca cum ar fi avut scop de a'l face părlaș gloriei lui Porfirie, și de al face să intre în Cer cu
dânsul. Acest Seleucus era din Capadocia. El pură ar-

mele din temnița sa, și se făcu însemnat

între consorţii

sei, prin înălțimea taliei sale şi frumuseţea feţii sale. El
câștigă multă, reputaţie între Chreșlini pria generosilatea

ce avu de a mărturisi numele

lui lisus Christos, încă de

la începutul persecuţiunii, Şi prin răbdarea ce avu de a
suferi bălăile cu biciul pentru acestă causă. Renunţând
apoi la profesiunea armelor, el imită zelul acelor ce se
aplic numai și numai la exercițiile pietăţii, și veghiă cu
atâta îngrijire ca un tutor sai ca un părinte la nevoile
Și necesităţile văduvelor orfanilor, săracilor, bolnavilor, în
cât obținu harul vocaţiunii la martirul aceluia, carele iu-“
beşte mai mult aceste fapte de charitate de cât mirosul
saii sângele jertfelor. Este probabil că acest al qecelea

apărător al

Religiunei

n6stre

muri

în aceiași di în care

Porta ceriului fu deschisă lui Pamfilie. Un grav Și venerabil bătrân numit Theodul, rudă de aprope cu Firmilian,
ȘI care “i era f6rte scump, atât penlru că era atât de înaintat în verstă, în cât avea scoborâturi până la al treilea
grad,

cât

și

pentru

că

3

dăduse

în

cursul

întregei

sale

vieți probe de afecțiunea sa, mergând pe urmele
lui Seleucus, fu dus ca ȘI densul înainlea Imperatului, care
fu
mai mult iritat de al vedea, de cum nu era de a
vedea
pre alţii. Indată iu legat pe cruce Şi muri în acelaşi
fel
«ca Domnul nostru. Lipsea încă un martir pentru
a îm-

plini numărul de dobi-spre-dece. Iulian veni fortela timp

penieu acest sfârșit. Acesta era un strein, carele intrând,

află că fusese martiri, alergă îndată la. locul,
unde erati
întinse trupurile lor. și aruncându-se asupra
lor, le îm-

brățișă și le sărută cu respect. Fiinq prins de
soldaţii, ca
Servise a executa la morie pre sânţi, fu dus
înaintea. guvernatorului Firmilian, carele

fără a slăbi nimica din

cru-

dimea

sa, "1 condamnă

—
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de

a fi ars de

bucurie

plin de

viii. lulian

lui Dumnedei

mulțumi

că Lai condamnat,

in

glas mare că i-au făcut acestă ondre, şi luă cununa ce
i se pregălise. El era, cum am dis, din Capadocia, forte
morecomandabil prin curăţia credinţii sale, și pietatea.

“vavurilor sale,
duhul

religiuniişi plin

ardător la exerciţiile

demni de a fi consoţii martirului
timp

r&ămaseră

expuse

videnţei,

şi contra

de

palru

ce

acelor

lată trupa

lui Dumnedeu.

Pamfilie.

fură, judecaţi

Trupurile lor
acestui

ordinul

din

dile

de

ca să
crud guvernator, şi păzite de către soldaţi, pentru
pasăre
o
nici
fie mâncate de fiare. Insă nici un câine,
al Prone apropiindu-se de ele din un ordin particular
acelor

întâmplă

se

ce

ele fura ridicate. întregi şi îngropale

obicinuit,

după obicei

Pe când

jivea şi datoriile cuviinci6se.

de

totă lumea

cu ingri-

vorbea

an atât de lare
da turbarea, cu care se arstase Firmili
condamnase
animat contra acestor Credincioşi pe cari'i
din Mangona
cu atâta crugime, Adrian și Eubul sosiră
sitori. Fiind ala Cesaria, cu scop de a visita pe mărturi
ei mărturisiră
restați de strejarii porţilor, şi interogați,

Firmilian, carele
sincer adevărul, şi fură duși înaintea lui
de fer, i conporuncinda li se sfăşiea costele cu unghii
dile după

Dou&
damnă a fi expuși la fiarele sălbatice.
seă cum dic Romani,
aceia, adică a cincea a lunii Distri,
se celebra

trei dile înainte de Nonele
la Cesâria
„nui Lei,

sărbătorea fortunei publice,
şi apoi str&puns cu lovituri

find

rugat de

care

era aceia

bertate

pe când

lui Martie,

jerifind

judecătorul, în

a Nonelor

şaptea

lui Martie,

dumnedeilor,

de

Adrian fu expus
de sabie. Eubul

gi a lunii Distri,
a se pune

preferă o “morte

în |i-

causată

fu expus la fiare.
pentru pietatea acestii vieți miserabile,
lată cu ce chip el
și ucis în fine cu lovituri de sabie.
pentru interesul cretermină luptele, ce susținută, martirii
pedeapsa cu cate drepdinţii. Nu cred că trebue a omite
nelegiuirea judecătorului
pedepsi
iatea' Dumnedeiască
o furie alât
cu ase
persecut
lor? Căci acest Firmilian carei
pentru crimele sale. lată,
de ne împăcată, avu capul tăiat
suferiră Chreştinii în
o istorizire fidelă a mastirului, ce
-Cesaria.
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XII.

Păstorii Bisericilor.

Nu cred că trebue a arăta cele ce s'a întâmplat în acel
timp, și puţin după aceia Păstorilor Bisericilor, nică a.
spune în ce mod părăsind îngrijirea turmei lor et fură întrebuinţați prin voea-lui Dumnedeu a pasce caii Şi cămilele Princepelui. Nu voii arăta aici nici vexaţiunile și
persecuţiunile ce suferiră din partea guvernatorilor de Pro-

vincil, și a celor-l'alți ofițeri cu ocasiunea ornamentelor
„Şi a vaselor sacre. Voiii vorbi încă mai puţin de ambiţiunea
unora, de chirotoniile lor temerare și nelegilime, de cer-

turile și contestațiunile Martirisitorilor, de desbinările prin
care se sfâșieră membrii ce rămâneau Bisericii. Istorisirea

| tuturor acestor lucruri nu trebue

a intra în subiectul ce

am ales, şi am mărturisit încă de la început că eram l6rte
depărtat de acestă cugetare. Ne voind deci
a pune nimica

înaintea ochilor Credincioșilor, de cât ceia ce pole releva
onorea

cărţi,

hHeligiunii

de

n6stre,

a descrie

ce ceriul

avu

voit

frumâsele

bunătatea de

“restul

ale Martirilor,

a da

CAPITOLUL
Martirul

întrebuința

fapte

acestei
și pacea

Bisericii.

XUI..

lui Silvan, al lui Ion
trei-deci și noue.

și

al

altor

Pe la finele anului al șaptelea al persecuţiu
nii, și la
inceputul anului al optulea, aprinderea falşe'
or acusaţiuni:
începu

a se

alina.

Mărturisitorii “cari

Palestina, se bucuraii
redicaii Biserici, când

cum

sosind

lucrai lă minele din

de o libertate atât de. mare, încât
guvernatorul, om rău şi crud, pre--

se arătă din cele ce făcu pe urmă
acolo,

și

aflând

modul

cu

care

contra Martirilor,
ei trăiau,

scrise

:
despre aceasta Impăratului, și amestecă în scris
ârea sa
ceia ce'i plăcii pentru aînegri nevinovăția lor. Inten
dentul

minelor sosind
turisitori în mai
trimile o parte
ȘI TISIpL pre unii

acolo puţin după aceia, distribui pre Mărmulte grupe,-ca din ordinul Imp&ralului,
din ei în Cypru, o alta la muntele Liban,
în Palestina, unde “i împovoră cu lucru.

„—- 289 —
EI alese patru din ei din cei mai aparenţi pentru asi trimile la generalul trupelor ce erai în Ţară. Cei doi dintâi erau Episcopi a două Cetăți din Egipt, din cari unul

se numea

Peleus,

şi cel-l-alt Nilus; al treilea era Preot.

Patermutius era al patrulea, om fârte cunoscut prin charitatea de care el usa către î6tă lumea. Acest generat
poruncindu-le de a renunţa la Religiunea lor, şi neputând
obţine nimica de la ei, porunci dea îi arşi. Era un mare numer de mărturisițori, cari trăiau a parle în ţară, şi care
erai dispensați de lucru din causa bălrâneţii lor, a bâlelor
lor, s6ii

a muntilor

ce suferise. Cel mai considerabil dintre

ei era

Silvan, Episcop,

model

de ti6te virtuțile Creștine. După ce s'a făcut celebru,

născutîn

Gaza, care era un perfect

mărturisind în tot timpul persecuţiunii numele lui lisus
Christos, şi susţinând
diferite lupte pentru apărarea sa,
el fu reservat pentru a pecetlui cu sângele s&ă marlirul
tuturor celor-l-alţi. Intre Egiptenii cari erai cu dânsul,
era unul numit I6n, care avea memoria cea mai fericilă, ca
nimenea din secolul săi. Făcându-se remarcat de mai
multe ori prin statornicia, cu care mărturisise că era
Chreștin, el avusese nervul unui picior ars, şi ochil scoşi.
Nu'l voit lăuda aicea de curăţiea moravurilor sale, nici
de modul cu care trăea ca adevărat Filosoi, pentru că
de şi el fu fârte recomandabil prin aceasta, el se făcuse
încă mai admirat prin escelența memoriei sale. E] scrisese
t6te cărţile sacre nu pre lespezi de piatră, cum dice dumneqeescul Pavel, nică pre pergament, nici pre hârtie, ce
vermii

mănâncă

și timpul

distruge,

ci pre lespedile inimii

sale, şi în sufletul s&ii cel fârte curat, astfel că el recita,
când vroea, câte odată cărțile lui Moisi, câte odată | Prorocii,

câte odată Istoria sfintă, câte odată Exvangelia, și câte
odată

fost

Epistolile Apostolilor.

surprins de

Mărturisesc

că adesea orl am

o extremă mirare, când Pam vădut re-

citând Scriptura în mijlocul Credincicşilor. Când n'audiam
de cât vocea sa, credeam că citea dupre obiceiă. Îns&

când mă apropieam,

derea,

el nu

încela

și când recunoşceam că perdând ve-

de

a rosti

oracole,

ca

un

Prooroc, nu

“mă& puteam
opri de a lăuda pre Dumnedei, și de ai
mulţumi forte umilit. "Mi închipueam a vedea lămurit în
persâna sa, că omul nu este ceia ce pare a fi pe din

“afară, ci este

spiritul și

inteligența.

Căci de și el avea.
19.

—
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trupul slăbit de mundi, și era lipsit de serviciul simţurilor, el

avea mai multă şciință și mai multă lumină de cât cei-l-alți.
Şi apoi Dumnedei dădea ajutorul mânii sale cea atot-

puternică acestor sființi 6meni, cari se exercita necontenit
la rugăciune şi la post, și se pregătea a încununa virtuțile
lor prin o mârte glori6să. Inimicul Chreştinilor: neputând
suferi ca ei să se întărească neîncetat prin exerciţiul rugăciunii, se silea de a se scăpa de ei, și de a'1 face să

m6ră.

Ceia ce Dumnedeă

vemână

în răutatea

recompensa

1 permise,

sa, cât

ce era cuvenită

și pentru

atât pentru ca el să
ca ei să primească

virtuţii lor. Astfel trei-deci şi

nou& avură capul tăiat în o singură di, din ordinul lui
Maximin. lată Martirii ce vedu Palestina în timp de opt
ani de persecuție. Ea începu prin dărâmarea templurilor,
și se descărcă cu deosebire asupra Păstorilor. Ea răpi un
număr nenumă&rat de Credincioși în t6te Provinciile, în Libya,
în Egipt, în Syria, şi din Orient până în Iliria. Ţările cele
mai depărtate, precum Italia, Sicilia, Galia, Ispania, Mau-

ritania și Africa, nu simţiră de cât cei doui dintâi ani efectele

r&sboiului

ce nelegiuirea

declarase Religiunii n6stre, Dum-

nedeu bine voind a ajuta simplicitatea credinței lor, şia

le acorda pacea. Și apoi se întâmplă atunci Imperiului
Roman, de a fi divisat în dou& părți, ceia ce nui
se

întemplase nici

odată.

Chreştini ce

locueati în una din

cele dou& se bucurai de o pace profundă. Cei ce locuiaii
în cea-l-altă suferiră un crud r&sboiă. Insă când Dumnedei
avu bunătatea de a ne privi cu un ochit favorabil, Prin-

cipil cari ne prigonise cu mai

simțimiîntul,
boiului. Nu

multă furie ; își schimbară

revocară Edictelele lor, şi stinseră focul r&svoii uita de a vorbi de această schimbare.

CARTEA

A NOUA

CAPITOLUL
Falşa

bună

Revocarea

voință

Edictelor

|.

a lui Maximin.
fu

publicată

în

(an.
Asia,

309).
şi în tâte

Provinciile. Insă pentru că ea displăcea forte tare lui Maximin,
acest Principe nelegiuit şi inimic neîmpăcat al Religiunii

n6stre, care exercita

dominaţiunea

sa tiranică în Orient,

în loc de a face să fie publicată în întinderea Statelor sale,

el se mulțumi de a o face cunoscut judecătorilor ca, să se
abţină de a ne persecuta. Ceia ce el nu făcu de cât de
frică de a se opune voinţii celor-l-alţi Impărați,

care 1 în-

treceau în autoritate și în merit. Guvernatorii 'se însciințară
unii pre alţii de intenţiunile lui Maximin. Sabin prefectal
pretoriului, care este prima demnitate a Imperiului, scrise
despre aceasta o scris6re guvernatorilor de Provincii, pe
care am tradus'o astfel:

_

«Domnil noştri, şi prea sfinţii noștri Principi, luase, de mult
«timp, o îngrijire-particulară dea readucela calea cea bună pe

«acei ce se abătuse din ea, şi de a'i obliga să renunţe la Religi«unile streine, pentru a adora pre dumnedeii Imperiului. Insă
«îndărătnicia unora s'a urcat până la un aslfel de exces, încât
<despreţuiaii ordinele suveranilor lor, și rigorea supliciilor.
«Principii noștri judecând că clemenţa și pietatea lor nu pote
«să le permită ca supușii lor să fie expuşi pentru aceasta la
«ultimele pericole, la care unii alergaii de sine însuși cu

«o temeritate plină de orbire, mi-au poruncit de a vă scrie,
«să nu mal turburaţi pre creștinii ce vor fi surprinși în
«exercițiul Religiunil

lor, fiind că timpul

a făcut a se re-
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«cunosce în destul că nu e nic un mijloc de a învinge
«îndărătniciea lor. Insciinţaţi deci pre judecătorii și pre-ofițeriă
«particulari ai locurilor de a nu mai face nică o perchisiţie».

Guvernatorii

era

Provinciilor fiind deci convinși că aceasta

intențiunea, Impă&raţilor o comunicară

și avură grijă

subalternilor lor,

ca ea să fie executată forte exact. Ast-tel

ioți cei ce erai în temnițe, sâii cari lucrau la mine, fură puşi

în libertate, de şi nu

era aceasta

în adevăr intenţiunea

Imp&raţilor. Se vedu atunci lumina păcei succedând nopței
persecuțiunii, și creștinii adunându-se în mai mare număr:

ca nici odată. Păgânii surprinşi de o schimbare atât de
puțin așteptată, strigaii că trebuea ca Dumnedeul Creștinilor să fie singurul adevărat Dumnedeă. Cei ce semnalase
curagiul

lor. în timpul violenţii persecuţiunii se arătau plini

de o minunată îndrăenslă, pe când acei a căror credinţă fusese

slăbită, și cari făcuse un trist naufragiti, reveneati cu umilinţă la masa salutară a penitenţii, şi ruga pre acei ce
rămăsese statornici, de a le întinde mâna. Generoșii apărători ai Religiunei nostre scăpaţi de munca de a lucra la

metaluri,
(umire,

se reîntârseră, în ţara lor cântând Imnuri de mul-

spre

nu se puteau
bucuria lor.

marea

mirare

opri de

a'i

a acelor

felicita,

CAPITOLUL

Perfidia

Inimicul

de

care

Gmenilor

fu

ce”

persecutase,

ce

nici de ale mărturisi
E

11.

urmat

acest

de bine, care cum am

ordin.

dis, exercita

tirania în Orient, neputând suferi acestă fericită stare în:
care lrăiau creştinii, începu după trecerea, de șase luni
a turbura pacea lor oprind, sub nu sciti ce prelext, de a

se aduna

deputaţie

în cimilirii. Pe lângă acâsta el puse a'i veni o:

din

partea

cere ca o fa:Gre

locuitorilor

deosebită,

din

libertatea de a locui în celatea

Şi violent, care

principalul

exercila

autor

Acest om

nedrepte

r&ă

fabricată

atacând

prin

viclean

dregătoria de Logofet fn

CAPITOLUL
Statua

pentru ai

lor. ''eotecnu,
om

acolo

al acestei

Antiochia,

ca creștinii, să nn mat aibă

în

persecuţiuni.

III.
Antiochia.

tot felul de mijl6ce pre acei

de Religiunea n6stră, urmărindui

ca pre tâlhari şi șcele-

—
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rați, înegrindu'i prin calomniile cele mai grozave, şi fiind
chiar causa morţii a unora, 'şi propuse în fine de a ridica o statuă lui Jupiter Filian. Instituind apoi ceremonii

nelegiuite în ondrea sa, și compunând oracoli falși, el scrise
Imperatului, cu scep de a se insinua în bunele sale grații
prin o mișelescă linguşire, că acest dumnedei ordonase

ca creștinii, ca inimicii ai săi să fie isgoniți din cetate, şi
din pământurile ce. atârnă de ea. .
CAPITOLUL

Despre

ce sa

IV.

ordonat în unele
Creștinilor.

Cetăți contra

Acest vicleșug reușindu'i, judecătorii din cele-l-alte cetăţi

se hotărâră de al imita, şi gnvernatorii de provincii cari
sciaui că aceasta plăcea Împăratului,

îndemnau pre popâre

a cere acelaşi lucru. Imp&ratul acordându-le fârte bucuros
cererea lor persecuțiunea
în î6te

cetăţile

reîncepu.

și alese pentru

Maximin stabili preoți

acest

sfârșit

pre

acei

ce

îndeplinise cu mai mare reputaţie cele-l-alte dregătorii ale
statului. Ei nu

lipsiră

cultul dumnedeilor

de a lua cea

lor, şi superstiţia

mai

mare

grijă de

lu! Maximin

merse

atât de departe până a împinge pre supușii săi a ne întinde curse, şi a ne face să perim prin tot felul de căi,
“în credința în care ei erai, că acesta era cel mai bun
zmijioc de a câștiga bunele graţii ale stăpânului lor, şi

„le a atrage favorile. sale.
Acte falșe

Ei compuse

CAPITOLUL V.
compuse

contra creştinilor.

acte de opotrivă falșe și nelegiuite despre

cele ce se făcuse în pers6na Mântuitorului sub Ponţiu Pilat
și le trimiseră prin autoritatea Imp&ratului în provincii cu

ordin de a le afișa,'şi de a le publica. Invăţătoril puseră
pre școlarii lor de a le învăța de rost și de a le recita.
In: același timp un comandat de trupe luând nisce femei
desfrânate din tergul de la Damas, cetate din Fenicia, le

sili prin frica muncilor

cu care le amenința, de a declara

—

prin

un

acţ

public

că

ele

204—

fuseseră odinidră creştine, că se

pângărise altă dată de crimele ce săvârșesc creştinii în
Biserici, și de a adeveri tot ce calomnia cea mai neruşinată s'a obicinuit

mostră odi6să.

de a publica,

Declaraţiunea

misă. Împăratului,

care

pentru a face Religiunea

acestor femei perdute fu tri-

o publică.

CAPITOLUL

VI.

Despre

acei ce ai suferit martirul în acel timp.
Comandantul trupelor, fu pedepsit curând după aceia
de nelegiuirea sa, prin mortea violentă ce ș'o procură el

însuși. Guvernatorii de provincie reîncepend a ne perse-

cuta cu furia lor obicinuită, acei ce se făcea mat însemnaţi în Biserică prin zelul, cu care ei predica Evan-

gelia, fură prinși și condamnaţi la morte. Din aceștia erau
irei cari mărturisind că erati creștini, fură expuși la fiare

în Emesa,

cetate

din Fenicia.

Silvan episcop, om de o ex-

tremă bătrânețe, și cari "și îndeplinise cu tâtă demnitatea
timp de patru-deci de ani funcțiunile sacerdoţiului, fu din
acest număr. In acelaşi timp, Petru episcop de Alexandria,
gloria și pod6ba

clerului,

care

se

făcuse forte recoman-

dabil prin sânțenia vieţei sale, Și prin profunda cunoscință
ce avea

ximin, cu
nu

se

de

scriptură, avu

mai

gândea

mulți
la

capul

Episcopi

aceasta.

tăiat

din

Lucian,

din ordinul lui Ma-

Egipt, când nimenea
preot

al Biserici

din

Antiochia, forte stimat pentru severitatea virtuţii sale, şi
pentru eminenţa

sciinței sale, fiind la Nicomidia, unde era

atuncea Maximin, şi făcend acolo un discurs pentru
apă:
rarea Religiunii nostre, în presenţa guvernatorului, fu pus
în temniţă, ȘI apoi executat la mârte. In fine acest
inimic

al virtuţii, ne împovără de atâtea rele în fârte puțin
timp,
încât acâsta a doua persecuțiune ni se păru mult mai
crudă de cât cea dintâi.
|

CAPITOLUL VII.
Edictele ce fură expuse în public contra creș
tinilor.
S'ai săpat atuncea pe aramă edictele ce Impe
raţii publicaseră contra n6stră, ceia, ce nu se făcuse nici odată.
Copiii nu

recitau

alt nimic

în școli,

de cât actelele

falșe

ale-lui

—
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Pilat. Voiă raporta aicea scrisorea lui Maximin, care cum
am disfu săpată pe aramă, şi expusă în public, şi o voiu
atât pentru

raporta
de

a pedepsi

aceia a schimba
contra

arăta

insolența

dreptăţii Dumnedeesci,

şi severitatea
odată

a

crimele,

sale, cât

nelegiuirei

care

nu lipseşte nică

şi care îl obligă curând dupe

simţimiîntul și a revoca, ceia ce ordonase

n6stră.

Copiea scrisorii scrisă de Mazimin, în privința decretelor
ce se facuse contra creștinilor în mai multe cetață, trasă din
o tab/a de arama czpusă public la Tyr.

«Intunecimele rătăcirei de care spiritul Gmenilor era aco«perit prin un efect al nenorocirei lor mai mult de cât al
«nepietăţei lor, fiind în fine împrăștiate cu totă slăbiciunea
«și cu totă temeritatea de care ei sunt plini, au putut re«cunâsce forte lămurit îngrijirea ce dumnedeii au bunătatea
e
«de a lua de purtarea lor. Ceia ce mi-ai procurat o bucuri
str&să
făcut
a
re
îngriji
«cu atât mai simțită cu cât acea
dum«lucescă zelul de care vot ardeţi pentru gloria lor, (a

«nedeilor). Nu era nimenea care să nu fi fost convins încă

, nu
«de mult de grijaşi respectul cu care voi “i onorați
fac a fi
«prin vorbe zadarnice, ci prin efecte solide, care
stabilit
«privită cetătea vostră calocul particular unde eă ai
prin o
lor
a.
presenţ
simţi
se
«locuința lor; și unde ei fac a
că
vâdut
aţi
voi
ce
«necontenită protecţiune. De îndată
a
au
începe
e,
«nişte 6meni plini de o detestabilă vanitat

«se înmulți și a se răspândi, și a aprinde un

loc ce se

e, Şi în
«păruse stins, vol aţi uitat propriile v6stre interes
în ne«loc de a implora ca mai înainte ajutorul nostru

«voile vostre,

voi aţi făcut

recurs la pietatea n6slră ca

a opri răul
«la cel mai tare sprijin al Religiunii, pentru
fost inspiați
în nascerea sa ceia ce nu mă îndoesccă
vostră,
«rai de dumnedei. Jupiter care preşede în cetatea

voștri va
«care conservă familiile, femeile vostre şi copiii
făcut
«făcut să luați această laudabilă hotărâre, şi va
și aeilor,
dumned
<a recunâsce cât e de folositor cultul
«vantagios

Gmenilor.

In adever

este 6re

cine-va

atât de

«nesimţitor, şi atât de orb peniru a nu. vedea că numai
«prin ordinul providenţiei lor şi a bunătăţii lor că pă.
«mentul în loc de a înșela speranța, plugarilor dă însutit

—
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«semințele ce ei i le încredințează ; că
r&sboiul nu schimbă
«nică de cum fața lumei; că aerul
conservă sănttatea
«nGs

tră prin o dreptă temperatură în
loc de ao conrupe
«prin o suflare infectată, că vântur
ilenu
. ridic termpeste pe
«mare ; că exalaţiile nu sgudue
pământul, Și nu se des«chide pentru

«nici una din
«forle

a înghiți munții, si în fine că nu
simțim
acele calamități publice ce odinidră
erai -

dese Și forte ordinare? Este
adevărat că aceste
<calamilăți nu ne erai trimise
de dumnedei de cât în
«uta acestor scelerați, a căror rătă
cire Și nelegiuire sc răs<pândise în totă lume

a, Și o umpluse de confusie ŞI de
infamie.
Dup câte va cuvinte pe care le
omit, el adaogă următorele:
«Să considere ei grâul de care
ţarinele sunt acoperite,
«fânețele

de care pământul este smălțat;
să s& vadă cuaerului. Şi fie care să se bucu
re
de aceia că
«pietatea cu care voi dați dum
nedeilor
<tățenia

«datorii, au liniștit puterea
luj Marte,
«cura de fructele păcei. Acei
cari au

«de a recundsce rătăcirea lor

cultul ce le este
şi vă fae a vă hbufost atât de fericiți

și de a îmbrăţişa adevărul a
«un motiv mai mare de a
se bucura de cât cei-l-alţi,
ca
«nişte Gmeni bătuţi de tempeste
cari ati evitat pericolul, şi ca
«niște bolnavi cari aă recăpeta
t sănătatea lor. Iar dacă
«vor mal fi încă unii atât
de îndărătnici pentru a persista,
«în rătăcire, să fie isgoniți
după cum o cereți afară din
«cetatea vâstră şi a teritorului;
pentru ca fiind scăpată de
«molipsirea a tot felul de
crime, să nu se aplice de
cât
«la cultul dumnedeilor. In fine,
pentru a vă arăta cât mi-a
«fost de plăcută cererea vOst
ră, și cât sunt de dispus
a face
«favoruri Gmenilor de bine
fără 'să le ceară, vă permit
in
«considerațiunea acestei pi6s
e hotăririce ați luat de a'mi
cere
«tot ce veți pofti. Grăbnicia
cu care veți obține-o va fiun
“monument etern de piet
atea vâstră pe care scob
orâtorii
<Voştri vor sci că noi
am recompensat. »
Această

scrisâre fiind publicată și
afişată în t6te pravinciile ea ne răpi Speranța
de
a
ne
bucura-de vre un |
repaos, şi ne făcua ne
teme ca nu cum-va cei aleși
să fie
slăbi în credință. In acel
ași timp când Speranța
unora
dintre noi începea a se
reci,
efectele protecțiunei sale, repr Dumnedei ne făcu a simţi
imând insolența tiranilor,
“nainte ca unii din acel
mai

scris, să fi ajuns

ce duceau scrisrea, ce
am tranla cetăţile unde” trimises
e.
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CAPITOLUL
Despre

VIII.

r&sboiul, Iometea și pestilența
templat în acel timp.

“Iarna petrecendu-se
-dente ca de obicinuit,

urmată de ciumă.

ce sa

în-

fără să fi fost ploi alât de abonse întâmplă o mare fâmete, ce fu

Afară de ciumă domnea

și o altă bolă

ce cuprindea tot trupul, și care lăcu ca mai multe pers6ne să fie în primejdie. Erao bubă inflamanlă, ce se
-chiamă cărbune, care alipindu-se mai cu s6mă de ochi
lua vederele la o mulţime de Gmeni de tot sexul și de
t6tă vârsta. Pentru culmea nenorocirei tiranul Maximin:
-declară răsboiu Armenilor cari de mult timp eraă amică
şi aliați Romanilor, şi vroea a'i constrânge de a renunța.
la “Religiunea Creştină şi de a adora pre idoli. Acest deluvii de nenorociri ce inundară Imperiul, umili orgoliul
cu care acest principe se lăuda că domnia sa ar fi scutită de urgia Cerului, spre răsplătire de pietate cu care
el onora pre dumnedei și persecula pre Chreștini. Acesta,

fu şi o predicere şi ca un început al ruinei sale. EL suferi diverse perderi cu armata sa în răsboiul contra Armenilor. Supuşii s&i fură bântuiţi de ciumă, şi atât de
strimtorați de tome, în cât un medimn de grâu preţuea
dou& mii cinci sute de drachime afice. Era o mortalitate
atât de mare în cetăţi şi la ţară, în cât se putea şterge
mal (te recensămintele ce se făcuse în trecut. Mai mulţi
fură constrânşi de a vinde celor bogaţi copiil lor, aceste
daruri preţiose ale căsătoriei

Alţii vindură pămenturile

lor, pentru

a avea cu

ce trăi.

lor, și fură reduși la o extremă

“sărăcie. Unii mâncară fân și erburi ce le stricară stomacul și ruinară săn&tatea lor. Dâmne de condițiune fură
obligate de nevoe a cere milostenie pe strade, cu o pudâre şi o sfieală care arătau nobleța nașterel lor, și extremitatea

mizeriei

lor.

Alţii păreau

atât de uscați și atât

de slabi în cât se puteau lua de niște fantome. Ne având
puterea. de a se susține ei cădeau r&sturnaţi, şi rămânând

-culcaţi pe spate cereaii o bucală de pâne. De și erau aprâpe de a expira, ei nu încetai de a striga că muriau
de fome. Cei mai bogaţi mirați de numărul săracilor, și

“obosiţi de a'i ajuta, se învertoșară la vederea mizerii lot
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și se temeaii de a deveni asemenea lor. Stradele şi pieţele
publice r&maseră

timp de mai multe

dile acoperite

de tru:

puri mârte, din care unele fură sfâșiate de câni. Ceia ce
fu causa că cei ce rămăsese în vi6ță uciseră pre acei
câni,

ca nu

cum-va să devină

turbați, şi să'i sfâșie şi pre

ei înșiși. Cu tâte acestea bla molipsitâre se r&spândea
prin case, şi ataca cu deosebire pre cei bogaţi pe cari

I6metea, "i cruțase. Guvernatorii de provincii, cei mai de
căpetenie din fie care cetate erau răpiți de o morte grab-

nică şi repede,

ca cum

f6melea

nu sar fi abținut de a%

ataca, de cât pentru a'i da ciumei. Nu se audea. de cât
plângeri și strigări în strade şi în pieţile publice. T6tă

cetatea r&suna de cântări jalnice, și de sunetul acelor
triste instrumente prin care tristețea și durerea ai obicinuit a se exprima. Mârtea armată de ciumă şi de f6mete

ca de do& săgeți înveninate, făcu o devastareatât de spăimântătore, în cât se vedea adesea orl ridicându-se două
sau trei trupuri din aceiaşi casă. Iată care fu recompensa
orgoliului lui Maximin, și a..decretelor ce cetățile dăduse

contra, n6stră. N'ai fost de cât Chreştinii cari au arătat

charitatea lor în mijlocul atâtor mizerii. Ei dădură înmormintare unui mare număr de trupuri, de care nimeni
n'avea nici o grije.Ei adunară pre toți săracii din cetate,
și le distribuiră pâne, ceia ce le dădu o minunată reputaţiune, şi făcu a se publica că el eraă singuri în buna
religiune, şi că numai ei singuri adorai pre adevăratul

Dumnedeii.

Cu tote acestea, acest Dumnedei,

a cărui pu-

tere este egală bunătăţii, acest Dumnedeii care nu permisese aceste calamităţi publice, de cât pentru a mărturisi indignarea sa contra acelora ce ne perseculase pe
nedreptul, ne dădu pacea, pentru a face cunoscut la t6tă
lumea, că el nu ne-a refusat nici odată protecţiunea sa,
Și că

dacă

ne-a

pedepsit

nat îndată ce noi am pus

câte

CAPITOLUL
Mortea

Constantin
unul

odată,

mâniea

sa

s'a

ali-

nădejdea nstră în bunătatea sa.

IX.

tiranilor și ultimele

lor cuvinte

acest pios Imptrat, ce am Qis că a fost fiiul

alt Impărat

f6rte pios,

şi Licinius

care

ținea

după:
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al

doilea

rang.

fiind

ridicaţi

de

Dumnedei,

con-

ganță

nu

se arătase încă

până atuncea,

ucise în mod ru-

şinos pre Maximin în. Orient. Constantin care ţinea pri- mul rang, fiind mișcat de compătimire de opresiunea, sub
care gemea Romanii, merse în fruntea armatei sale,
după ce a implorat ajutorul lui Dumnedei cel a-tot puternic, care a creat universul, Și a cuvintului etern, fiul
său unic, Mântuitorul nostru, cu scop de a” linişti, Și
de ai restabili în libertatea, de care se bucurau odini-.

Gră strămoșii lor. Maxenţie care se încredea mai mult
în secretele magiei, de cât în iubirea supușilor să, nu
îndrăsni a eşi din Roma, şi puse diverse pândiri. Insă
Constantin,cu ajutorul ceru
cerului, atăcând succesiv trei bande
din partidul săi, le învinse fără greutate, și le puse pe:

fugă. Ast-fel deschidându'și trecerea Italiei el înaintă până
la porţile Capitalei. Dar pentru ca să nu fie obligat dea
ataca pre tot poporul, Dumnedei trase pre tiranul afară
din cetate, cu lanţuri nevădute, și confirmă prin un noă
miracol, ce făcu în presența credincioşilor şi a necredincioşilor, vechile miracole ce sunt coprinse în cărțile sânte
și care trec de fabule în spiritul unora, de şi Chreştinii
nu se îndoesc nici cum de adevărul lor. Căci dupre cum
el îngropă sub valurile mărei roșii, armata şi căruțele lui:
Faraon în timpul lui Moise, şi a vechilor Jidovi, de ase-

menea, el făcu a cădea în acești timpi pre Maxenţiu și
soldaţii săi în fundul unui fluvii ce voeau a/'l trece pe:
o punte de lemn; ast-fel se pote dice de el cu dreptate.
A cădut în grâpa care a săpat. Intorce-se-va durerea lui la capul lui, şi pre creștetul lui nedreptatea lui se va pogori. Puntea. fiind ruptă, vasele
se afundară cu Gmenii cari erai deasupra. Detestabilul
tiran

cădu

el. mai

gardiștii să, ast-fel

întâiu

ca

o masă

de

că soldaţii cari prin

câştigase victoria puteai

plumb.

și apoi

ajutorul

Cerului

cânta precum Israiliţii ce se condu-

ceată de Moisi odiniră, cântară contra lui Faraon: să cântăm Domnului că cu slavă sau proslăvit. Calul

și pre călărețul, i-ai aruncat în mare. Ajutor și
acoperitor Saă făcut mie spre mântuire. Și mai jos:

(CP

dânsul

tra a doi tirani forte crudi și forte nelegiuiți; Cel dintâiti
învinse pre Maxentiu contra. așteplării a t6tă lumea și'l
ucise la Roma: (an. 312), iar Licinius, a cărui estrava-

— 300 —Cine
Cine

este asemenea ție întru damnedei Domne:
este asemenea ție? Tu eşti proslăvit întru

sânți, minunat, și cu slavă făcend minuni. Constantin cântând dacă nu din gură, cel puţin din inimă şi
prin faptele sale, aceste cântări, și altele asemenea în o-

norea lui Dumnedei,

de la care

el știa că avea victoria

sa, reintră ca în triumf în Roma, unde fu priimit în aclamaţiile senatului, ale cavalerilor, ale poporului, ale
femeilor și ale copiilor, cari nu încetat de a] lăuda, şi
de a'l chema liberatorul patriei, şi autorul prosperității lor.
Acest principe, care avea simţimintele_ unei adevărate pietăți săpată adinc în inimă, nu se cuprinse . de vanitate

de aceste aclamaţiuni

nici

de aceste

laude; ci atribuind

lui Dumnedeiă tâtă onsrea biruinței, el ordonă a pune trofeul
crucii în mâna statuei, ce'i ridicase Romanii în locul cel mâi

frequentat

Ti

din Roma,

și gravă la bază acâstă inscripţiune:

«Prin virtutea atot puternică a
liberat cetatea v6stră din jugul
tului și poporuluilibertatea. și
recunsce harul ce Dumnedei "1
cu Licinius a cărui spirit nu

acestui semn salutar, am
tiraniei, și am redat senagloria sa». Apoi pentru a
făcuse, el publică împreună
era încă atuncea conrupt,

sub ascultarea sa, presupunând
nu făcuse nici de cum.

că ati făcut lucruri ce el

cum a fost pe urmă, o lege torte favorabilă și forte avantagi6să creştinilor, pe care o trimiseră în orient, lui Maximin, ce se părea a fi în bună înțelegere cu - dânșii, cu
noutatea, biruinței lor. Acest tiran gemu în fundul inimel
sale la, citirea” scrisorii lor, și nevoind nici a aproba legea,
lor, nici a o desaproba, de frică de a excita mâniea lor,
el scrise în acești termeni guvernatorilor de provincii de

Traducţiunea

scrisorii

tiranului

Maximin.

«Jovius Maximin August, lui Sabin. Cred că sciți şi fie
«care scie deasemenea, cum Deocletian şi Maximian părinții

«noștri și predecesorii noștri v&dând că mai toți
«lor renunţai la cultul dumnedeilor, pentru a intra
«creştinilor, ordonară cu fârte mare dreptate, că
«<ar fi părăsit Religiunea lor, vor fi contrânşi prin

«a o relua. Cât pentru mine,

«am

aflat că mai

multe

când

pers6ne,

supușii
în secta
acel ce
munci,

am venit în orient, și

cari puteai

servi

forte -

—

«cu folos statului,
«am

făcut
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fusese

cunoscut

isgonite

pentru

această

causă,

anu

exercila

nici

judecătorilor de

o.

<asprime, ci de a întrebuința stătuiri și măguliri, penlru
<a readuce la cultul dumnedeilor pre acei ce se depăr-<tase de ei. In cât timp acest ordin a fost executat, mai
«mulți au fost atrași la vechea Religiune prin blândeţa

«ce se întrebuința, față de ei. Ducându-mă anul trecut la
«Nicomidia, locuitorii veniră cu dumnedei lor a mă ruga
«de a nu permite

mai

mult

ca acele

persâne

să rămână

«în cetatea lor. Fiind că șcieam că erai în acele cartiere,
«un

mare

număr

«cererea lor era
<acorda-o

de

creștini,

le făcuii

r&spuns,

că dacă

făcută în general de toți locuitorii, le voit

frte

bucuros.

Ins€ fiind că unii erau lipiţi de

«superstițiea creştinilor, am lăsat la totă lumea liber«tatea de a ţinea Rel'giunea care'i ar plăcea. Cu tote a-.
«cestea. locuitorii din Nicomidia și din alte 6re care cetăți
«cerându'mi cu multă stăruință, ca să nu îngăduesc mai
«mult creştin între dînșii, am fost obligat de a le r&s-

«punde că, fiind că toţi Imperaţii precedenţi ordonase ast-«fel, şi fiind că acesta era plăcut dumnedeilor ce guver«neadă lumea și conserv Imperiul, vroeam mult ao confirma,
«Pentru aceasta, de şi am ordonat mai nainte cu vii graiii,
«Și prin scris ca guvernatorii de provincii să nu ordone
«nimic aspru contra acelor ce vor vroi a rămânea în Re-

«ligiunea creștină, totuși ca nu cumva
«cesta, să nu fie trataţi

cu

tot. ordinul a-

cu 6re care asprime, am bine voit

«a vă însciința încă a v& mulţumi de a. întrebuința blân«dețe şi dibăcie pentru ai atrage la. cultul dumnedeilor..
«lar dacă cineva '1 va îmbrăţişa de sine însuși, trebue a'l
«primi

cu bucurie,

_<Urmaţi cu
<Olițerii să

şi a lăsa pe cei-l-alți în libertatea lor.

exactitate

exercile

acest

ordin, fără a permite ca

vre-o: violență

asupra

locuitorilor din

«provincii, fiind că, cum am dis deja, nu trebue a întrebuința.

«de cât blândeța pentru
«Faceţi a se publica

a'i atrage la cultul damnedeilor.

acâstă scrisdre, pentru

ca t6tă lumea

«să cundscă intențiunile mele».
A
j
Acest Principe scriind astfel, nu dupre simţimîntul sei,
ci pentru

a se acomoda

nu credea că vorbește

dință, pentru că
făcuse pe urmă

cu necesitatea,

timpului,

nimeni

sincer, nici că lucreagqă de bună. cre-

acordându-ne,

a se arăla

deja

altă dată pacea, el

perfidia sa. Astfel, nici un cre-

—
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stin nu îndrăsni a se aduna, nici a face profesiune publică
-de Religiunea sa, fiind că mai cu seamă scrisdrea lui Maximin, nu dădea această permisiune, și oprea numai de
-a ne urmări. Cu tâte acestea Constantin și Licinius " declaraseră prin scriscrea lor, că ei ne lăsase o întreagă
libertate. Ins& acest nelegiuit nu vroi nici de cum a se
supune până când n'a fost forţat la aceasta prin rigorele

-dreptăţei dumnedeesci.

„CAPITOLUL X.

-

Biruința câștigată de pioşii Impărați.
Maximin neputend mai mult suporta greutatea Imperiului, de care fusese însărcinat fără nici un merit, tratând
„afacerile tără nici o prudenţă, și fiind de altmintrelea coprins ae o vanitate extra-ordinară, prin care se înălța mai
presus de cei-l-alți Împărați care'l întreceai în nascere, în
“educaţie, în spirit, în înțelepciune, şi ce e mai -principal
în pietate, cu care el afecta de a se numi cel dintâii,
„se urcă la asttel de exces de estravaganţă, în cât rupse

alianța ce jurase cu Licinius,
tând

în forte

puţin

timp

și "1 declară r&sboiă. Exci-

o desordine

stranie, și umplând

tote cetăţile de tumult şi de confusiune,

el merse contra

lui Licinius

numerâse,

în

fruntea

unei

armate

forte

pre-

“supunnd mult ajutor de la demonii, ce adora ca pre dumnedei. Însă în mijlocul luptei, el se vădu lipsit de tot a„jutorul, și biruința r&mase lui Licinius, prin ordinul acelui
ce este singur adevărat Dumnedeu. Fiind părăsit de garda
sa, care trecuse în partea inimicilor, el se desbrăcă mi-

şelește de ornamentele
mulţimea

din mânile

demnităței

sale, şi se amestecă în

soldaţilor. După aceia fugi din sat în sat ȘI scăpă

inimicilor săi, confirmând

„adevărul acestor

cuvinte

ale scripturei

prin exemplul său
că: Na

se mân-

tuește Imperatul prin multă putere, și uriașul nu

se va mântui întru mulțimea

virtuţei lui. Minci-

nos este calul spre mântuire, și întru mulțimea
„Puterei sale nu se va mântui. Iată ochii Dom-

nului spre cei ce se tem de densul, spre cei ce
nădejduesc întru mila lui.
Tiranul întorcendu-se astfel pre pământurile de sub as-

"cullarea sa,

acoperit de ruşine Și de confusiune, făcu a

—

executa la mârte
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ca înșelători şi trădători pre mai mulţi

preoți ai dumnedeilor săi, şi pre mai mulţi ghicitori pe
care"! consultase altă dată ca pre oracoli, și prin consiliul
cărorael luase armele. După aceasta redând ondrea şi

gloria -Dumnedeului

creștinilor, și făcând

a se publica o

lege solemnă pentru a restabili pre creștini în o întreagă
libertate, el fu atacat de o bâlă primejdisă, care ne slă“bindu”l ?1 luă din lumea aceasta. lată ce coprindea legea sa:

7

Copie după constituțiunea făcuta de tiranul Mazimin
în favorea creștinilor.
«Imp&ratul Cesar Caius Valerius Maximin, Germanic, Sar«matic, pios, fericit, neînvins, August. Cred că nu e ni«minea care să nu fie fârte convins de îngrijirea ce am
«necontenit de tot ce priveşte binele, şi interesul supu-

«şilor mei. Fiind altă dată informat

de nedreptăţile și de

«vexaţiunele ce făceaii ofiţerii mei sub pretextul legei, prin

«care Deocleţian și Maximian, predecesorii mel ordonaseră
«ca adunările creştinilor să fie cu totul oprite. Eu am oprit

trăi în exer«anul trecut de a tutbura pre cel ce ar doria
«cițiul acestei Religiuni. Insă am recunoscut pe urmă, că
«unii judecători, ce nu înțelesese bine intențiunea mea,
«fură causa că acei ce aprobau această Religiune în inima
«lor, nu îndrăsneaii a face profesiune publică de ea; pentru
«a, risipi decă cu totul teama lor, şi neîncrederea lor, le
«permit prin acest edict de a o exercita liber, și de a ce«lebra Duminica, şi pentru a'i face a simţi mai mari efecte
«a le clemenţii mele, ordon că dacă vre-o casă de ale

«creștinilor a fost confiscată de la ei, sei dată altora de
«către Impărați s6ii usurpată de către cetăți, ea li se va

«înapoia» Iată terminii constituțiunii ce a fost expusă în
public, prin care acest tiran dădu libertatea acelora pe
care "1 luase may înainte de profani, de nelegiuiţi, și de
ciuma neamului omenesc, nedemni de a locui nu numai

în cetăți cu cei-l-alți meni, dar nici chiar în cele mai grozave

pustii,

'şi permise

de ași

pietăţii, de a. celebra Duminica,

îndeplini

public

datoriile

şi de a se bucura în pace

de re care moşteniri celor pe care”! perseculase mai nainte

prin fer și prin foc,

contra cărora el excitase furiea fia-

relor celor mai crude, și exercitase cele mai grozave munci.
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Această

recunâscere

publică

ce el

făcu

de nevinovăția

n6stră, plecă pre Dumnedei a'i acorda o morte mai blândă.
de cum n'o merita. Ea nu fu totuşi atât de glori6să ca
aceia a Imp&raţilor ce mor în luptă pentru apărarea su-

pușilor lor,

Căcă pe când

armata

sa era înşirată în bă-

tălie, el fu lovit, ca un inimic a lui Dumnedei, în Palatul său unde se ascunsese, de o rană mortală ce'i acoperi:

tot trupul.
constrinse

Violenţa

durerilor

conrupt și consumat
nu

mai

avea

unde

care: era turmentat,

pământ.

Tot trupul

de un foc trimis din

nici o formă,

mînt uricios
sfâșiea
Păstra

de

a se rostogoli pe

şi nu

era închis

era

sufletul

cer

|

săă era

astfel

că

de cât ca un mor-

său. Violenţa cei

mărunlaele, și măduva, "i scâse ochii din locul lor.
totuși un rest de. viață, după ce a perdut vede:

rea, pentru

a, face lrumose

făgăduințe lui

Dumnedei, şi

a chema, mârtea în ajutorul săi. Veni în fine această mârte

și | scăpă de relele ce el recunoscea că cu dreptul a meritat

prin violența

cu

care

pers6na credincioşilor.

el persecutase

CAPITOLUL
Ruina

pre lisus Christos în

|
XI.

întregă a inimicilor Religiunii.

Maximin cel din urmă, şi cel mai crud inimic al Religiunii Creştine, fiind astfel răpit din lume, se începu a

se zidi

Biserici, şi creștinii se bucurară de o mai mare:

pace ca nici odată. Inimicii pielăţei fură acoperiţi de confusiune. Maximin fu declarat nelegiuit și inimic alui Dumnedeu prin edictelele solemne. Statuele ce fuseseră _ridi-

cate în mai i6te cetăţile în ondrea sa, sâii în on6rea fiilor

sti, fură sei dărimate, să diformate. Ofițerii pe cari el
i considerase mai mult de cât pre cei-l-alţi, şi cari pentru
a! plăcea, perseculase pre creștini cu ultima furie, fură

condamnaţi la morte. Picenţie cel mai scump din amicii
Săi, şi cel mai intim din favoriţi săi, pre care 71 făcuse:
de trei ori consul, prefect, și intendent al finanţelor sale,
și Culcian, care de asemenea trecuse prin t6te dregătoriele,
Și care se semnalase

în Egipt

prin

marele

număr de cre-

știni ce'i omorise acolo, fură cei mai remarcabili. Mai
«mulți alți miniștri ai tiraniei sale fură pedepsiţi în același

—

fel. Crimele lui Teotecnu
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nu scăpară de dreptatea dumne-

deiască. Nelegiuirea cu care el ridicâse la Antiochia statua. lui Jupiter, contribuise la înălțarea sa, şi i procurase
guvernămintul provinciei. Insă Licinius venind în acestă

cetate, și făcând o exactă cercelare de ghicitori și de înşelătorii ce erai acolo, el puse la tortură pre preoții și

pre falşii proroci ai acestui Idol, pentru a seste adeverul
din gura lor și pentru a'i face să mărturisâscă înșelătoriile şi vicleșugurile ce ei întrebuințaseră. Violenţa muncilor
silindu'i de a descoperi secretul lor, şi de a declara că
'Teotecnu era autorul înşelăciunei, el iu condamnat la morte
cu complicii si. Copiii lui Maximin ce împărţise cu el autoritatea şi onorurile Imperiului suferiră aceiași pedepsă
precum şi mai mulți alţii din cei de aprope ai lor, cară
oprimaseră un num&r ne numărat de nevinovaţi, fără să fi
înțeles vreo-dată acest avertisment atât de necesar: Nu

vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii Omenilor, întru
cari nu este mântuire. Eşi-va duhul lui şi se va
întârce în pămentul sei. In diuia aceia Vor peri
tote gândurile

lui. (Psalm

145)

Constantin şi Licinius curăţind astfel lumea de acești
principi răi, posedară singuri, fără invidie și fără gelosie
Imperiul

ce le aparţinea

recunoscință

de

legitim. Fiind că aveau o perfectă

însemnatele

favoruri ce

primise de la

Dumnedei, ei întrebuințară puterea lor a face legi pentru a
înlătura nepietatea, pentru a autorisa virtulea, pentru a
spori cultul lui Dumnedei, și pentru a întinde Religiunea
creștină.

20.

CARTEA A ZECEA.
CAPITOLUL
Despre

Slavă

pacea

dată

lui Dumnedei,

universului,

și lui

lisus

de

care

1

Dumnedei

este

Împeratul

Christos Domnul

Bisericii.

și stăpânul

sufletelor n6stre,

prin care cerem ca pacea de care ne bucurăm, să dureze fără a fi vre-odată turburată de nici un sgomot ce
vine din afară, nică de vre-o nelinişte ce se naşte din
lăuntru

din pacea

n6stă înşi-ne.. Insă pentru că fiind sus-

ținut prin ajutorul rugăciunelor vâstre, scumpul. „mei Pa“ulin, am isprăvit acestă a zecea carte a Istoriei Bisericii,
“pe care_o dedic vouă, pentru ca numele vostru să fie ca

o pecete ce închide opera mea. Cred de asemenea

că va

îi forte potrivit de a însera un panegiric asupra restabiNrii Bisericilor, fiind că în acest punct, nu voii face de
cât a asculta de sântul Duh, ce pare a mă îndemna la

acesta prin aceste cuvinte: Cântaţi Domnului cântare
nouă,

că lucruri minunate a făcut Domnul Mântu-

tai pre

Israil

drepta

lui, și braţul

cel

sânt

a

lui. Cunoscută a făcut Doinnul mântuirea sa,
înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa.
(Psalm. 97). Să ascultăm deci de Scriptura, ce ne obligă

de a cânta acestă cântare nouă, fiind că după ce am v&-

dut atâtea lucri grozave de vădut, și înfricoşate de istorisit, am veEdut pe urmă lucruri fârte plăcute, pe care
sânii martiri aii dorit de ale vedea, fără să le fi putut vedea; și noi am celebrat o strbătore ce erai dorit a ce-

lebra, fără să o fi putut celebra. EX ati trecut cu o grăb-
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nicie de necredut, şi ai fost răpiți la Cer, unde se bu„cură de o pace mai solidă, și de o fericire mai, perlectă.
Jar noi recunoscând cu umilinţă că bunurile ce posedăm
nu

sunt

încă.

de cât

mult mai

presus de

meritele

Scriptură

ni

nostre,

privim cu mirare mărimea darurilor lui Dumnedeă, și onorăm făgăduinţele sale, al căror adevăr '] vedem îndeplinit.
lată

terminii,

prin

sânta

care

le represintă.

Veniți și vedeţi lucrurile lui Dumnedei,
care

minunile

resbde până la

stricând

au pus pre părment,

marginele pămentului. Arcul va sfărâma şi va frânge
arde

va

Je

și pavezile

arma,

(Psalm.

foc.

cu

45).

Fiind că am lost atât de fericiți de a vedea în dilele n6stre îndeplinirea tuturor acestor lucruri, nu ne remâne
alt ceva de cât de a isprăvi cu bucurie Istoria n6stră.
inimicilor

Seminţia

mată,

dupre

acâstă

lui Dumnedeu,

fiind

a Scriptură:

predicere

ast-fel extermi-

vedutam

pre

cel necurat prea înălțându-se ca Cedriji Libanului.
ȘI am trecut, şi nu era, și lam căutat și mam
aflat Jocul lui.
Intunericile persecuţiuni

a se bucura de lumina

risipiră

se

şi Biserica începu

care erau de-

păcii. Aceia chiar

părtați de religiunea nostră, gustară, dacă nu abondenţa,
«cel puţin o parte din harurile ce plăcuse lui Dumnedei
de a ne da.
CAPITOLUL
Restabilirea

II.

Bisericilor

Toţi Gmenii vedendu- -se din fericire scăpaţi de jugul tiTaniel, sub care gemuse, mărturiseaii că Dumnedeul care,
protegiase pre 6menii de bine, era singurul Dumnedeii
adevărat. Cât pentru noi, cari am pus în Mântuitorul principala n6stră speranţă, noi simţim în fundul inimii o bucurie nespusă. care se arată pe fețele n6stre, când vedem
„reslabilindu-se locurile ce lusese infectate de către tira“nul, și reclădindu-se Bisericile cu mai multă strălucire de
-cum

ele

autoritatea

nu

fusese

nici

lar a confirma

odată.

Principii

aă

întrebuințat

prin legi în favorea n6slră

urile, ce ne făcuse Dumnedei.

Ba-

Fi ai scris episcopilor. Ai

relevat strălucirea demnilăţii lor, şi i-ati îmbogăţit de binefacerile lor. Voi pune o copie din aceste scrisori în istoria mea, pentru a fi la îndemâna posterităţii.
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CAPITOLUL
Consecrarea

Am

vEdut

după

NI.

„Bisericilor.

acesta solemnit
- sfinţiri
atea
lor și a con=

sacrărilor oratoriilor n6stre, adunările episcopilor, mulţime
a.
-poporelor, mărturisirile reciproce ale carităţei credinc
ioşilor,
și întrunirea membrilor trupului Mântuitorului,
care fusese
figurată ' prin acestă vechiă prorocie: și sa
apropiăt
dsele, fie care os la încheetura sa. (Ezechil
cap. 39).
Puterea, aceluiaşi duh se respândea în toți membrii,
ardârea
aceleiași pielăți însuflețea pe toți credincioșii, pentru
a publica
cu aceiași voce laudele creatorului lor. Cerernoniile
oficiului
divin fură observate cu mai multă pompă,
şi cu mai multă

maiestate ca nici odată. - Credincioșii de tot
sexul
t6tă vârsta, uniră inimile lor și vocile lor, pentru și de
a face
lui Dumne
dei

suri pentru

rugăciunele lor; iară episcopii făcură discur-

a'i adresa rugăciuni

de mulţumire.

CAPITOLUL IV.
Discurs

asupra

fericitei stări a Bisericei.

Ua om de un merit mediocru, compun
ând un panegiric,
îl pronunță în adunarea credincioșil
or, în presența Păstorilor, și'l adresă unui sfânt. episcop,
prin îngrijirile căruia
lusese zidită măreța biserică din
Tyr. lată terminii discursulului: « Preoți prea iubiţi ai lui
Dumnedeii, cari sun«teți sfințiţi prin ungerea cerâscă
a harului săi şi a du«hului său, învestiți de onsrea și
sfințenia sacerdoțiului,
«Și încununaţi cu meritul și gloria fapte
lor vâstre celor bune,
<ŞI Vol care sunteți principala podhbă
a acestui noii templu,
«carele în o vârstă plină de maturitate
şi de înţelepciune,
«conservați puterea şi vig6rea primilor
voștri ani, carele prin
0 deosibită favore a suveranului
stăpân al universului aţi
«fost reservaţi pâtru a înălța aces
tă sântă casă în on6«tea cuvintului, fiul săi unic, și
a dumnedeesci sale mi«16să, ca Beselel, ce făcu odin
idră tabernacolul chivo«tului, ca Solomon ce a zidit
templul din Ierusalim, şi ca
«Zorobabel ce Pat reslabilit, vot
în fine sfântă turmă a
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«Mântuitorului, cari aţi fost nutriţi cu doctrina pietăţi. De
«mult timp admirând minunile, ce a făcut domnul în fa«vOrea

n6slră

şi eram

obicinuiţi

a'i

da

laude prin aceste

«cuvinte trase din Scriptura sa: Dumnedeule, cu ure«Chile nostre am audit, și părinții noștri nI-aă spus

«nouă,
«lele

lucruri care
cele

de

«Insă acum

demult

în loc

ai lucrat în dilele
(Psalm.

de a audi,

Jor, în di-

4).

vedem

cu

însuși ochii

«noștri efectele mânii lui Dumnedeu, a căria putere este
«egală bunătăţii, și îndeplinirea făgăduinţelor cuprinse în
«testamentul săi şi în proorocii săi suntem obligați de a

«cânta o allă cântare
«vedut ceja ce am
«celui atot puternic,

de laudă, şi de a striga: Am
audit în cetatea Domnului
în cetatea Dumnedeului nos-

«fru. (Psalm. 47). Care este acâstă cetate dacă nu Bi«serica lui Dumnedei cel viii, ce noi am zidit, acest stilp
«şi acest sprijin al adevărului? Ai nu de ea sa dat a«cest alt oracol? Spusu-sat no€ lucruri minunate de
„cetatea lui Dumnedeă. (Psalm 93). Fiind că suntem
«toţi adunaţi aici prin harul lui Dumnedei, e drept de a.
«striga: Veselitu-mam de cei ce mi-ai dis mie: în
«casa Domnului vom merge. Domne jubit-am buna

«cuviința casei tale,

și locul locașului slavei tale.

«(Psalm. 121). Noi datorim a cânta nu fie-care aparte,
«ci toți împreună: Mare este Domnul, și lăudat forte,

«în cetatea Dumnedeului nostru, în muntele cel
«sânt al lui. EI este mare în adevăr, și casa lui este
«mare, înălțată și frumâsă. mai presus de casele fiilor o«meneşti. Mare este Domnul care singur face lu<cruri minunate

care nu aă numer.

El este mare fiind

«că dispune de timp și de minunte; că pune și depune
«pre Impărați; că ridică pre Gmenii cei mai proști din
«pulbere, şi scâte pre cei mai săraci din gunoi; că scobâră
«pre cei mari şi puternici de pre scaunul lor, și înalţă
«pre cei mici; că umple de bunătăţi pre cei ce erai în
„«nevoe și în lipsă; şi r&stornă puterea celor mândri. Ast„«fel el a dat nu numai credincioşilor, ci și necredincioșilor
«probe de adevărurile lucrurilor ce ai fost făcute. Dum„«nedeii care singur are o pulere și o bunătate nesfârșită,
«şi care singur a creat
“Să “cântăm cântare

lumea, a facut lucruri minunate.
nouă lui Dumnedei, care a
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«făcut lucruri minunate, și a căruea milă este în«vec. (Psalm. 135). Care a lovit pre cei mai mari şi:

«mai puternici Impărați, cari șa adus aminte de noi îi
«timpul când eram mai umiliți, şi ni-a mântuit din mâ-

«bile inimicilor noștri. Să nu încetâm nici odată de a lăuda

«pre Părintele cel vecinic, şi de a mulţumi lui Iisus fiul
«sei unic, care ni la făcut cunoscut, care ni-a luminat
«cu lumina credinței, care ni-a învățat adeverul Reli-

«giunii, care a exterminat pre nelegiuiţi și pre tirani, care«a reformat moravurile nostre, și care ni-a mântuit când

«eram

perduţi.

«o bunătate
«s'a

îmbrăcat

«naturii

Acest

fiu unic

a lui Dumnedeu,

voe

ascultare cu

care are

și o puterere egală cu aceiaa Părintelui sei,
de

bună

n6stre,

pentru

prin

a vindeca,

slăbiciunea

stricăciunea

n6stră;

el

«a considerat bolele nsstre, ca un înțelept și caritabil medic,
<a vindecat bubele și ranele nostre, s'a însărcinat de mi«Zeriile şi durzrile n6stre,şi ni-a scos din sînul morții.

«Numai el singur a avut o putere alât de întinsă pentru
«a procura mântuirea unui număr atât de mare de persone.
«HI a luat asupra sa păcatele nostre, și sa însăr«cinat cu durerile nostre. (Isaiea cap. 523). El a
«purtat singur greutatea nelegiuirilor nostre, și ni-a scos
«din

stricăciunea

«har ce n'am

mormintului.

fost năd&jduit,

EI

ne conservă

prin

un

și ne face a ne bucura de

«fericirea vecinică. EI e singurul autor al vieţei şi al lu«minii, unicul medic al bâlelor n6stre, Impăratul nostru,

«Domnul

nostru,

«lumina

presenţei

şi unsul lui Dumnedei.
sale,

n6ptea

cea

EI a risipit prin

întunec6să,

sub

care

«neamul omenesc fusese îngropat prin răutatea demonilor,
«și a topit lanţurile n6stre, ca ceara prin strălucirea ra-

«zelor sale.

Demonul

«tot binele, neputend

autor

al tuturor

relelor si inimic a

vedea fără a crăpa de necaz fav6-

“tea de care el ni-a împoverat, a înşirat tâte trupele sale
«contra n6stră, și ca un câne furios care muşcă pelrile

«ce i se aruncă,

deşi ele n'a

«pre acelea cu care bisericile

«contra n6stră

“guvernatorilor.

nici o simțire, a resturnat

n6âstre

erai

zidite, a strigat

prin edictele tiranilor, si prin ordonanţele
A corupt prin

veninul săii sufletele slabe,

«şi le-a târit la morte prin cultul nenorocit al Idolilor
“morţi. EI a ridicat contra nostră pre acei
ce ascundeaii

«sub faţă de 6meni, o crudime de fiare sălbatice. Inst ÂnDI

=
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«gerul sfatului celui mare, igcerâlul arnăătei dulsâi Dumnedet,
prilr CelE
<după ce a încercat

«mai grozave munci,

statorniciă

soldaţilor

s'a arătat de odată, și a distrus astfel

«pre inimicii săi în cât nu mai rămâne

de ei nici o amintire

«şi a înălțat pre amicii săi nu numai mai presus de cer
«şi de stele, de sore şi de lumină, și de cele-l-alte creaturi

«nesimţitâre, ci şi mai presus de 6meni

«atunăă
«ce ei
«ce nu
«cultul

şi de Îngeri. De

Imperaţii prin o-umilită recunosţinţă de onorurile
at primit de la bunătatea lui Dumuudei, fac ceia
făcuse nici odată, despreţuesc Idolii, calc în pici6re
demonilor, "şi bat joc de vechile rătăciri, pe care

«le primiise din tradiţiune de la părinţii lor, și nu recunosc
«de cât un singur Dumnedeii, de bunătatea căruia ei ati
«vădut efectele atât către denșii, cum și către alții. EA publică

«că lisus Christos, fiă unic allui Dumnedei este imp&rat
«a totă lumea. Ei declară prin edictele lor, că el este Mân«tuitorul, şi consacră posterității gloriâsele sale fapte, şi

lisus Christos
«celebrile sale victorii. Astfel Mântuitorul nostru

de către Principii lumii, nu ca un Imp&rat
«este recunoscut

şi muritor, ci ca pre fiul li Dumnedei, și Dum«ordinar.
«nedeii adevărat. Ajuns'a, vre-odată vre un Imperai la un
«punct atât de înalt, sEii de virtute, seu de putere, în cât
«să “umple tâtă lumea de numele său, și de a fi predicat
>? Făcut'a vre-odată vre-un Imperat legi
«de tote limbile
«atât de moderate şi atât de sfinte, ca să fie priimite de
«tote naţiunile cele mai depărtate? Imblândit'a vre-odată
«vre-un Împărat cu atâta bunătate temperamentul sălbatic
unui
«al barbarilor ? Susţinut'a vre-odată cine-va în cursul

«atât de lung spaţiii de timp, sforțarea

tuturor puterilor

«lumii, unite împreună pentru a! perde ? Respândita vremai
«odată cineva ca el, în tot pământul o nație care era
E
|
«necunosculă ?
atât de bine pre soldaţii
cineva
«Inarmata vre-odată

«sti cu armele

pietăţii, în cât să se fi găsit ei în luptă

în
«mai tari de cât diamantul ? Găsitus'a vre-odată cineva
cona
pentru
sa,
«destul de puternic, chiar după mortea
a
«duce aceste armate, pentru a înălța trofee și pentru
«umplea tâte ţările universului de templuri consacrate

«gloriei sale, precum este aceasta ce vedem înfrumusețat
«cu atâtea bogate podâbe? Fără îndoeală sunt forte mă<reţe,

şi forte strălucite aceste podbe, fiind că ele cuprină
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«o probă simțită de imperiul absolut ce Mântuitorul exer«cita asupra tuturor creaturilor, și că acestă adunătură
«de

frumuseţe

nu

lau

costat

de

cât

un

cuvint.

De

aceia

«nimic n'a putut resista voinţei cuvîntului, care este Impărat

«şi Dumnedei

tot de odată. Ar trebui să am un timp în-

«delungat, ca să fac un lung discurs pentru a descrie cu
«de-amănuntul tâte aceste podâbe. N'ar trebui mai puţin
«timp pentrua explica, care a fost ardârea acelora ce a
«lucrat la acestă operă, şi de ce merit acâstă ardere a

«fost înaintea lui Dumnedeii, care privește aceste templuri
«animate,

acestă,

casă zidită

din

petre vii, şi aședală

pe

«temelia Apostolilor și a Proorocilor; care are pentru pâtră

«angulară pe însuși lisus Christos, care a fost nebăgat în

«semă nu numaide acer ce ăă lucrat la vechiul bastiment
«al Synagogei, ci chiar de către mai mulți din acei ce ati
«lucrat la noul bastiment al Bisericii, adică de către toţi
«r&il Architecţi ai relelor edificii. Insă părintele cel vecinie

«la aședat odinioră ca și astădi capul unghiului al bise«ricil n6stre comune, Este 6re cine-va carele după ce ă

«voi dupe lisus Christos, Yseneralului armaieil vostre, pe.
«care suveranul Pontifice Tă “onorat dupe dânsul cu 9-

«Dorea sacerdoţiului, pe care Ta aședat păstor turmei
«Vostre, l'a înălțat mai pre sus de popor prin ordinul
«părintelui, ca interpret al voințelor sale, şi al intenţi-

<unilor sale ca un alt Aron şi
un alt Melchisedek, care
«este imaginea fiului lui Dumnedeu. Lui aparține dupe

«acest

suveran

«ascunse

ale

Pontifice

de a pătrunde secretele

conștiințelor

vâstre, ce

el cunoşte

cele mai

prin

o

«lungă întrebuințare, şi de a vă da adevăratele pre«ceple ale pietăţii, de care de mult timp, şa făcut
un

“necontenit

exerciții. Suveranul

nostru Pontifice face tot

«ce vede pre părintele săi făcând. Acesta având
de ase:
«menea ochit neincetat asupra stăpânului său, ca
asupra

«perfectului săi model, se sileşte pe cât “i este posibil
de

<a]

imita.

EL

se asâmănă

în acest

punct lui Beselel, pe

53)

«considerat cu atenţie acest templu viii ce noi compunem,
«acest sanctuar demn de Dumnedei, unde nu e permis
«poporului de a intra, să îndrăsnâscă dea vorbi despre
<el? Cine ar putea să/l pătrundă, afară de suveranul Ponltifice
«care pătrunde secretele inimilor ?
«Acest drept aparţine încă celui ce ține primul loc între
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«care -Dumnedei "1 umpluse de duhul înțelepciunii şi al
«înţelegerii pentru a'l face capabil de a releva templul
«său.

De

asemenea

și

acesta

purtând

în

sine

însuși

pre

«lisus Christos, care este cuvintul vecinic, şi lumina în«<țelepciunii necreată, a înălțat. cu un minunat curagiti şi
«cu o cheltugiă de necredut, la care voi ați contribuit cu
«generositate din averile vostre, acest măreț templu care
«lovește ochii noștri dupre modelul unui altul mai pex«fect

și nevădut.

E!

a început

«loc sânt ce inimicii

noștri

mai

întâiit

a curăți

acest

umpluse

de tot felul. de ne-

rtulăţii

lor, şi de a alege

«curăţii, şi în loc de a ceda

«un altul unde âr fi fost mai multă comoditate pentru
«a zidi, şi mai puţină lucrare, a pus el mai înlâiă mâna
«la lucru, şi insufleţind pre tot poporul prin exemplul s&ă,
«pentru ca acestă Biserică, care fusese atacată ca o pâță

«inimică de

către

necredincioși,

care

susținuse

primele

«sforțări ale persecuţiunii, şi fusese Jipsită de fiii si, să
«se bucure cu noi de efectele bunătăţii și ale mărimei
"«dumnedeești. Marele păstor alungând lupii și cele-l'alte
«fiare afară din staul, sfâşiind leii, cum vorbește Scrip«tura și adunând pre fii săi, acesta a avut dreptate de
«<a. repara. staulul, pentru a acoperi de rușine pre inimi«cii Bisericii, și pentru a reprima cu lărie întreprinderile
«criminale.

ce

făcuse

nelegiuții

contra gloriei

lui

Dumne-

«de. Acești nelegiuiți nu mai sunt astă-di, şi nu erau încă

«de atuncea.

Ei au aţâțat persecuțiunea

în curs de cât

«va timp, însă au fost aspru pedepsiţi, pentru acâsta, şi
«ati perit în chip ticălos cu îdte familiile lor. Predicerile
«ce sunt cuprinse în scriptură, at fost în mod vedut îm- «plinite în persona, lor, și mai cu semă acestea: că iată
«păcătoşii aă încordat arcul, gătit-au săgeți în
«tolbă, ca să săgete întru întuneric pre cei drepți

«la inimă. Sabia
«lor să

«sunet.

se

lor să intre în inima lor și arcul

sdrobâscă.

Strigat-au

«jutat pre

ei

Peritai

pomenirea

lor

cu

întru necazul lor, şi nu i-au a:

Chiemat-aă

pre

Domnul

și nu

i-a

«audit pre ei. Ei saă împedecat și ai cădut, jar
«noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Am vEdut încă

«cu însuși ochii noştri împlinirea acestei-l-lalte prediceri:
«In cetatea ta Domne, chipul lor de nimic '] vei

«face.

Ast-fel a fost sfârşitul
-

acelor ce

ai avut îndrăs-
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«n6la de a declara r&sboiu lui Dumnedeiă, ca uriaşii. Insă.
«aceslă Biserică care era pustie și părăsită a priimit re-«compensa. răbdării sale, ast-fel în cât se pare că Isaiea

«a avut intențiunea de a vorbi de ea, când a dis: Ve«selește-te pustiea cea însetată, şi să se bucure
«pustiea, și să înflorescă ca crinul. Intăriți-v&
«mâni slabe, și genunchi slăbăndge mângâcți-ve.
«(Isaia” cap. 85). Cei slabi de inimă cu cugetul,
<întăriți-ve, și nu vă temeți, Iată Dumnedeul nos«tru cu judecată răsplăteşte, și va resplăti, acela

«va

veni și ne

«fără

de

apă

«vor de apă

va mântui
bălți,

pre

noi. Și vor fi cele

și în pămentul

va fi. (Psalm.

cel însetat

is-

73). Acea pustie, care ar-

«dea de sete, acea cetate care era lipsită de tot ajutorul,
«ale cărei porți, inimicii aveai plăcere, de a le tăia cu
«topore și cu securi, al cărei sanctuar arsese şi profa-:
«nase tabernacolul, a cărei vie toți trecătorii culesese, și

«porcul

sălbatic şi alte fiare pustiise, înfloreşte

acum

ca

«un crin prin puterea lui lisus Christos. Ea era atunci
«pedepsită prin voinţa lui Dumnedeti, care se îngrijește
«mai mult de cât un părinte de fiii sti. Că pre care
«iubește Domnul] certă, și bate pre tot fiul pre

«care
«lost
«cura.
«sti.

priimeşte. (Ebrei cap.
certată cu blândeță, i se
de a înflori ca un crin,
Isvore de apă au eșit din

12). După ce Biserica a
porunceşte de a se buși dea răspândi mirosul
pământ în pustie, și în

«acele isvâre noi am fost regeneraţi. Pământul care era
«uscat, s'a schimbat în bălți, şi cel ce ardea de sete în

«fântâni. Mânile

cele slabe s'a

întărit, şi lucrările ce ele

«ati făcut, sunt probe de puterea lor.
<a

fost

«la turma

sprijiniți. E

Genunchii

slăbănogi

merg în căile lui Dumnedei şi alergă

păstorului celui bun.

Cuvîntul

lui Dumnedei.

<a vindecat pre cel ce ai fost sdruncinaţi prin amenin«țările tiranilor, și i-ai mângâiat dicându-le: voi care a“veți

inima,

slabă,

întăriţi-vă,

«Zorobabel recunoscând

nu

v&

temeţi.

Noul

nostru

ci acest pămeni care peniră ŞIG-

<tia lui Dumnedeu devenise pustii, va, fi curând repopu«lat, nu la lăsat în servitudinca. sa. Potolind mâniea pă«rintelui vecinic prin rugăciunile sale, la care voi ați unit
«lacrămile vâstre, şi implorând ajutorul celui ce singur

«pote reda viața

morţilor, el a scos acestă

Biserică „din
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«ruinile. sale

a. curățit'o de

«cu felurite podâbe dupre
<rirea

cea

fi de

«va
«prins

un

urmă

de pre

cât

ceea

spații

necurăţii, și a înfrum-ețato

acest

cuvint al Scripturii:

a casei aceștiea

dintâiă.

mai

mare

de

«care servește de apărare.

(Ag.
cât

cap.

înaintea

Mă-

mai mare

2). Ela
unei

cu-

zidiri,

«Apoi a întins un lung vestibul spre răsărit, prin care
«cei mai depărtați de religiunea n6stră, pot fi invitaţi a-

«Colo, şi care nu s'ar putea vedea, fără a'și aminti cine-va
„«cu

mirare

«cest loc,
«Nu

de grâza

unde

s'a

pustiei

unde

înălțat o operă

se intră în Biserică

îndată

era

odinidră

atât de

ce sa. trecut

redus

a-

minunată?
prima

ușă.

«ste un mare gol între vestibul şi Biserică, la ale cărui
«patru laturi sunt patru
«țiul dintre colone este
«descoperit

pentru

a

galerii sprijinite pe colne, și spaînchis de balustre. Mijlocul este

priimi

lumina.

In

acel

loc

stai

ca-

«tecumenii, sau acei ce voesc să intre în Biserică, sunt
«sptlați de petele lor, pentru a primi primele instrucţiuni:
«ale credinţii. Când s'a trecut acest spaţii se înainieză
«spre Biserică prin un alt vestibul, în capătul cărui sunt
«trei uși în faţă, despre răsărit, din care acea din mijloc
«este mult mai înaltă
«şi înfrumuseţată
cu

și mai largă de cât cele-l'alte două,
table de aramă. Episcopul care -a

«condus t6lă acestă lucrare, a făcut două galerii la a-:
« mendout laturile Bisericii cu un număr de vestibui, şi
«deasupra galeriilor ai dispus ferestre, care aduc o mare
«lumină în t6tă Biserica, și care sunt împodobite cu lu«crără frumâse. Cât pentru biserică, el n'a cruțat nici o
«cheltuslă, pentru a o face pre cât posilil mai măreţă.
«E de prisos de a .vorbi de lungimea și de lărgimea sa,
«de

minunata

«sa

și de cedrii

varietate

ce susțin

a

frumusețelor

acoperișul

«pare că a vorbit în aceşti termini:

sale,

de înălțimea

și de care Scriplura

Cedrii

Libanului

«pre cari i-ai r&sădit Domne. (Psalm. 103). Ce
«voe e de a vorbi de planul lucrărei, de admirabila
«posițiune a părților ce'l compun, fiind că ideea ce'și
«m6dă cine-va privindu-l, întrece tot ce sar putea

«despre acesta? când

nedisfor-dice

acest mare edificiu fu isprăvit, Epis-

«copul făcu a se pune jeţuri nalte pentru acei ce președ,
«şi bănci pentru popor. El puse, Altarulîn mijloc, șii
«închise incinta cu o fârte frumosă stolerie, pentru ca
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«poporul să nu se pâlă apropia de Altar. Pardosela
<0 fâcu de o marmură lucrată cu o dibhăcie minunată.
«Apoi lăcu a se zidi dou& case forte spaţidse la amân-

«dou€ laturile Bisericii, şi unind

«în

favârea

acelor

«curăţiți prin Sântul Duh,
«cu

adevărat

cele două uşi din mijloc,

ce ati nevoe

împlinită:

de

a fi spălați în apă, și

ast-fel că acestă predicere este

Mărirea

«casei aceștiea mai marc

cea 'de pre

urmă

a

va fi de cât cea dintâiă.

«(Ag. cap. 2: Stăpânul și păstorul stă murind penlru a
“o răscumpăra, şi îmbrăcând cu nemurire și cu glorie,
«trupul cel slab şi pasibil ce luase pentru mântuirea sa,

-trebuea ca ea să se bucure de acelaşi har. Este adev&-

«ral că ea suspină neincelat după o glorie mal strălucită,
zce 0 va poseda cu Angerii, când trupurile vor fi scâse

«din

stricăciunea

«este împodobită

mormiîntului,

însă

«ce lovesc simţirele, ca un crin

«lui. Să

vedem

cum o descrie

«nuntă, și împodobită
«mulțumi
Hetul

«mine
«Jiei

Domnului
mei

:cunună,

acoperit,

Și:

ca pre

acestea,

dupre

ea

pod6be

cuvintul prorocucu haina de

cu cunună, şi cum o îndâmnă dea

despre

întru

tole

cu aceste

el, îmbrăcată

acâsla.

Domnul

că

în haina mântuirci,
ma

cu

aici pre acest păment

«Să

se bucure

su-

ma

îmbrăcat

pre

și cu

ca

unui

0

mirâsă

vestmintul

mire

ma

mi-a

pus

împodobit

vesemie

cu

«podobă. Și ca pămîntul ce'i creste Horea lui, ŞI
ca o grădină cei răsare s&mința
ei, așa va ră-

«sări Domnul dreptatea, si bucuriea înaintea tu«turor neamurilor. (Isaia cap. 62). Să ascultăm acum
«in ce chip "1 răspunde lisus Christos care este mirele

«stă, cuvintul

părintelui vecinic.

|

«Nu te teme, pentru că te-ai ruşinat, nici să-ți
</ie rușine, pentru că te-ai ocărât, că de rușinea

«cea vecinică vei uita. și de ocara veduviei tale
«mai mult nuți vei aduce aminte, că Domnul cel
«ce te-a făcut pre tine, te va domni. Puțină vreme

<te-ampărăsit, și cu milă mare te voii milui. Intru

“mânie puțină

«și cu milă

am

întors fața

mea

de către tine,

vecinică te voii milui, dice Domnul

«cel ce te-a isbăvit pre tine.
«Deșteptă-te, deșteptă-te,

«cel ce ai bcut

din mâna

scolă-te

JZerusalime,

Domnului paharul mâ-

—

«niei lui,
«Jai

că paharul,

but

și

ai
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căderei.

deșertat.

Și

și paharul
nu

era

mâniei

cine

să

te

«mângâe din toți fiii tăi carii ai.născut, și nu era
«cine să te fie de mână dintre toți fiii tei pe carii
<ai crescut. Iată
am luat din mâna ta paharul
«căderei, paharal. mâniei mele, și nu vei mai a«daoge încă al bea. (Isaia cap. 54).
«Scdlă-te, scolă-te, îmbracă tăriea ta, îmbracă
«mărirea za. Scutură praful, și te scolă și ședi,
«deslegă lanţuriie grumazului teă. (cap. 52). Ri.

<dică îprejur ochii

tei, și vedi pre

toți: Iată

sau

<adunat și au venit la tine. Via sunt ei, dice
«Domnul, că cu toţi cu aceştia, ca cu o podobă
«fe vei îmbrăca, și vei pune pre ei împrejurul t6ă.
«ca 0 mir6să podoba sa. Că cele pustii ale tale

«și cele risipite, și cele căgute acum
«de

Ja

cei

ce

locuesc,

te vei strimta

și se vor depărta

de Ja tine

«cei ce fe mănâncă pre tine. Și vei dice întru inima
«ta: cine a născut pre aceștiea mie, că e fără de fii
«am fost, şi văduvă, nemernică şi închisă, și pre a«ceştiea cine i-a hrănit mie? eă am remas singură,
«dar aceștiea unde au fost? (Cap. 49). Iată prorociile ce
«Isaiea, facuse în favorea nâstră şi a cărora împlinire tre<buiea,

în

fine

să

vedem.

Pentru

acesta

Păstorul

vostru,

<a. înălțat cu voea lui Dumnedei, și cu ajutorul cu totul
«vădut al lui lisus Christos, acestă "Biserică, care tusese
«dărâmată, care era singură și părăsită, și a dispus'o astfel
«după cum îi se descrisese de către oracolii lui Dumnedei.
«Acestă lucrare merită fără îndoeală de a fi admirată,
«când nu sar privi de cât aceia ce se arată pre din afară.
«Insă se consideră ceia ce represintă ca, reinoirea inte<TIGră a templului spiritual, care este mai pre sus de tot
«ce'şi pâte cineva vre odată închipui. Fiiul lui Dumnedeii
«voind a face acest edificii dupre chipul săi, i-a dat o
«natură necorporălă şi necoruplibilă, o cubstanță spirituală
«şi

înţelegătore,

unde

el

s& pâlă

locui

cu

părintele,

săil

<dupre cum promite prin aceste cuvinte: Voiă Jăcai, si
«voii merge cu dânșii, și voiă fi Jor Dumnedeă,
«ȘI ei vor fi mie popor. (Levit cap. 16) Astiel este
«starea în care sufletul a fost creat la început, pentru a
«purta

chipul

mirelui

ceresc.

Insă

dupe ce prin pisma de-
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i

«monului, a cădut în păcat, ela fost părăsit de Dumnedei
«şi a rămas expus la violenţa inimicilor ser, cari tratândul

«cu

t6te

meșteșugurile

lor, la

doborât,

şi l'a îngropat

«sub propriile sale ruine. După o cădere atât de deplorabilă,
<el a fost rănit nu de un porc sălbatic ci de un demon
«nev&dut, care la străpuns cu săgețile înflăcărate de o
«rcutate spirituală, care a ars cu focul pasiunilor templul

«lui Dumnegei,

care era intru el, şi a profanat sanctuarul

«său. In fine pentru ai răpi tolă speranța de mântuire, el
«la împovărat prin greutatea pământului, cu care la a«coperit. Ins& cuvîntul care are aceiaşi milostivire ca pă-

«rintele sei, a avut bunătatea de a' indrepta când a vădut

«că fusese destul de pedepsit de crimele sale. Alegend
«pentru acest sfârşit Impărați sfinţi, el a curăţit prin mij«locul lor lumea de tirani. Dup
aceia a ridicat Gmeni
«buni pe carii consacrase la serviciul săi prin ungerea
«sfântă a Sacerdoţiului, și umplendui de puterea neînvinsă
<a duhului s&u, el a spălat prin ministerul lor petele ce

«sufletele contractase în comunicaţia lumii. Dând astlel
«consciințelor vâstre prima curăţie el le-a încredințat ca-

«ritabilului

vostru

păstor,

carele

avend o lumină egală

cu

«ardorea zelului săi lucredă neincelat a înălța în voi e-

«dificiul

spiritual,

şi pune

acolo

aur,

ȘI argint,

și pietre

«preţiose pentru a împlini în persânele nâstre acâstă sfintă
«prorocie:

smerită, și neașezată

„«măângâere,

jată

ei gătesc

ție

ai

fost,

mai

Antrax piatra

avut

ta,

«și temeliile tale Sapfir. Și voii pune zăblele tale
<aspis, și porțile tale pietre de cristal, și zidul

«ci pietre alese. Și pre toți fiii t&i învețaţi lui
«Dumnedeă, și întru multă pace vor
fi fiii tei ȘI cu
«dreptate te vei zidi, depărtedă-te de nedreptate,

«și nu

te vei terne, și cutremur nu se va apropiea

«la tine. (Isaiea cap. 54) Episcopul vostru întemeind
«Biserica vostră întru dreptate, a însemnat locul fie cărui
«credincios; el a făcut din unii ca primul zid întărindui
«prin credință. A făcut din alți ușa templului, și aceștiea,
«sunt aceia cărora nu le-ati permis de câtintrarea. A făcut

“din alți colânele care susţin cele patru galerii ale intrării,
«și aceştiea sunt aceia cărora el explică înțelesul literar
«a

acelor

«părţile.

paliru

Evangelii.

şi aceştica

A

înşirat pre alții de amândouă

sunt catecumenii cari înainl6ză în doc-

Ra

—
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«trina pietăţii, și cari se apropie de cunoscinţa misterilor.
„«A ales pre alţii ale căror pete ai fost spălate prin apa
«Botezului, și a căror credinţă este întărită prin sentinţele
«Scripturii, pentru a face din ei colâne cari susțin edifi«ciul

spiritual.

A

pus

pre

alţii pentru

a introduce lumina

«ca nişte ferestre. Vestibulul cu care a împodobit templul
<esle adoraţiunea, ce se dă lui Dumnedei intrând. Lumina
«ce a răspindit pretutindeni este adevărul Evangeliei, este
«lisus Christos, care'l învaţă, este duhul sânt care” co-

«munică.

Credincioşii al căror suflet este luminat cu cre-

<dința, al
«castitate,
-«tului

Duh

căror trup este împodobit cu modestie și cu
sunt petrele ce compun edificiul darurile sâncare

reșede

în

suflete

dupre

cum

reședea

în

«apostoli asupra cărora se pogârâse în chip de limbă de
«foc, sunt jeţurile înalte și băncile. lisus Christos reșede
«el însuşi în Episcop, şi în acei ce ţin primile ranguri
«după el, dupre cum fie care e capabil de a primi da«rurile Duhului s&ă. Conștiinţele, a căror pază o au ân<gerii, sunt ca tronurile unde el şade. Unicul allar este
<inima preotului, unde lisus Christos care este suveranul
«Pontifice fiind de faţă primește jerlfa spirituală şi fără
„«de sânge a rugăciunelor nostre, și o presinlă lui Dum<nedeu Dărintele săi, adorându'l cl mai întâi, dânduii
«onorurile cuviinci6se mărimei sale, şi rugându'l să ne
«fie la toți favorabil. Ast-iel este marele Templu ce cu«vintul Etern a zidit în lume dupre modelul aceluia ce

«este mai

_«priimească

presus

acolo

de

lume,

pentru

ca

părintele

s&ă să

cultul ce i se cuvine.
«Nu este om, a cărui limbă să pâtă exprima cu dem«nitate excelența acestui model, frumuseţea Ierusalimului
«ceresc, a muntelui Sionului, a cetăţii lui Dumnedeii care
«este în Cer, unde cete nenumărate de Îngeri, şi de
«prunci din Chreştini cânt laudele Domnului lor. In ade«văr ochiul na vă&dut, urecbia ma audit, și la ini«ma omului nu Sa suit cele ce a gătit Dumne«dei celor cel iubesc pre el.
«Fiind-că începem a ne bucura de aceste bine-faceri,
«trebue ca, bărbaţii, femeele şi copii să unescă glasurile
«lor pentru a mulţumi neincetat lui Dumnedeit. Lui Dum«nedeii, dic, care ne 1artă greșalele năstre, și care
«vindecă ranele nostre, care isbăveșt e de la mbrte
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«vieața

ndstră,

și care

—.

ne încununeză cu

milă și

«cu îndurări; care umple de bunătăţi pottele n0s«tre, și nu ne răsplăteşte după faptele nostre.
«Pre cât sunt departe răsăriturile de la apu«suri, depărtatau de la noi Iără de legile nostre.
«Dupre cum un părinte are dragoste și compătimire pen«tru fiii săi, ast-fel Domnul are dragoste și compătimire
«pentru nok. Păstrând deci tot-d'auna, amintirea, de 'haru«rile sale, având tot-d'auna înaintea spiritului, să'l iubim
«din tâtă inima n6stră, și să'l servim din tâte. puterile
«n6slre. Să ne sculăm spre a'l ruga cu t6lă ardorea de
«care

suntem

capabili,

ca

să

ne

conserve în staulul

ss,

«și să facă a ne bucura de pace prin lisus Christos Mân«tuitorul nostru, căruia se cuvine slavă în vecii vecilor.

CAPITOLUL V.
Constituțiuni

de ale Impăraţilor

-

«Cred de datorie acum de a arăta legile ce făcură atunci
«Imp&raţii Constantin și Licinius în favorea religiunii nostre..
Copie dupre

Cunstituţiunea Impăraţilor

Constantin și

Licinius.
/
=

N

«Recunoscând de mult timp, că religiunea trebue a îi
«liberă și că trebue „a lăsa la, alegerea fie căruia, de A
«am ordonat că atât Chreştinii cât şi cei-l- alți să poTă TE«mânea în religiunea ce ei îmbrăţişase odată: Insă fiind
«că se făcuse menţiune de mai multe secte în rescriptul nos«ru, unii s'aii dispensat de a'l observa. Pentru acesta; sosind

«cu fericire la Milan, și căutând acolo cu îngrijarea ce am
«putea face pentru binele supușilor noştri, am găsit că nu e
«nimic care să le fie atât de avantagios ca de a regula ceia
«ce privește

cultul lii Dumnedeiă,

şi de a lăsa

atât Chreș-

«linilor cât și celor-l-alţi, libertatea. de a alege ori ce re-

«ligiune le va plăcea, pentru ca “Damnedei să ne fie fa<vorabil, şi tuturor celor ce vieţuesc sub Imperiul nostru.
«Noi am ordonat decă ca nimenea să nu fie lipsit deli«bertatea de a îmbrățișa religiunea Chreştină, dâr că fie

«care să potă urma

pre aceia ce ar crede ai fi mai -

—
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«vantagiosă, pentru ca, Dumnedeii să ne favoriseze cu pro«tecţiunea sa. Și apoi noi am avut rațiune de a face a„«cestă ordonanță, pentru a face 'să înceteze tote sectele,
«de care se vorbise în prima n6stră scrisâre, pentru a

«suprima,

aceia

ce

se părea contrarii

«și pentru

a lăsa.

«Chreştine
<ea. V'am

celor ce cred că trebue să
scris acesta, pentru ca să

întrega libertate

blândeței

exerciţiului

nstre,
religiunei

facă profesiune de
știți că nu doresc

«ca Chreștinii să fie turburaţi nici întrun chip, fără
«totuși ca cei-l-alţi să _fie lipsiţi de- libertatea de a prac-

«Lica ceremoniile lor_obicinuite. Ceia ce convine blânde-"
«țeidomniei nâsire, sub care voim ca fie care să'si alecă.

Şi acesta

«cutare _religiune.ce'1_va. plăcea.
«nedei. Dar noi ordonăm încă
«linilor,

mai mult în favârea Chreş-

ei aveai

unde

locurile,

ca

am făcut cu

din cultul- lui Dum-

«scop de a nu micșora întru nimic

obiceiăi

de

a face

a-

«dunările lor, să le fie înapoiate fără bani, ori că aă fost
«confiscate, înstreinate, ipotecate, sau date altora de și
«prin.0 scris6re precedentă, vă dădusem un ordin con<trariu. Iară dacă acei ce ai cumpărat aceste locuri, sait
«cari au fost gratificați cu ele ai vr'o dreptate a ne cere
«în

acâstă

să

privinţă,

se

guvernatorul

la

adreseze

pro-

«vinciei. Insă fiind că Chreştinii posedaii încă 6re care
«locuri în comun, afară de acelea unde ei făcea adu-«nările lor, Noi vă ordonăm expres de a le înapoia lor,
«cu sarcina totuşi ca acei ce vor fi fost constrinși de ale
«înapoia fără să fi luat prețul, vor putea să se adreseze
«la noi pentru a fi despăgubiţi. Intrebuinţaţi l6tă graba
«posibilă pentru a pune în execuţiune acâstă- ordonanţă,

a ob-.
«care va contribui mult la liniștea pubiică. Sperăm
prin

«ține de la Dumnedei

acest mijloc, continuarea, pro-

sale.

Ins& pentru ca ni-

«minea să nu ignoreze, acâstă lege,
<în tâte locurile unde va fi necesar.

faceţi să se publice:

«tecțiunei sale, şi a favorurilor

Copie dupre o altă constituțiune prin care aceiași Împărață, aă acordat numai Creștinilor hbertatea dea exer:

cita Religiunea lor.
«Lui Anulin
« Bunătatea

al nostru
nâstră

prea

a obicinuit

iubit,
de

*
salutare.

a ordona

nu

numai:
21

—

«ca nimenea
«sale,
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să nu [ie neliniștit în posesiunea bunurilor

ci încă

să se restitue

fie cărui

ceia ce i s'a răpit.

«Pentru aceasta v& ordonăm, că îndală ce veţi priimi a«cestă scrisdre, să faceţi a se înapoia creştinilor bunurile
«ce le-a aparţinut în fie care cetate, și care a fost usur«pale de către Decurioni, sei de către alţii, fie grădini,

«case, moşteniri,
«astfel

de

«bucurie,
«prea

sâi alte bunuri.

grăbnicie

în cât

să

Puneţi întru aceastao

putem

executați. ordinele n6stre.

iubit

recunâsce

cu câtă

Fiţi sănătos, al nostru

Anulin.

Copie dupre o scrisdre prin care Constantin ordonă ca
Episcopii sa se adune la Roma întrun Sinod, pentru a
stabili pacea Bisericiă.
«Constantin

«luă

Marcu.

August

Aflând

iui Miltiade

din

Episcop

mai multe

de Roma,

relaţiuni

Și

ce mi sa

«trimis de către Anulin guvernator de Africa, că Cecilian
«Episcop de Catargena este acuzat de mai multe lucruri

«de către colegii

săi, am

fost

mişcat

de o durere forte

«Simţitâre pentru că aceste provincii care prin un ordin
«special al providenţei, s'aă supus de bună voe dominaţiunii
«mele, sunt desbinate, din causă că cea mai mare parte
«din popor ia pariea cea, rea, ŞI pentru că însuși Epis-

«copii

nu sunt uniţi între ei. Am

credut de cuviinţă ca

«Cecilian să vină la Roma cu dece din Episcopii cari “|
«acuză, și cu alţi dece, ce el va crede a'l fi favorabili,

«peniru ca să pâtă fi ascultat înaintea vostră,şi înaintea,
«lui Retice, Matern și Mariu colegii voştri, cărora am dat

«ordin

«pentru

de a veni
ca

să

grabnic

puteţi

«făcut să. se libereze

a vă

Ja Roma pentru acest scop. Deci
informa

colegilor

exact

voştri

de

afacere,

am

dupre

me-

o copie

«moriile ce mi-au trimis Anulin. Examioaţi cu luare aminte
«în ce mod acâstă contestaţiune trebue a fi terminată

<dupre dreptate, pentru că voi sciți, că am un respect
«atât de mare pentru Biserica sfântăşi Catolică, încât nu

«pot suteri ca să lăsaţi în mijlocul ei nici un motiv de
«desbinare. Rog pre Dumnedei să vă conserve întru
«mulți

ani.

Cupie dupre o altă scrisdre a Împăratului Constantin, prin
care ordonă

«Constantin

o ultă

August lui

adunare

Chreste

de episcopi.

episcop

de

Siracusa.

-.-
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-<Depărlându-se unii de
«dorința de a'1 readuce
«ca câţi-va episcopi din
«certa cu îndărătnicie
«in presenţa, episcopului

simțimântul Bisericii Catholice,
înapoi m'a îndemnat a ordona
Galia, și ambele partide ce se
în Africa, să vină la Roma, şi
acestei cetăţi, să se examineze

«neînțelegerea

se silescă

lor,

și să

de

a o

termina. Insă

«fiind că unil, fără a avea grije de propria lor mântuire,
«și fără a păzi respectul ce datoresc credinţei, refusă de
<a, consimţi la sentinţa ce a fost dată, sub pretext că
«ea n'a

fost dată

«mare
«nată

de cât

precipitare,
cu

luare

de un

mic număr

şi fără ca afacerea

aminte,

și continuu în

de episcopi cu

să fi fost
schismă,

examiîn loc de

«<a trăi în unire, ceia ce dă un mare scandal acelor chiar
«ce sunt inimici ai Religiunii, am credut de datorie a
«face ast-lel ca acestă conlestațiune ce n'a trebuit a fi
«reinoită de la darea sentinţei să fie în fine terminată.

«Ordonând
«diferite
«a

lui

deci ca mai

locuri,
August,

în cetatea
am

mulţi episcopi să se adune
de

credut de

Arles,

înaintea

asemenea

primii

a vă face

din
dile

cunos-

«cut ca să luați o trăsură publică, ce vi se va da de La«lronian colector din Sicilia, ca să mergeţi în acel timp
«în acâstă cetate, cu doui eclasiastici de al douilea rang,
«pre cari veţi vroi a alege, şi trei valeți cari să vă ser«vâscă în călătorie, pentru că prin socolința adunării,

«acestă

contestaţiune

ce dureză prea cu îndărătnicie

și

«cu scandal, să pâtă fi decisă, după ce se vor asculta ra«iunile ambelor părţi. Rog pre Dumnedei să vă conserve

«în- sănătate mulţi

ani.
CAPITOLUL

VI.

Afaceri de ale Creștinilor. Copie dupre o scrisdre
prin care Constantin dă avere Bisericilor.
- «Constantin
«Hotărând

«tu6la

August

lui Cecilian

de a contribui la ceia ce

miniştrilor

«frica, în Numidia,
«noscut lui Vesus

ce

servesc

episcop

de Cartagena.

va fi necesar la chel-

religiunea Chreștină în A-

şi în ambele -Maurilanii; am făcut cuperfeclisim logothet de Africa, ca să

vă numere șapte mii cinci sule de mine. După ce le
«veți priimi veţi face a le distribui dupre slatul ce va
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«trimis Osius. lar dacă după acâsta

«cereţi la Heraclides procurator

vă va lipsi încă

al moșiilor

ceva,.

mele, căruia

«am dat ordin prin viu graiu, de a vă procura tot ce
«veţi polti. Dar fiind că am audit că unii conrup spiritul
«poporului prin rătăcirile lor, vroesc ca să ştiţi că am
«poruncit lui Anulin Proconsul, și Patrice Vicar al pre-

<fecților de a nu suferi acestă

desordine. Ast-fel dacă veţi

«observa că aceste persâne
«nu lipsiţi de a le denunța

stăruesc în nebuniea
judecătorilor, pentru

«pedepsescă

ce

«Dumnedei

dupre

ordinul

să vă conserve

le-am

acordate

Rog

dar

pre

mulți ani.

CAPITOLUL

Privilegii

dat.

lor, să
ca săi

VII.

Eclesiasticilor.

Copie

dupre: .

scrisorea lui Constantin, prin care scuteşte
pre Fclesiastici de funcțiunile publice.

-

«Lui Anulin al nostru prea-iubit, salutare. Fiind con«stalat că despreţul religiunii a atras un mare număr de

«nenorociri și de disgraţil asupra Imperiului, și că îngri<jirea ce s€ ia de a“ practica datoriile, "1 umple de pros-

«peritate

şi. de

fericire,

am

hotărât de

a recompensa

pre

«acei ce lucrâză la înflorirea cultului prin sânțeniea mi:
«nisterului lor. Pentru acesta voesc ca, toți acei ce se
«chiamă clerici și cari servesc Biserica al cărei păstor:

«este

Cecilian

<dințată,
«tru

în întinderea

provinciei

să fie scutiţi de i6te

ca să nu

«lui Dumnedeu,

se ocupe

ce vă este

funcţiunele

de cât

publice,

de cultul ce

încre-

pen-

ei datoresc

fără a fi deturnați de la acesta prin nici

<G împiedecare. Aplicarea şi zelul cu care el îndeplinesc
«ministerul lor va atrage mari avantage asupra Imperiului.

«Fiţi sănătos

al met

prea iubit Anulin.

CAPITOLUL VII.
Schimbarea

lui Licinius,

și mortea

sa.

lată abundența bunătăţilor ce ati eșii din pacea ce
Mântuitorul ne-a dat prin harul săi, şi fericita stare în
care

era

Biserica,

când pisma

demonului

inimic

a tâtă

—
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virtutea nu putu suferi prosperitatea n6stră. Pedepsele cu
care crimele tiranilor fură pedepsite, nu putură face în4elept pre Licinius, nică al reţinea în terminii moderaţiunii.
De şi nu'i lipsi nimic la fericirea sa, şi că împărțind cu
Constantin autoritatea suverană, el avu ondrea de a fi
aliatul s&ă, şi dea ţine primul rang după dânsul, el iubi
mai bine a imita pre tiranii, a căror morte funestă v&duse, de cât pre bunii Principi, și a aţâța mâniea celui
mai blând din Impărați, de cât de a conserva amiciţia
sa. Fiind agilat de o furiosă gelosie, el declară răsboiu
bine-făcătorului săi, fără a respecta legile naturej și ale
alianţei lor, nică religiunea jurămintelor sale. Nu s'ar putea
ca să dorâscă cine-va vre odată semne mai mari de
amiciție ca acelea ce'i dăduse Constantin, în ondrea ali-

anţei sale, dându-i

pre sora sa în căsătorie; comunicân-

du-i suverana putere ce priimise de la strămoșii săi,și
împărțind cu dânsul tronul s&ă. Cu tote acestea acest perfid în loc de a recunâşte bine-facerile sale, nu! dădu în

schimb

de

cât rele

servicii. El 1 întinse în

fie care di

curse; complotă contra lui, și căută pentru al perde cele
mai detestabile mijloce ce pote inventa trădarea cea mai
nâgră. El ascunse la început planurile sale, şi prelăcându:se de a fi amic lui Constantin, spera de al ruina prin

vieleşugurile sale. Insă Dumnedeii avea grije dea! păzi, şi dea

descoperi cursele inimicilor săl. Licinius recunoscând deci că

vicleșugurile nui puteai reuși, veni la un răsboii pe faţă.
EI nul declară numai lui Constantin, ci | declară însuși

lui Dumnedeii, persecutând pre creștinii ce locuia în pământurile de sub ascultarea sa, deşi ei nu'i făcuse re
nici odată. Exemplul tiranilor a căror insolență o repriimase el însuși, nul putu întorce de la acestă nelegiuire,
ci luând armele nu atât contra lui Constantin pre cât
contra lui Dumnedei, alungă pre creștini din palatul s&ă,
şi. se lipsi de ajutorul rugăciunelor ce ei făcea atât pentru

dânsul, cât şi pentru restul 6menilor,

dupre sfântul obicei

al Religiunii lor.
Apo! ordonă ca militarii care ar refusa, de a jertfi demonilor să fie alungaţi afară din armată. Nu este necesar
de a vorbi de nedreptatea și nelegiuirea legilor sale. El
opri de a duce demâncare celor ce murea de fome în

temnițe,

adică opri rudele de a ajuta rudele lor, nică de

—
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a fi mișcaţi de mizeria lor. El ordonă
gâiea

pa

cei

închiși,

vor

fi închişi

că acet ce ar mâncu ei în temnite, și

condamnaţi la acelaşi supliciti- Ce voi dice de cutezarea
ce a avut de a înlătura legile cele mai vechi şi cele mai
cu

înțelepciune

aședate,

atingătâre

de

căsătorie,

seu

de:

testamente, şi de a introduce în loc obiceiuri streine? El
inventă felurite mijlâce de a scote. bani de la supușii sti,
și chiar de a profita de succesiunea 6menilor de la ţară.
Vorbi-voit 6re de nevinovaţii ce a izgonit? de Gmenii de:
posițiune, pe cari i-a pus în temnițe pentru a sacrifica pre

femeele lor desfrânării unor desfrânați?de femeele măritate şi de fetele ce el a violat, deși era într'o extremă
bătrâneţe? ori cât de enorme să fie aceste prime crime-

ele pot părea uşre de se vor compara cu acele cea.
comis mai pe urmă. El sa urcat până la acest exces de:
furie încât a atacat pre Episcopii ce'i sciea aj fi contrari,

ca fiind servitori ai lui

Dumnedeii.

El nu'i atacă totuși

pe față pentru că se temea de puterea lui Constantin, ci
în secret şi desfăcendu-se cu trădare de cei mai bun! prin
Ministerul Oficerilor săi. Felul de morte ce elle procură

la Amas6e, și în alte cetăţi din Pont, este un fel de morte
nouă și neaudită. EI ordonă de a dărâma, unile Biserică
și de a închide
să mergă acolo

pre altele, astfel că niminea nu mai putea
pentru a face rugăciunile sale. EL lucra

astfel în cugetarea ce'i dedea cunoscinţa ce avea de cri-mele sale, că nu pentru el se făcea aceste rugăciuni, ci.

pentru

Constantin.

Guvernatorii

de provincii pentru a câş-

tiga bunele sale graţii condamna pre Episcopi la. acel6și
suplicii ca pre cei mai sceleraţi dintre toţi 6menii. Pe unii

“i rupeau în bucăți, şi arunca membrele lor în mare pentru:
a servi de hrana pescilor. Servitorii lui Dumnedei fară

atuncea siliți de a părăsi

casele lor şi de a căuta asigurarea

lor în cele mai grozave pustietăţi, pe verfăl celor mai:
înalți munți, și în mijlocul celor mai dese păduri. Aceste

detestabile planuri reușind liranului, el era gata de a ridica
O perseculiune generală dacă Dumnedeii n'arfi adus contra je pre Constantin, şi nu Var fi ar&tat ca o stea mântuilore pentru a împrăștiea furtuna ce ne
amenința.
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CAPITOLUL
Victoriea

lui

Constantin.

Foldsele

Imperiului

Victoria sa şi triumful

IX.

(an.

său

ce

el a

adus

325)

fură preţul,

cu care cerul

recompensă -pietatea sa. El vădu sub picidrele sale pre
tiranul biruit cu amicii săi prin mâna cea atot puternică

a lui Dumnedeii.

Neputând

mai mult

suferi

excesul es-

travaganţelor sale, el făcu o dreptă amestecare de milostivire şi de dreptate, şi se hotărâ de a scăpa pre cei slabi
de apăsare, și de a conserva un mare număr de nevino"vaţi, făcând a peri un mic număr de culpabili. El nu întrebuințase mai înainte de cât blândeţa sa, şi avuse milă
de un om ce nu o merita. Căci acestă blândeţe şi acestă
milă nu serviră la nimic de a scâte pre acest mizerabil
din crimele sale. Din contră turbarea de care era animat

contra supușilor săi, crescând din di în di, nu le r&mînea
mai mult nici o speranță. Pentru acesta Constantin neînvinsul apărător al 6menilor de bine, unind ura viciului
cu iubirea, virluței, întreprinse r&sboiul cu Crispe Cesar
fiiul să, pentru a scăpa pre toţi cei ce gemeai în apăsare,
Acești doi principl invocând ajutorul Fiului lui Dumnedei,
carele este Dumnedei el însuși, și Suveran al Impăraţilor,
împărțiră împreună trupele lor, încunjurară pre inimicii
lor şi “i învinseră fără greutate. Acești 6meni atât de
mândn ce cu puţin mai nainte nu r&spirai de cât sînge
şi carnagiu, fură exterminați într'un moment, fără să ră-

mâe

nici o amintire

cele-l-alte monumente
famiea

lor. Licinius

de numele

lor. Icânele

lor chiar şi

ale vanităței lor avură parte la in-

suferi aceiași pedepsă

ca acelor-l-alți

o văduse rușinată. Insă exemplul
tirani, a cărora îngâmfare

supliciului lor neputând a'l corige, el le urmă în nelegiuirea lor, şi căgă în prăpastiea în care ej perise întrun

chip mizerabil.

Constantin câştigând acestă celebră victorie cu Crispe
Cesar fiiul săi, credincios imitator al virtuților sale, puse

iarăși Orientul” sub

ascultarea

sa,

și uni în un singur

corp aceste părţi ale Imperiului, care fusese separate. Poporele liberate de frică apăsării, sub care gemuse atât de
lung limp, nu cugetaii mai mult de cât de a da semne.

—
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publice de bucuriea lor. ÎIntristarea nu se mai
fețele lor. Nu se mai audea plângeri din gurile
se mai audea de cât cântări prin care mulțumeaiu
nedeui de scăparea lor, Impăratului ȘI fiilor să.

t6tă mizeriea

lor

trecută,

ȘI

nelegiuirea

arătă pe
lor. Nu
lui DumEr uitase

cu care fusese

„persecutați, și se bucurau cu plăcere de bunurile presente
în aşteptarea bunurilor viitâre. Se pubică pretutindeni edictele învingătorului, și legile ce nu era mai puţin proprii
pietăței

sale

cât şi a magnificenţeă

sale.

Dominaţunea,

ti-

ranilor fusese distrusă astfel; Constantin şi fii săi se bucurară fără invidie de autoritatea legitimă, și dădură în tot
cursul faptelor lor, mărturisiri strălucite de pietatea lor

către Dumnedeii, pe care'l recunoscâă
prosperităței, și al mărirei lor.

FINITUL

de unicul autoral

PĂRȚEI ÎNTÂI

A

DL

A DOUA SCRIERE A LUL RUSEBIE

A DOUA SCRIERE A LUL RUSBBIE,

VIEȚA IMPERATULUI CONSTANTIN
Întocmită

de kusebie

CARTEA

Episcop de Cesareia.

ÎNTÂEA.

CAPITOLUL

|.

Am veEduit de două oi! veseliele publice, cu care tote
poporele au celebrat în ondrea Împăratului jocurile ce se
reînoesc din dece în dece ani, de la începutul domniei sale.

In al dout-dece-lea an am

avut ondrea de a releva mări-

mea victoriilor sale, prin un discurs ce am rostit în presența sfinților Episcopi, în mijlocul cărora se afla și el.

Nu

de mult și în al trei-decelea an al Imperiului săi, am

făcut în palatul săi un alt panegiric spre lauda sa. Aşi vro!
bucuros de a continua acum elogiile sale, însă noutatea
lucrurilor ce mă& înconjoră, mt pun în mirare și m& reduc
ia tăcere. Ori în ce parle mă întorc, ori spre răsărit, ori
spre apus, ori de privesc cerul saii pământul mi se înfățoșază imagina acestui principe. VeEd pre principii fiii
săi, cari ca niște stele noi, răspândesc în tot universul

splendârea

puterniciei sale, şi "1 taca domni cu autoritate

mai absolută ca nici odată. EI nu se bucurait în timpul
vieței sale de cât de demnitatea de Cesari. Insă acum, ei a

succedat la tâte titlurile sale ca și la pietatea sa.

CAPITOLUL II.
Urmarea
Mărturisesc,

că sunt

Prefaţii.

răpit de admiraţiune, când văd că

—
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acest Imp&rat care convorbea, sunt puţine dile, cu noi întrun
corp muritor, priimeşte după mârtea sa, când natura, respinge tot ce'i este nefolositor, aceleși onoruri și aceiâși
laude ce primea în timpul vieţei sale. Când înalț spiritul

mei

până la cer,

și când

v&dă

acolo

pre fericitul săă

suflet, care s'a desbrăcat de un vestmînt stricăcios, pentru
a se 'mbrăca cu nemurirea, Și care a schimbat o Imp&răție timporală, supusă la mii de slăbiciuni, cu o alta care

este vecinică,

și care nu are nici imperfecţiune nici defect,

rămân ca uimit, mă condamn însumi la tăcere Și las însărcinarea de a'l lăuda cuvintului etern şi dumnedeesc,

“care singur pote confirma în mod neînvins adevărul celor
ce el spune.
|
CAPITOLUL
Onoruri făcute principilor

III.

buni. Pedepse

tiranilor.

Acest cuvint infailibil Și neschimbător a arătat, chiar în
acestă viaţă, împlinirea celor ce el a fost predis; că acei
cel vor onora vor fi recompensați, și acei ce se vor de-

clara inimică

ai săi, vor fi autorii

propriei

lor ruine.

E]

a arâtat cât este de trist sfârşitul tiranilor, cari iati armele

contra lui Dumnedei, și cât este de fericită însuși
mortea
care a terminat fericita viaţă a lui Constantin,
cât este

de dorită, cât de lăudabilă şi demnă de a fi consacrată
prin
monumente solide și trainice. Omenil cari de sine însuși
nu
sunt de cât slăbiciune, ati găsit o slabă consolaţiune
contra,
morții, când ei a făcut portretul acelor pe cari
vroea ai
onora, și când a sperat de a eternisa memoriă
lor, sai prin
o icână de ceară, sati prin o statue, sau prin
o inscripție
săpată pe lemn, ori pe pâtră. Nu trebue
un forte lung
spații de timp pentru a distruge. aceste monum
ente, cari

nu represintă de cât corpul, şi cari nu conservă

nimic din

suflet, Totuşi aceia a căror speranță are aceleaș
i margini
ca și vieața lor, s'a mulţumit cu acestea.
Insă Dumnedeii

carele este mântuitorul

comun

a/1 tuturor Gmenilor, şi ca-

rele pregătește pers6nelor pi6se, recompense
care sunt
mal presus de cugetările nostre, le dă recom
pense ca un

amanet

și o probă chiar în acestă viaţă. Acestea sunt
fă-

găduinţele cuprinse

în cărțile

prorocilor, și îndeplinite

în
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persona acelor ce a fost eminenți
s6mă în persâna incomparabilului

în sfinţenie, şi mai cu
nostru Impărat, carele

făcându-se mai plăcut lui Dumnedei ca niminea din predecesorii

săi, a fost

propus

veacului

nostru ca

un

perfect mo--

del de vrtute.

Onoruri

_ Dumnedei

carela

CAPITOLUL

IV.

făcute

Constantin.

ales

lui

spre

a autorisa pietatea în t6tă .

întinderea universului, i-a fost favorabil în cursul domniei:
sale, de la început până la sfârșit. El la pus singur dintre principi pe un loc înalt,caolumină strălucitâre pentru
a lumina pre tâte poporele şi ca un eloquent predicator,
pentru a predica sfintele maxime ale adevăratei Religiuni.

.

aie

CAPITOLUL

V.

Anii vieței și ai domniei sale
Dumnedeii

l'a

menţinut

ceva

mai

mult

de

trei-

deci de ani pe tron, şi ceva mai mult de șase-deci
pe pământ, fiind că'l destinase pentru a fi o icână viea.
puterniciei sale, Ela făcut de a triumia asupra mândriei Grbe, şi nelegiuirei de&snădejduite a liranilor și a uriaşilor,

cari luaseră armele

contra Majestăţei

sale suverane şi e-

a se arăta, în
terne. Ei ai dispărut mai îndată ce începuse
pre serînarmat
a
singur,
este
carele
Dumnedeu,
timp ce
dat pui-a
nelegiuiţilor,
mulţimii
vitorul săi singur contra
la a- și
terea, de a'i extermina dupre fața pământului,
ședat ca pre un doctor al tuturor poporelor, care declară .
sus și tare că nu cundsce de cât un Dumneşeii și că despreţuesce pe Idol.

CAPITOLUL

VI.

EI se laudă de a se numi servitor al lui Dumnedei, .
şi îndeplini cu credintă datoriile la care ”l obligă acestă
calitate. Dumnedeii, ca recompensă, | făcă stăpân înimicilor
săi. Îi acordă glori6se victorii cum nu acordase nici odată .

—
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întinse autoritatea sa asupra unui mai mare

număr de naţiuni, cum nu se întinsese nici odată autoritalea predecesorilor si, și "| dărui cu o fericire ce nu
fu întreruptă de nici o disgrație în tot cursul domniei sale.
CAPITOLUL
Constantin
Istoria
cipe

comparat

veche

care

a

stat

cu

n'a celebrat
pe

tron

cu

VII.

Cyrus
nici

și

odată

atâta

cu

Alexandru.

pre

nici un prin-

strălucire

ca pe

Cyrus.

Cu tote acestea tâtă viaţa sa n'a fost fericită, fiind că mârlea

sa a fost nenorocită, și nu numai că a fost violentă, ci
încă i-a fost procurală de către o femeie. Grecii publică,
că Alexandru a supus ascultării sale o mulţime de naţiuni. Îns& ei sunt de acord că ruinându'şi sănttatea prin
beție şi prin desfrânări, el -a perit ca vai de lume, înainte
de a fi ajuns la o vârstă înaintată. El n'a. trăit de cât
trei-deci și doi de ani, și n'a domhit de cât qece ant. EI a trecut
cu o repediciune asemenea fulgerului, a ruinat Cetățile, şi
a adus în servitudine naţiunile. Ins& pe când el plângea

perderea

unui băiai linăr, de care era nebunește înamorat

mortea l răpi în florea tinereţii sale, şi într'o ţară streină,
fără copii, ca să nu mai turbure mai mult liniştea publică.

Impărăţiea
luptase

sa fu împărţită îndată de către Oficeril cari se

odini6ră

sub

stegurile

sale.

Cu

tâte acestea

elnu

datorește reputaţia, sa de cât excesului disordinilor sale. și
nul laudă de cât pentru că a săvârșil atâtea crime.
CAPITOLUL
Constantin

aduce

VIII.

mai tot universul la
tarea sa.

ascul

impăratul nostru a început de a domni la vârsta, la
care acest rege al Macedoniei încetă de a mai trăi.
Insă

el a

trăit

de

dou&

oră

mal

mult

ca

dânsul.

După

ce a aședat în armata sa o disciplină cu totul conformă

cu modestia şi cu pietatea creștină, el o duse până în
Englitera. El aduse la ascultarea sa Schiţia acea ţară ce
«se întinde atât de mult în noră, și care este locuită de
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diferite popore. El a întins marginele Imperiului său de o
parte până în Etyopia spre miadă-di, şi de altă parte spre
„orient. El a răspândit lumina pietăței sale până la Indii,
şi a câștigat astfel afecțiunea principilor, a Seniorilor, şi
a Satrapilor, în cât ei 1 trimeteai ambasadori și presente,
i ridicau statui în ţara lor, şi "i făceau numele săi mai
renumit cum
nu fusese nici odată numele vre unui Imperat. Totuși, trebue a mărturisi că el dorea mai puţin

de a

fi

cunoscut

cunoscut

pre

de aceste popore,

Dumnedei,

a cărui

CAPITOLUL
Constantin

lăsă
de

de cât, de a

le face

glorie o răs, ândea.

IX.

copiilor sei Imperiul
Ja părintele seă.

ce priimnise

Cuvintele prin care el a r&spândit acestă glorie a fost
susţinute prn fapte solide, prin practica constantă a tot
felul de virtuți, prin pietatea, prin libera tatea ce el a exercitat, către amicii şi cei de aprope ai sti, prin blândeţa ce
a întrebuințat către supușii să). Dumnedeii a cărui glorie
el a răspândit, a recompensat lungile sale lucrări cu o
domnie eternă. EI “i-a dat trei fii ca sucesori ai puterii sale,
Şi

ea

va

trece

urmaşilor

lor prin

o

sucesiune

continuă.

Se pare că numai Dumnedeii este care i-a făcut onoruri
atât de extra-ordinare pe pământ, și la înălțat la o glorie
nemuritâre

în

sa, al cărui
se

pot

cer,

subiet

care

pole

săi

el '] conservă

facă.

cu demnitate lauda

scris în caractere

ce nu

șterge.
CAPITOLUL

Istoria

vieții
sau

lui

X.

Constantin

este

fulositore

chiar necesară publicului.

Deși înțeleg îndestui cât e de grei de a vorbi cu demnilate de fericirea ce a însoţit pre acest incomparabil principe în tot cursul vieții sale, în loc că nu e nici un pericol de a lăcea, nu pot cu tâte acestea de a mă dispensa
spre a, descrie pe scurt de ao face cunoscut posterităței,
și pentru a evila în acelaşi timp imputarea ce mi s'ar
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putea face că, mă tem de a lucra. Căci de şi am fortepuțină capacitate, cred de datorie de a întrebuința puţi-nul ce am de a releva meritul acestui principe ce sa ocupat necontenit de a procura, gloria lui Dumnedei, Sunt
chiar convins că acâsla va fi o lucrare forte folositâre pu-

blicului. Ai nu ar
excelente cari aii
altor Impărați mai
cu multă eleganță
ivec sub

tăcere

fi un lucru ruşinos că s'au găsit spirite
scris istoria lui Neron, şi a câtor-va.
sceleraţi de cât dânsul, și cară ai tratat
un subiect atât de urâcios, și eii să

eminentele

calităţii

ale unui

principe ase-

menea cărui antichitatea n'a avut nici odată, şi pe care:
Dumnedei mi-a făcut harul nu numai de a'l vedea, ci și.
de a'l cunâsce și de a vorbi cu el ca cu un prietin ?
CAPITOLUL

Wu

se

va

vorbi în

cât

de fapte

XI.

visța lui

Constantin

de

ce privesc pietatea.

Mi se cuvine mie mai bine de cât nimănui altuia
de
a scri ceia ce scit din virtuțile Imp&ratului nostru
, și de:
al face cunoscut acelora pe cari bunele exemple
înd&mnă

la iubirea de
din ură,

sau

Dumnedei.

din

Unii a întreprins din amiciţie,.

vanitate

de

a scrie

vieți unde

nu era

nimic de recomendat, și fapte care nu erai bune de a
fi
imitate. E1 ai întrebuințat câte odată termeni forte măreţi:
pentrua representa

în ochii

crimele

posterității

întuneric,

cele mat

grozave.

fapte ce trebuese a

Și a învățat

r&ul

unor

Ei ai expus

fi îngropate sub-

pers6ne

nevinovate,

și
care prin o favâre particulară a lui Dumnedeii n'a
cunoscința răului. Eu nu am ca dânșii avantagele
elocuenţei:

pentru

a înfrumuseța

subiectul

mei.

Insă

am

un

subiect

a cărui frumuseţe pote da o pod6bă discursului.
Acei ce a-duc cetirei, un spirit bine dispus, n'ar putea
face mai folositre cetiri de cât acele ce conţin fapte de pietate. Pentru
acestea nu cred că

tăliile, victoriile,
a făcut

binele

el pentru

supușilpr

trebue

acuma

triumfurile

representa

lui Constantin,

guvernămîntul

săi.

Voi

lui

Dumnedeii.

trece

statului

sub

tăcere

r&sboele, bă--

nici legile cesăi,

şi

pentru:

tote cele-l-alte

întreprinderi ale sale, și nu vot vorbi de cât de acele
ce:

privesc

serviciul

Voi

alege

pre: cele: mai:

—
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proprii dea îi transmise posterităţii,
lor pre cât 'mi va fi cu pulinţă în
Aici este timpul de a publica cu o
dele acestui incomparabil Imp&rat.

și voii face istorisirea
mai puţine cuvinte.
întrâgă libertate lauNu'mi era permis de

a o face în timpul vieţei sale, din causa schimbărilor cărora
e supusă nestatornicia. 6menilor. Rog pre Dumnedei şi pre
cuvintul său Dumnedeesc, de a'mi ajula în acâstă lucrare.

Voi începe-o prinistorisirea
Constantin din tinereța sa.
-

celor

CAPITOLUL

Constantin

e crescut

fusese

ce sai

întâmplat

lui

XII.

în Palatul

tiranilor cum

crescut și Moisi.

Istoria veche spune că jidovii aă fost odinioră trataţi forte
tiraniceşte de către Impărați! Egiptului. Insă când Dumnedei
a bine voit de a'i libera de jugul acestei nedrepte stăpâniri,
el dispuse astfel de educaţia lui Moisi, în cât el fu crescut

în palatul Imp&raţilor, şi învă&ţă acolo maximile ţărei. Când
el a ajuns

la vârsta

de majoritate, și când dreptatea dum-

nedeiască a vroit să r&sbune pre nevinovaţi, şi să pedepsâscă

pre

perseculorii

lor, prorocul

a eșit din curte spre

a executa ordinele lui Dumnedeii. El s'a despărţit de tiranil cari '] nutrise în copilăria sa, și sa dus la frații săi.
-Dumnedeu la pus căpetenie jidovilor, i-a liberat din sclavie prin mijlocirea sa şi a trimis din cer pedepsile asupra
tiranilor, carii apăsaseră. Acestă veche istorie este cunos-

cută de tâtă lumea, de și ea este luată de către mai mulţi
ca o fabulă. Același Dumnedeu a produs în seculul nostru
o minune,

care

nu are, nimic

fabulos, şi care

fiind

expusă

propriilor noștri ochi este mai sigură de cât tot ce am
putea. afla din spunerea altuea. Tiranii au luat armele

contra lui Dumnedei, și aă persecutat Biserica sa. Constantin
i-a exterminat mai pe urmă, a trăit cu dinșii în tinereţa
sa, dupre cum Moisi credinciosul servitor al lui Dumnedeit
trăise cu acei din Egipt. Deși a fost într”o vârstă fârte
susceptibilă de rele impresiuni, el nu luă nici o parte la

conrupțiunea moravurilor
lor. Bunătatea sa, firâscă susținută
de duhul lui Dumnedei, nu se plecă de cât la pietate,
la care fu de asemenea îndemnat prin exemplul părintelui
22
pr
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seu. Nu ne-am putea opri de a vorbi de acest părinte atât
de celebru, de Constantie cel mai ilustru Imperat din se-

colul nostru, nici de a remarca în puţine cuvinte ceia ce
este în viața sa, care pote releva gloria lui Constantin
fiul său.

CAPITOLUL
Constantin

se obține

de

XIII.

a persecuta pe

creștini.

In timp ce Imperiul era guvernat de patru Principi, Cons-

tantie

păzi

o

conduită

cu

l-alți, şi întreţinu în mod
se depărtă

tot-deauna

de

Biserica, și dărimară

totul

contrarie

conduitei

celor-

sincer pacea cu Dumnedei.

nelegiuirea

cu care

până în temelie locurile

ei

El

atacară

adunărilor

nostre și ale rugăciunilor nostre. El nu prihăni nici
odată
ca dânşii consciinţa sa prin vărsarea sângelui nevino
vat.

Nici odată el nu s'a plecat ca denşii la cultul Idolilor,
şi

nici odată n'a constrins cu dânșii pre supușii
sti de a
purta jugul aceliași servitudini. EL a procurat poprel
or o
pace profundă, mulțumită căruia ei au putut îndepli
ni în
liniște exercițiul pielăţii.
Pe când cei-l-alţi Impărați împovărară atât de puterni
c
pre supușii lor de imposite, în cât le făcură viața
mai în=

iristătre şi mai
vernă pre

al

săi

nesuferită de cât mortea,

cu

o blândeță

părintâscă.

Constantin guFiind

că lau-

dele sale sunt în gura a tâtă lumea, nu voii alege
de cât
una saii două din faptele sale, din care se
va putea. ju-

deca despre cele-l-alte,
mi-am propus.

Și voii

CAPITOLUL
Constatie

umple

tesaurul

începe a

trata subiectul ce

XIV.
public

prin

Și înapoează îndată supușilorsei
. tot te
seră acolo.

dibăcia sa

ei aduse|

Fiind că

Constantie avea o mare reputație de mode
rație
de blândeţă, de pielate, şi că în
adevăr el- trata pre supușil sei atât de favorabil, în cât tesa
urul s6u era mai sleit,
Dioc
letian,

care era cel întâită Și cel mal vech
ii din Im-
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'peraţi, trimise se "i facă împutare de puțina îngrijire ce
el
Aua, de la interesele statului, şi de sărăcia la care el
se
reducea însăși prin negligența sa.
Constantie porunci Ambasadorilor lui Dioclețian, de a r&-

mânea

câle-va

dile la Curtea sa, și trimeţând îndată

de

-a chema pre cei mal bogați din supușii săi, le declară că
acesta era o ocasiune când ei puteai să 1 dea probe de
-afecţiune
cea-ei aveau în serviciul său. N'a fost niminea.
care să nu aducă cu bucurie aur, argint și mobile prețiose
ia

tesaurul

împărătesc

şi care să nu se grăbescă de a exe-

«cuta ordinile Princepelui său cu mai

multă ardâre Și zel

„de cât cel-l-alți. Când tesaurul împ&ratesei,
adunătură minunată de tot felul de bogății,

artă Ambasadorilor

timp

ele

erai

ale

lui Dioclețian,

lui,

fu plin de o
Constanlie le

şi le dise că de mult

și că le lăsase până

atunci,

ca

în

-deposit în mâinile supușilor săi. Ambasadorii se întârseră.

cupiinși de mirare. Se dice că îndată după plecarea lor,
Conslantie lăuda afecțiunea ce 'i mărturisiseră supușii săi,

și le înapoie cele ce ei aduseseră

tesaurului săi.

Acestă

faptă este fără îndoeală un mare semn de blândeţea
Voiu spune și o alta care este o probă de pietatea
CAPITOLUL

sa.
sa.

XV.

„Persecuțiunea ridicată de cerl-alți Impărați.
Guvernatorii Provinciilor persecutară din ordinul lui
Dioclețian pre toți acei ce făceau profesiune de cultul lui
Dumnedeu.
Cei dintâi cari se luptară pentru apărarea
-Religiunei, şi cari se expuseră ferului, focului și Ja tot

felul de pericole şi de munci

fură Ofițerii Curţii.

Princi-

pii cari "1 condamnară la morte, perdură prin greșala lor
“pre cei mai buni supuşi ce avură, şi se lipsiră de fructul rugăciunilor ce ei făceau necontenit pentru prosperitatea
“Imperiului.

CAPITOLUL

XVI.

Constantie isgonește din palatul seu pre Creștinii,
“cari voiseră a jertfi Idolilor, și reţine în palat
pre acei ce refuzase de a jertfi.

“Constantie,

în loc

de a urma exemplul lor, luă o hotărîre

—-

plină

de o rară

nunată,
prins

340

înțelepciune,

şi care nu se pâte

de mirare.

—

o faptă, forte mi--

şi săvârși

audi de cine-va,

EI lăsă la alegerea

tuturor

fără a ficuoficerilor din

curtea sa, şi însuși a judecătorilor cari erai ridicaţi la cele
întâi demnități, sau de a jertfi Idolilor, și de a conserva

rangul lor şi dregătoriile lor jertfind, saii de a refusa să
jertiescă, și de a perde dregătoriile lor, și bunele sale grații.

Câna ei s'aii declarat, și uniiat luat o hotărâre, și alții alta,

Constantie descoperi secretul ce ţinuse ascuns până atunci;
blamă dorinţa prea mare ce aveaii unii de a conservaaverea lor, şi viața lor, "1 declară incapabili de dregătoriile
lor, şi le spuse că fiind necredincioşi lui- Dumnedeiă, ei

n'ar fi credincioşi principelui lor. Din contră lăudă credința celor-l-alţi, le spuse că ei n'ar fi mai puţin credincioși principelui lor, de cum a fost credincioşi Dumnedeului
lor, că ar apăra Imperiul cu mult curagiii de cât cei-l-alți,.
şi ar face din ei principala putere, și cel mai bogat tesaur..
CAPITOLUL

XVII.

Pietatea lui Constantie faţă de Mântuitorul.
lată descrierea pe scurt ce voeam a face despre viaţa:
și despre moravurile lui Constantie, părintele lui Constantin.

Ori cine va observa cu re
el a murit,

va

recunosce

cu

care atenţie,
înlesnire

modul

cu care

diferenţa

ce Dum-

nedi a vroit a pune între sfârşitul s&ă și înlre

sfârșitul

celor-l-alți principi. După ce în timp de mai mulţi ani a
dat exemplul tuturor virtuților demne de un mare împărat,
după ce a recunoscut pre singurul Dumnedeii care a creat
universul, şi a condamnat nelegiuirea acelor ce adorat
mai mulți dumnedej, el întări palatul săi prin rugăciunele
personelor de pietate, și petrecu restul vieței sale cu odihnă
și cu

reputaţie.

EI se bucură

de acestă fericire atât de rară,

pe care mai mulți o făcu a consista în
o injurie, și a nu face injurie nimănui.
cinic al domniei sale, el consacră t6tă
rătesa lemeia sa, şi principii fiii sci, în

a nu priimi nici:
In tot cursul pafamilia să, Imp&serviciul lui Dum-

nedeu, carele este suveranul Impăraţilor. Curtea, sa era o:
adunare de adevăraţi credincioși, între cari era sfinții servitori al lui Dumnedeii, cari făceati necontenite rugăciuni pen-
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“ru conservarea persânei principelui, în loc că la curtea, celorTali Impărați unde nu era permis de a vorbi de creștini.

CAPITOLUL XVIII.
Constantie e cel mai
El are un mare

din Împeraţi.
de copii.

vechiă
numer

“Dumnedeă nu lăsă pietatea sa fără recompensă. Cuvend după aceia el avu întâiul rang între Impărați. Cei
doui mai vechi renunțând, nu ştiu din ce motiv la suverana putere, în al doilea an al persecuțiunii, el fu
vecunoscut în calitate de cel întâi. Era mult timp de
când fusese declarat Cesar, cu Galerie. Insă după cea
îndeplinit acestă demnitate cu multă glorie, el fu ridicat
la cel mai înalt rang de şi fu proclamat întâiul din Impărați. El avu un mai mare numer de copil canici unul
-din colegii săi. Când el fu aprâpe de a plăti, în o -adincă

bătrăneţă, tributulce toți Gmenii datoresc naturii, Dumnedeii făcu ast-fel că Constantin fiul său cel mai mare
se găsi de
verane.

faţă,

pentru

a, lua

CAPITOLUL
Constantin
-

Constantin

face

succesiunea

autorității

su-

XIX.

o călătorie
Diocletian

în

Palestina

viețuea în mijlocul colegilor lui

cu

Constantie

părintele seii, după cum Moisi vieţuise la curtea Imp&ratilor Egiptului. Când ajunse în flârea vârstei sale, el capăstă mare consideraţiune pe lângă dânşii. L'am v&dut atuncea trecând prin Palestina la drâpta lui Dioclețian cel mai
vechiu din Imp&rați, când t6tă lumea alerga cu mulțimea
pentru a/l vedea, și pentru a admira semnele de generositale şi de înălțare ce se arăta pe fața sa.
Nu era nimenepe care să nu'l fi întrecut în înălțime, în

frumuseţă,
cu virtuțile
un naturel
Dumnedeii
vesti,

și în putere. E! era totuși mai bogat înzestrat
sufletului de cât acelea ale trupului. El avea
escelent ce 71 cultivase prin studii, și pe care
?] relevase prin darurile unei înțelepciuni ce-

—

249

—

CAPITOLUL
Constantin

Ardorea

merce

curagiuluisău,

la

XX.
părintele

seă..

și înălțarea sufl

etului seu, pro-=
duse gelosie şi frică celor-l-alţ
Impărați. Când el a descoperit planul lor cel reu, și
cursele ce ei 1 întinseseră el fugi ca Moise, și mer
se la părintele s&u. Dumnedeu
vedută,

cât-va

'] favorisă în tote acestea de o
în

cât

drumul,

nedreptatea

prin

care

inimicilor

e] ajunse

CAPITOLUL
Mortea

Jui

protecție

săi

atât

de

"i-deschise

în

la Imperiă.

|

XXI

Constante,

Constantie evitând cu fericire
cursa ce'i întinsese inimict
SE, ajunse în fine după o lun
gă călătorie la Constantie pă-.
rintele s&i pe care'] găsi aprâpe
de a-și da sfirşitul. Când il
vădi întorcându-se întrun timp
când nu nădejduea, el se.
Sculă pe şedutul seu, 'lîmbrăţ
ișă, asigură că era ușurat
prin presenţa sa de îngrijirile,
de care fusese agitat, mullumi lui Dumnedeii

că i-a făcut acest har şi mărt
urisi
că era mulțumit să moră acu
m. hegulând apoi afacerile
sale, și luându'și rămas bun: de
la copiii săi cei înconjurată
patul, el lăsă dupre legea,
naturii Imperiul său lui Con
stantin fiul stu cel mai mare
şi trecu din viața acesta în
cea-l-altă.
|

ia

CAPITOLUL,
Constantin

Imperiul
Constantin

ă renasece

„Onorunile

este proclamat

Imperat.

nu r&mase vacant prin mor
tea lui Constantie.
se învesti îndată cu purpur
a imperială, şi făcu;

în persâna

sa l6le

virtuțile

Părintelui

stu.
ale Princepelui repausat
fură
făc
ute
cu
exlra-ordinară, Aerul
resuna

funerarii

O pompă
poporul, care

mărturisea

că

el

rintele în fiul, şi care se
bucura

posesiune

XXII.

autoritatea

de strigările a tot
găsea din fericire pre pă-

de a”l vedea

sa absolută. Provinciile

luând.

erai

în

încân-

—

„tate de bucurie,
în

nic

ajutorul
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pentru că Dumnedeui venise atât de grablor.

nevoilor

CAPITOLUL
Mort
Nu

cred

că

se

ea

cuvine

XXIII.

lira nilor
de

a vorbi

aicea

de

mârtea ce-

lor ce aii persecutat Biserica, nică de a desonora memoria bunilor Principi, prin istorisirea crimelor celor răi. Nenorocirele celi sau întemplat, sunt mai mult de cât suficiente
spre a instrui şi spre a corige pre acel ce ai fost martori acelor nenorociri

CAPITOLUL XXIV.
Constatin

ajunge

la Imperiă

prin

orânduirea

_Jui Dumnedeă.
lată

cum

Dumnedei,

carele

a creat

universul prin pu-

ternicia
sa şi carele "1 guvernează prin înțelepciunea sa,
a înălţat el însuși pe tron pre Constantin fiul lui Constantie, ast-fel că şa reservat el singur gloria înaintării sale,
în loc ce înaintarea celor-l-alți Principi aparţine adesea
ori Gmenilor.

CAPITOLUL XXV.
Victorii câștiga te de Constantin asupra Englesilor
De

îndată

ce luă posesiunea

Provinciile ce favora.

suveranii

puteri, el visilă

sub ascultarea părintelui

stu,

şi dădu

idte ordinele necesarie. El învinse poporele ce locuesc pe .
țărmurile Rhinului, și ale Oceanului, reprimă insolența
lor, și alină furiea lor. Eraă și alte popore pe care se
mulțumi de a le opri prin frică, și ale reţine dincolo de.
fruntariile, lor; „şi aceștia erau sălbalici furioși şi ne îm-

blândiţi, ce nu” putea aduce prin nici un mijloc de a întreţine pacea. Dupe ce din fericire șa ajuns planul său,
el își aruncă. prvirea într'altă parte, trecu în Englitera, și
o reduse la supunere.

—
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CAPITOLUL XXVL
Constantin

face

o îndeprindere de a libera Roma.

Considerând apoi universul ca un corp vast, al cărui
cap era Roma, care gemea sub dominaţiunea Tiranilor,
el credu mai întâiu că Principii, cari guvernaii pre cele-lalte părţi ale Imperiului, şi cari "1 întreceau în vârstă,

trebueau a întrebuința puterea lor pentru a o pune în
libertate. Ins& când ai vădut că acei ce întreprinseseră
acâsta, nu câștigaseră de cât ruşine, și că niminea altul
nu era în stare de ao întreprinde, el protestă că nu putea vedea Capitala lumii în opresiune, și luă armele pentru a extermina pre Tirani.
CAPITOLUL
Constantin

se

hotărașce

XXVII
de-a

nu

adora

de

cât

un swmgur Dumnedeă.
Fiind

că

e) era convins

că avea

nevoe

de

o

putere

mai considerabilă și mai ne învinsă de cât aceia a armatelor, pentru a risipi ilusiunile magiei, în care Maxentie
punea

principala

sa încredere,

el recurse

la protecțiunea

lui Dumnedei. El deliberă mai întâiui asupra alegerii Dumnedeului ce trebuea a recunosce. El consideră că cea mai
mare parte din predecesorii săi, cari adoraseră mai mulţi
Dumnedei și cărura le oferiseră tămâe și jertfe, fuseseră.
înșelați prin predicerile pline de linguşire, ȘI prin oracolii,

cari nu

le promitea

de cât succese

fericite,

și că în fine

perise licăloșeşte, fără ca nici unul din Dumnedeii lor să'și
îi dat osteneala, "de a le ajuta. Că numai părintele său
singur recunoscuse rătăcirea, lor, şi numai el luase calea

cea bună, că nu

adorase

de

cât pre Dumnedeii, în totă

vicța sa și că Dumnedeii ca recompensă, fusese protectorul
seu, conservatorul

Imperiului

său,

și autorul tuturor bunu-

rilor sale. El făcu o seri6să. reflecsiune asupra, mulţimei nenorocirilor, de care fusese impovărați acei ce urmase o mulțime de Dumiedei, și recunoscu că nici unul din ei nu lăsase

poslerităței

nici măcar cea

mai mică amintire

de numele

s&u, în timp ce Dumnedeul părintelui s&u 'i dăduse probe iilus-

—
tre de

puternicia

sa.

El

345 —
remarcă

deasemenea

că acei cari

luând armele contra tiranilor puseseră speranţa lor în pro“tecțiunea dumnedeilor nu trăseseră nici un folos, unul
“întorcându-se cu trupele sale, fără să fi făcut nimica considerabil, și altul fiind ucis în mijlocul armatei sale. Dupe
ce a meditat lung timp tâte aceste raţiuni, el reflectă că

din tote estravaganțele

ar fi cea mai de pe urmă
adora

de

a

slăbiciune şi nimicnicie avea probe

Idolii. de a căror

atât de convingătâre, și se hotări de a adora pre Dumnedeul lui Constanţie părintele său.
CAPITOLUL
Vedeniea

XXVII.

lui Constantin.

Constantin imploră protecțiunea acestui Dumnedei, ”]
rugă de a se face cunoscut lui, şi a'l ajuta în starea unde
se găseait afacerile sale. Pe când el făcea acâstă rugă-ciune, avu o minunată vedenie, şi care sar părea pote
de necredut, dacă ar fi spusă de către un altul. Insă nimineanu trebue a face dificultate de a o crede fiind că acest
principe mi-a istorisit'o el însuși mult timp după aceia, când

am avut ondrea deaintraîn

bunele sale graţii, și când eve-

nimentul a confirmat adevărul. El asigură că a vă&dut în
diua miază-mare o cruce lumin6să cu acâsiă inscripţie:
Dutu acest semu vei birui, şi că el fu cuprins
de o mare mirare de acest spectacol, precum şi soldaţii
săi carel urmau.
CAPITOLUL
Visul

lui

XXIĂ.

|

Constantin.

Acâstă vedenie făcu o impresie atât de puternică, asupra
“spiritului lui Constantin în cât era încă cu totul ocupat
de acesta n6ptea următore. In timpul somnului săi Mân-

imitorul i se arătă cu același semn, ce'i arălase în aer
“în timpul dilei, și'i porunci de a face un steag cu aceiaşi
formă, și de a'] purta în r&sbde pentru fi apărat de prime) die.
CAPITOLUL XXX.
Constantin

Constantin

poruncesce

în formă

de

a

iace

un

steag

de cruce.

sculându-se în zori de dioă istorisi amicilor

—

sei visul ce
giuvaergii,

346—

avusese, și trimițând
el se puse

să chieme

argintari Şi:

în mijlocul lor, le propuse desemnul

şi figura semnului ce văduse și le porunci de a face unul:
asemenea, înfrumusețat
cu aur și cu pietre preți6se.

CAPITOLUL XXXI.
Descrierea

steagului făcut în formă de cruce.

Am vEdut steagul
priucipe, și îmi este
ca o suliță, acoperită
în formă de Anterină
suliței este o corână
Numele Mântuitorului
ronă prin cele două

făcut de argintari din ordinul acestui!
lesne dea descrie aici ligura sa. Este de Plăcă de aur, care are un travers
(vargă) care face crucea. In vârful
împodobită cu aur și pietre scumpe.
nostru este însemnat pe acâstă'co-dintâj litere; din care cea de-a doua

este puţin tăiată. Impăraţii au purtat pe urmă acelâș
i dou&

litere pe

casca

lor. Este

un

văl de purpură legat de varga.

ce traversâză sulița. Acest văl este de figură
quadrată, şi
acoperit

de mărgăritare, a cărora strelucire pricin
uește
admiraţie. Fiind că sulița este forte înaltă,
ex are în josul
velului portretul Impăratului ȘI a, fiilor
săi, făcut în aur pe:
jumătatea corpului numai. Constantin s'a
acoperit tot-duna
în r&sboiă cu acest steag ca cu un scut,
și a poruncit să
facă alte asemenea pentru ale purta
în tote armatele sale.

CAPITOLUL
Constantin
Constantin
pricinuise

o

având
vedenie

era alt Dumnedeii

citesce
spiritul
atât

de

XXXII.
sfânta

cu

Scriptură.

lotul plin de mirarea ce'i

extra-ordinară,

ce el trebue

a recunâsce,

crede

că

nu

de cât acela.

ce “i se arătase, și trimițând să chie
me pre preoții și pre
miniștrii sti, i întrebă cine era acest
Dumnedeii, și ce
însemna figura atât de luminosă Și
alât de strălucitore ce
el i

arătase.

aretase
arătase

era

Preoţii

respunseră că Dumnedeul

fiul unic al lui

Dumnedeu,

că

figura

ce i-se

ce i-se

era semnul nemurirei Și trofeul
biruinţei ce nurtase fiul lui Dumnedei asupra morții.
Ei “i dăduseră rațiunile pentru care el s'a pogorit din cer
pre pământ, șik

—

explicară

misterul
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întrupării

sale.

Împăratul

îi ascultă

cu

o minunată atenţiune. E compară discursurile lor cu vedeni
a

ce veduse, și nu se îndoi nică cum că ei "1 arătă adevărul
din ordinul lui Dumnedei. El se aplică apoi la citirea

cărților

sacre,

reținu

tot

deauna

pre

și se hotări de a adora pre Dumnedei

preoți

pe lîngă

el,

ale cărui mistere

ei “i descoperiseră, Speranța ce el pusese în protecțiunea
sa 1 îndemnă curând dea întreprinde să stingă flacăra, ce.
fusese aprinsă prin turbarea tiranilor.
CAPITOLUL
Adulterii

comise

XXXUII.

la. Roma

de

Maxentie.

Tiranul care luase în stăpânire cetatea Impărătescă se
urcase la acel exces de neruşinare şi de nelegiuire, încât

“se afundă fățiș în cele mai mârșave

desfrânări. El răpea

femeele din braţile bărbaţilor lor, şi le trimitea lor îndărăt dupe ce le viola. El fâcu acest ultragiii persenelor de:

posițiune

însemnată

și celor mai

E

natului.

|

considerabile de ale Se-

El avu un mare numer de femei de condiţiune, fără a
îndestula desfrânarea sa. Insă nici odată n'a putut avea
pe o femee Chreștină. N'a fost nici una care să nu i
iubit mai bine să perdă viața de cât onrea.

CAPITOLUL
Pemea

XXXV.

unui Prefect 'și procură
a conserva castitatea

mortea
sa.

spre

Femea unuia din principalii Senatului, și care avea demnitatate de Prefect, aflând că Slugile desfrânărilor lui Macsentie erau la ușa locuinţei sale, şi că bărbatul său ar fi

consimțit că ei să o ducă temându-se. de a fi maltrată,ea
le ceru puţin timp pentru a se găti, și întrând în cabinetul său, “și înfipse un pumnal în sîn, şi publică prin o
faptă atât de strălucită nu numai tuturor popsrelor din

secolul său „ci și tuturor secolilor viitori că numai între
Chreștini
morte.

se găsesște

o castitate

neinvinsă

şi

scutită de.
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CAPITOLUL

XXXV.

Masacrul poporului

din Roma.

Cei mari şi cel mici magistraţii şi poporul - erai sub
opresiune, şi se lemeaă de violența cu care Tiranul comitea crimele cele mai grozave. Răbdarea ce el conservai în mijlocul celor mai nedrepte tratamente nui puneau în nici o siguranță. Intro qi, pentru un motiv forte

ușor, el porunci soldaţilor Gvardei sale de a ataca poporul, care fu îndată masacrat de armele nu ale Seiţilor și
ale barbarilor, ci ale propriilor si cetăţeni. Nu este lesne
de a face enumerarea Senatorilor ce el condamnă pe acusațiuni

falșe,

cu scop

de ale

răpi

CAPITOLUL
Maxentie
Maxentie: încoronă

dimile şi sacrilegiile

se

XXXVI.

dedă

cele-l-alte

magiei

averea.

Ja magie.
crime

deschidând

ale sale prin

cru-

câte odată pân-

tecele femeelor îngrecate, şi ale copiilor de curând născuți ucigând câte odată leii, și oferind jertte abominabile

pentru

a evoca demonii,

şi a deturna r&sboiul

de

care

era ameninţat. El speră a câştiga victoria, prin acesteartificii cu tâte acestea el trata pre supuși sti cu o asprime
atât de extraordinară, în câtei suferiră sub domnia sa o fâmete
asemenea, căriea nu avem esemplu în secolii precedenţi.

CAPITOLUL
Invingerea

XXXVI.

lui Maxentie.

Compălimirea ce avu Constantin
armele în mâini contra acelui ce

de miseria lor “i puse
era autorul miseriel.

“Implorând protecțiunea lui Dumnedei, şi a Mântuitorului
“Fiiul său unic. El puse armata sa în mișcare sub stea„gul crucel cu scop de a rastabili pre Romani în posesiunea
vechilor libertăți. Maxentie punând încrederea sa în ilusiuni'e magiei mai mult de cât în afecțiunea supușilor săi

„nu indrăsni de a eși din Roma. Insă el puse garnis6nă

în tote

—

cetăţile
pândă

a căror
în

libertate

drumurile

de
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o suprimase,
trecere.

și aședă

Constantin

trupe

de

a cărui între-

prindere Dumnedeii favoriza străbătu cu lesnire t6te aceste
trupe,

și intră

până

în

inima

CAPITOLUL
Mortea

lui

Italiei.

XXXVIII.
Maxentie.

Dumnedei carele nu vroea ca Constantin să fie silit de
a pune asediul înaintea Romei pentru a prinde pre Mac-

sentie, ii! adusă afară de zidurile cetăţii cu lanțuri nevădute. El arată adevărul minunii, care trece de fabulă în
spiritul necredincioşilor, de și ea nu e pusă în îndoelă
de către Credincioşi, și care o operase odinidră contra
Egiptenilor, în favorea. Jidovilor prin o altă minune, la care
Credincioşiși Necredincioșii fuseră de o potrivă martori.
Maxentie cădu în fundul Tibruluicu soldaţii cel încunjuraă, dupre cum Faraon căduse odinidră în fundul mărei
cu căruțele și armata sa. Acest Tiran fiind pus în fugă
de trupele lui Constantin, care era favorisat de protecțiunea. cerului, el vroi de a, trece un pod, unde pregătise

o maşină pentru a surprinde pre inimicul său. Religiosul

nostru Principe fu ajutat de Dumnedeul ce el adora, și
nelegiuitul peri în cursa ce el întinsese, ast-fel că i se
pâte aplica aceste cuvinte ale Scripturei: Gropă au săpat, și aă deschis pre ea, şi va cădea în gropa
care o aă făcut. Intorce-se-va durerea lui Ja ca-

pul lui, și pre

creștetul lui nedreptatea lui se va

pogorîi: Maşina deschidându-se într'un timp când nu se
aștepta la acesta, vasele fură culundate în apă. Nelegiuitul cădu mai întâii ca o bucată de plumb împreună

cu soldaţii ce'l încunjuraii. Armata

făcuse victori6să, putea cânta

cântase Israiliţii odiniră,
“şi pre

mărire

făcut

mie

sau

prea

Cântări ce

Să cântăm

mărit, pre

cal

călăreț i-aă aruncat în mare. Ajutor și acosau

peritor

asemenea
sfinți,

aceleași

contra lui Faraon:

cu

că

Domnului

pe care Dumnedeu o

atuncea,

minunat

1) Psalm.

7

spre

mântuire.

Cine

mărire,

făcend

minuni?

este

ţie întru dumnedei, Domne. Mărit întru
întru

2) Eșire. cap. 15.

—
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CAPITOLUL
Intrarea

lui

XXXIX.

Constantin

îi

Roma.

Constantin, dupre urmarea lui Moisi, cântâ
nd acestă
Cântare, sau alta 6re care asemenea în ondre
a lui Dum-

nedeii,

care

condusese

armata

sa,

și

care'i

acordase

victoria, intră în triumf la Roma, unde Senat
orii, Cavalerii,
Barbaţii, Femeele, Copiii și tot poporul libera
ţi din sclavie,

alergară înaintea lui cu tot felul de mărturisir
i de bucurie, "| salutară ca pre liberatorul lor Și conse
rvatorul lor,
neputend a se sătura de a face aclamaţiuni
în
Insă pietatea sa nepermițendu'i de a se îngâm onrea sa.
fa de aceste

laude,

el dădu

lui Dumnedei

testă că din mâna

libertatea,

sa.

gloria ce i se oferea, și pro-

sa el ținea victoria, și Ro:na priimise

CAPITOLUL XL.
Statua

lui

Constantin.

Acest mare principe procură în cât.
va mântuirea tuturor
Omenilor, înălţând în mijlocul Romei
crucea care este semnul mântuirei, și săpă o inscripţie care
” explică puternicie.
El puse în mâna statuei ridicată
în cel mai frumos loc
din cetate,

o cruce cu acestă inscripţie în latineșt
e: Prin

acest semn
salutar,
care e semnul
„Puternicii, am liberat cet
atea vostră

țiunea
în

tiranilor, și am restabiliţ

vechia

Jor splendore.

CAPITOLUL
Vese/iile Publice,

adevăratei
de domina-

senatul și poporul

XLI.

liberalităţi făcute de Consta
ntin.

lată cum acest Imperat religios
punea gloria, sa în confesiunea crucei, şi anunța popbre
lor pre fiiul lui Dumnedei.
Locuitorii din Roma începeati
a respira, după ce au fost
atât

de mult timp apăsați sub jugul
tiraniei, şi *şi închia se bucura de un aer mai
curat ca nici odată,
-Și ca de o viaţă cu totul nouă..
Naţiunele ce locuesc spre
pueaii

—
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"Ocean, fiind liberate de nenorocirile lor, nu cugetai de
„cât a face veseli! publice, şi a publica, întrun glas că Constantin era un dar ceresc un Principe iubit de Dumnedet,

și dat Imperiului pentru a'l face înflorit. Se vedeai edic-

tele sale lipite în unghiurile tuturor strădilor, prin care el
rechiema pre exilați, libera pre cei închiși în temnițe, și
înapoea averea acelor ce fusese cu nedreptul despoiaţi.
CAPITOLUL

Onoruri făcute

XLII.

Episcopilor.

Impăratul trimise se chieme

Beserici restabilite.

pre Miniștrii consacraţi la,

“serviciul lui Dumnedeă, le făcu masi onoruri, i învită la
masa sa, de și ei se păreau a nu avea de cât de înjosit
şi de despreţuit în hainele lor și în fața lor. Insă în loc
de a privi exteriorul, el privea în ei Majestatea suverană,
ia cultul căriea ei erai atașați prin ministerul lor. El “i
ducea pretutindenea cu dânsul, și era convins căci ar
atrage asupra lui bine-cuvintările lui Dumnedei. El întrebuință sume considerabile, sau pentru a mări Biserici,

sau pentru a le înfrumuseţa

și a le împodobi.

CAPITOLUL
Caritatea

XLUI.

lui Constantin

faţă

de săraci.

EI exercită liberalitatea sa cătră mai mulle persâne
potrivit cu nevoile lor. El priimi cu multă amabilitate pre

streini, şi le dădu mari daruri. El nu se mulțumi de a
distribui bani săracilor cari cerşitoreaă în strade şi în piețele

publice,

cămintea
-o onestă

ci avu

grijă

de

nutrimâatul

lor şi de îmbră-

lor. El fu forte generos către acei cari fiind de
nascere, căduse din nenorocire în sărăcie, dând

unora moşii sau pământuri pentru subsistenţa, lor, și altora.
funcțiuni.

EL îngriji

cu

o bunătate

părintească

:sitățile Orfanilor, şi luă în protecţiunea sa pre
ce maveai
pre

nici un

sprijin.

El mărită

după

de

nece-

Văduvile

Gmeni

bogaţi

fetele ce n'aveaiu părinți, dându-le mai întâ! mari averi

pent. u a aduce în comunilate. In fine el respândi bine“facerile sale asupra tuturor supușilor sei cu aceiași abon-
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dență cu care S6rele răspândește lumina sa asupra tuturor Gmenilor. Nici odată niminea. n'a implorat în zadar ajuto-

rul săi în nevoea sa, şi nici odată niminea nu s-a retras de naintea lui, fâră să fi primit vre un dar.
CAPITOLUL

Constantin

XLIV.

asistă la adunările Episcopilor.

Dacă Imperatul de care vorbesc avea o inclinaţie atât
de bine făcătâre pentru toți supuşii săi, el avea o îngrijire particulară de _ Creștini. El convocă Concilii (syn6de)
ca un Comun Episcop Hirotonit de Dumnedeii pentru a
linişti neînţelegirile ce se născuse în deosebite Provincii
între Păstorii Bisericii. El mă osteneală de a asista, la
adunările lor, de a şedea în mijlocul lor, de a examina

sub:ectul contestaţiunelor lor, şi de a interveni spre ai împăca. El comanda atuncea Gvardei sale de a se retrage,
și se

ţinea

destul

de

bine

păzit

de

frica

lui

Dumnedei,

şi de afecțiunea supușilor săi. El lauda înţelepciunea. și
moderaţiunea acelor ce urmati partea cea bună, Şi cari se
plecau la pace, și blama îndărătnicia celor ce nu priimeaii

de a se supune

rațiunii.

CAPITOLUL
r

.

XLV.

Ş

Constantin

.
suferă cu o mare moderaţiun
e
indiscrețiea unora.

Constantin. suferă cu extremă moderaţiune

indiscretă

a unor

Episcopi

ce se înfuriară

aprinderea

contra

lui, “i

îndemnă prin cuvinte blânde de a întreţine pacea, şi a nu
face tumult. Unii cedară la mustrările sale. Alţii le despreţuiră,

şi în loc de a întrebuința. asprime contra lor, el

lasă lui Dumnedei
pornindu-se

la

o

grija de ai corige.

întreprindere

Rebelil din Africa

forte insolentă,

sai

mai

bine fiind împinși de către demonul care nu putea vedea

lără necaz

prosperitatea

Bisericii,

de acesta în loc de a se supăra,

Împăratul

'şi bătu

și mărturisi

că

joc

recu-

noșcea, forte bine că aceasta era o
mesteşugire a spiritului r&u; că pentru a face cine-va ast-fel de întreprinderi,
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trebue sai să fi perdut mintea, sati să fie stăpânit de
demonul, și că acel ce: erati în acestă stare, erai maj
demni de compătimire de cât de pedâpsă.

CAPITOLUL XEVI.
Victoriile

câștigate

asupra

streinilor.

Imp&ratul nostru consacrându-se ast-fel serviciului lui
Dumnedei, îngrijea cu o veghiare neobosită de necesitățile Bisericii. Dumnedei, ca recompensă reduse pre streini
sub picidrele sale și '] făcu îngrozitor inimicilor săi, de

şi de naturelul s&u era cel mai blând din toți 6menii.
CAPITOLUL
Mortea

lui

XLVII.
Maximian.

Unul din cei doui Principi, cari _renunţase la suverana
putere, formând o conjuraţiune contra lui Constantin,
muri de o mâite forte nenorocită. Mai întâi statuele sale
tură resturnate, şi apoi tote cele-l-alte monumente ale sale.
Curând după aceia:se descoperi o altă conjuraţiune formată de către însăși rudele Imperatului, şi acesta Dumnedeu i-o descoperise. El avea bunătatea, de a i se arăta,
şi de a ”l prevesti de cele ce erai săise întâmple. Harurile ce el făcu acestui religios Principe, sunt atât de minunate, în cât nu am cuvinte care să potă a le exprima.
El 7] preservă de tot felul de primejdii în tot cursul
vieţii sale, “i dădu supuși credincioși, și plini de iubire
făcu a. domni pacea în Regatul stu, şi a înflori pietatea,
în Biserică în timpul domniei sale.
CAPITOLUL

Jocuri celebrate

XLVIII.

în al decelea
lui Constantin.

an

al domniei

Trecând dece ani ai domniei lui Constantin, se făcură
veselii publice în tote ţările de sub ascultarea sa, și se

aduseră lui Dumnedeă "mulțumiri care erai ca niște jertfe
23

—
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forte curate, şi unde nu era nici foc nici fum. Imperatul
mare bucurie avu de acâsta. Inst avu și multă durere de
noutățile ce sosiră din orient. .

CAPITOLUL XLAX.
Starea

Licinius

l-alţi supuşi

rea

persecuta,

a

pre

afacerilor

din

credincioși,

ai săi cu 0 crudime

orient.

și turmenta

pre cei-

sălbatică, Și se păreaa

îi împins de demonul
a face, în țara, ce atîrna, de el, cu totul

contrarii de ceia ce făcuse Constantin în țara sa. Imperiul era
despărţit în dou€ părţi, din care una semăna dilei, şi cea-

l-altă
timp
monul
Mini,
jugul

nopţii. Orientul era acoperit de grose întunecini, în
ce occidentul era luminat de o plăcută lumină. Denu putu vedea fără gelosie strălucirea, acestei luşi Licinius care ținea pre supușii săi apăsaţi sub
nedreptei sale dominaţiuni nu putu suferi prosperi-

tatea de care se bucurati
de a urma

exemplul

supușii lui Constantin.

acestui

religios principe,

liat avea onsre de a fi, el urmă exemplul
a cărora mârte funestă o v&duse.
CAPITOLUL
Cursa

întinsă

de

In loc

al cărui a-

nelegiuiţilor,

L.

Licinius lui Constantin,

E! declară r&sboii binefăcătorului stu, fără a
respecta
nici amiciţia, nică alianța, nici contractele, nici jurăm
intele. Cel mai blând Și cel mai amabil din toți
principii,

i dăduse

semne

sigure

de afecțiunea

cea

mai sinceră,

acordându'i pre sora sa de soţie, și comunicând
u'i autoritatea suverană. Insă nelegiuitul neavând de
cât nerecu-

noștință pentru binefacerile sale, “i întinse curse. E] se
sili

de a le ascunde. Insă Dumnedei le descoperi.
Primile vicleșuguri fiind descoperite, el făcu recurs
la altele, făcu

noul protestaţiuni de

violă

îndată.

E|

amiciție,

trimise

Și noui jurăminte,

ambasadorii

săi

pentru

apoi le
a cere

ertare de perfidia sa, şi cădu iarăși în aceiași ca
şi mai
înainte. In fine el declară r&sboiu, şi luă
armele contra
lui Dumnedei, la cultul căruia el sciea că
Constantin e
forte atașat,

—
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CAPITOLUL
Licinius
Licinius

IA.

opreşte pe Episcopi
căută

de a se aduna.

pretexte zadarnice pentru a. turmenta, pre

pioșii Eclesiastici ce nu făcuseră nici odată nimic contra
serviciului seu. Neputând ai acusa de altă crimă, el "Și

închipui dea

opri pre Episcopi de a se aduna, și de a face

conferințe. Este

lămurit

că el nu

căută întru acesta de

cât ocasiunea de a ne persecuta. Căci dacă Episcopii violaii acest edict, ei se expunea la a fi pedepsiţi. Dacă
îl păziai, ei ruinaiu disciplina Bisericii, ale cării afaceri nu
pot fi tratate de cât în Concilii (sin6de). Nelegiuitul ținea
în acest pun
o conduit
ct ă cu totul contrarie conduitei piosului nostru principe. Acesta convoca pre episcopi pentru
a întreținea

pacea

de a seaduna,

în Biserică, în timp ce

pentru

a crește

CAPITOLUL
Isgonirea

cel-lalt

turburarea

% oprea

Și disordinea.

LII.

creştinilor.

Pe când religiosul Imperat vedea bucuros pre creștini
la curtea sa, nelegiuilul “i alunga din curtea sa, isgoni
pre cei mai credincioși și mai plini de iubire din supușii
Ei, și reduse la sclavie pre acei ce'i ridicase odinidră la
cele dintâi demnități, ca recompensă de serviciile lor.
El răpi averea acelor pe carii isgonise, şi amenință cu
mortea pre acei ce ar face mărturisirede Religiunea n6stră.
Fiind de un naturel peste fire, dedat la. cele mai josnice

desirânări, el judeca
că

nu

era posibil

pe toţi după sine și însuși

CAPITOLUL
Alte

Din

acest

motiv

susținea

de a păzi înfrânarea.

edicte

ale

el făcu un

LUL

lui Licinius.

alt edict,

prin

care

oprea

pre bărbaţi de a se aduna în Biserică în același timp cu
femeele; femeelor li se opri de a intra în locurile unde se
învățau

maximile

pietății creştine,

și episcopilor de a, se

—
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însărcina cu instrucțiunea femeelor, și ordonă ca ele să
fie instruite de alte femei. Deşi totă lumea "și bătu joc
de acest

edict,

el inventă

prăştia adunările

n6stre,

un

altul asemenea pentru
a îm-

și ordonă

ca ele să se facă pe

viitor în afară de cetate, în mijlocul câmpului, sub pretext că un aer liber ca acela este mai propriii unei mari

mulţimi, de câţun aer închis între zidurile
CAPITOLUL
Licinius

ridică

dregătoriile

unui Oratoriii.

LIV.
la

acei

ce

a Jertii şi opreşte de a duce alimente
Chiși în temnițe.

refusau

de

celor în-

Când tiranul vE&du că acestă, oprire era desprețuită, el
ridică masca, şi ordonă ca soldații cari servea sub gu" vernatorii de provincii, să fie licenţiaţi, la cas când ei ar
relusa. de a jertfi idolilor. El lipsi prin acest mijloc pre

creștini de funcțiunile lor, şi se lipsi în același timp de
fructul rugăciunelor lor. Ce voiă dice de asprimea ce el
avu de a opri să fie. ajutaţi nenorociţii cari mureai de
fome în temnițe? Nici odată nu ş'ar putea închipui cine-va
crugime atât de barbară ca aceia a acestei opriri. Pedâpsa

propusă acelor ce ar fi avut milă de cei închiși, fu de a fi
închiși cu denșii și de a suferi aceleși necomodități și
aceleși mizerii.
CAPITOLUL

Legi

privitore la
Hdicte pentru

Este

6re necesar

măritişuri și testamente.
u face noui imposite.

de a vorbi de legile noui ce acest tiran

făcu privitore la măritișuri,
morţi ? EI abrogă

LV.

pre

şi la ultimele voințe ale celor

cele vechi,

care fuseseră

ațât de

înțelepțește stabilite de Romani, și introduse altele barbare, ce nu tindeaă de cât la ruina supușilor sei. Elin-

ventă un mod extra-ordinar de a măsura pământ
urile,
cu scop de a spori impositele. EI făcu de a pune
în registrele de venituri, numele țăranilor, cari muriseră.
El

ardea de o avariție

atât de nesățisă, în cât după ce a

—
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țea un
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tesaure imense, se plângea, de sărăcia sa, şi simchin asemenea, acelui al lui Tental. Ce nevoe este

de a face aici numărarea

nevinovaţilor ce el a trimis în

exil, sau a căror avere a răpit, și a Gmenilor de -posiţiune pe care el i-a închis în temnițe întunecâse, şi ale

căror femei el a prostituat
„cine

ar despreţui

fără

desfrânării

îndoeală

sclavilor săi? Ori

grozava

brutalitate prin

care, deși el fu într'o verstă forte înaintată, totuși se sili
a viola temei măritate și fete, dacă n'ar fi comis alte crime,
acestea cu care dacă sar compara ele ar părea cu totul
neînsemnate.

CAPITOLUL
Persecuțiunea

LVI.

ridicată

de Licinius.

El se porni la acest exces de furie de a lua armele contra Bisericii, şi de a ataca pre Episcopi pe cari * privea
ca pre inimicii s&i cei mai neîmpăcați, prin singura ra-

țiune că ei erau amici intimi ai lui Constantin. El nu profită nici cum de exemplul acelora ce persecutase înainte
de dânsul pre Creștini, și mai cu s6mă de exempiul acelui ce fusese primul şi principalul autor al nedreptăţilor
şi violențelor, deși fusese martur al pedepsei sale, și ca,
din ordin
Miniștri.

secret

a lui

Dumnedeii,

CAPITOLUL
Maximian
EI

fiind mâncat

în favârea

fusese

chiar

unul

din

LVII.

de o rană, publică

o lege

Chreştinilor.

pângărindu-se el mai
carele
Vorbesc de Maximian,
întâi prin uciderea servitorilor lui Dumnedei, fu pedepsit
de acâsta cu o pedâpsă care trecu din corpul său până
în sufletul său. O bubă "i mâncă părţile cele mai interne,
şi produse o cantitate nesfârșită de vermi, care pricinueail
O putere nesuferită. Se dice că devenind forte gras, pen“tru

că

a mâncat

cu

prea.

mult

ecxces,

grăsimea

sa

se

schimbă atuncea, într'o pultrediciune, ce nu se putea, vedea fără groză. Asprimea acestei pedepse, '] făcă de a re-
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cun6sce enormitatea crimelor ce comisese contra Credincioşilor. El ceru ertare lui Dumnedei, opri cursul perse-

cuțiunii, permise de a restabili Bisericile, şi Chreștinilor
de a face în ele exerciţiile ordinare ale Religiunii lor.
CAPITOLUL LVIII.
Maximin fuge în haină de sclav.

Licinius uită îndată acâstă grozavă pedepsă, cu care
dreptatea Dumnegeescă pedepsi pre Maximian, de. Şi
el.
fusese mai bine informat ca nimenea, fiind că fusese
martur la acesta. EI uită de asemenea pedepsa,
lui Maximin, carele voind a întrece răutatea aceluia de care
vorbiiii acum, inventă noui feluri de suplicii pentru
a turmenta pre Credincioși. Focul, ferul, dinții fiarelor celor
mai
sălbatice, prăpastiile cele mai aduci, ne fiind
îndestulătâre pentru a mulțumi crudimea sa, el ordonă
prin un
Edict ca să fim lipsiţi de lumină și îndată după
aceia scâse

ochiul drept la un număr

însemnat

de bărbaţi, de femei

și de copii,
ciunti de câte un picior, tăindu-le nervul
piciorului, sai prin fer, sati prin foc, şi 4
trimisela lucrarea metalurilor, pentru a consuma prin muncă
restul
puterilor lor, și a vieţii lor. El. primi curend
după aceia,

pedâpsa

ce merită. Intemeindu'și speranța sa pe mulțimea

soldaţilor săi, şi pe puterea, demonilor ce adora,
ca pe nisce dumnedei, el declară răsboit. Insă fiind
părăsit de aju-

torul lui Dumnedei,

nele

împărătesci,

fu nevoit

de care

de a se desbrăca de hai-

era, nevrednic

de a se îmbraca
cu haină de sclav, de a se amesteca între
mulţime şi de
a căula
să

'și așigure scăparea prin fugă. Insă nu se
putu

ascunde de ochiul Providenţii,

care veghiază asupra, -tuturor creaturilor. Căci în momentul când sta
ascuns,ellu străpuns de o săgetă de foc și consumat
ast-fel, că nu
mai

remânea nimic din figura, sa, și nu mai avea
de cât
6se uscate.
|
CAPITOLUL

Maximin perde

LIX.

vederea, și face o lege
Chreștiniler

în favorea

Dreptatea dumnedeească descărcându-se
asupra. lui cu
0 asprime încă mal mare, "1 eşiră ochii
din cap, și 11 lă-
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sară într'o orbire

atât

de tristă ca aceia, în care el adu-

sese pre mai mulți Martyri. El mărturisi cu t6te acestea,
înainte

de a muri,

greșala

ce făcuse,

când

luase

armele

contra lui Dumnedei, și i ceru ertare. El făcu o ratractare atât de publică și atât de solemnă ca şi aceea a lui
Maximian, de care am vorbit; declară că se înşelase adorând pre demonii ce "1 luase de dumnedei, şi recunoscu

că nu era alt Dumnedeu
și Licinius

sciu

de cât acela al Chreștinilor. De

forte bine tâte aceste

lucruri, nu pentru

că le a audit de la alţii, ci pentru că le a v&dut cu însuși ochii sti, totuşi se lasă a cădea în aceleași crime,
ca. și cum
tuneric.

ar fi avut
|

spiritul acoperit

de un

profund în-

CARTEA

A

DOUA

————

CAPITOLUL
Acusațiuni

calomnidse

1.

aduse

Episcopilor.

Licinius cădu ast-fel în abisul neleg
iuirei, și urmând
exemplul acelora, a căror pedepsă
văduse, el aprinse ia-

răși focul persecuţiunii care era maj

stinsă, şi aţiţă o

flamai grozavă ca nici odată, Frica de
puterea lui Consiantin împiedecându'l de a lua fățiș arme
le contra. Bisericilor aședate în partea Imperiuluisău,
el ascunse ca un Ș6rpe
cără

veninul

cei mal

urei sale. şi întrebuințând vicleşuguri,ucise pre
buni

Cetatea

de

Episcopi prin acusațiuni

falșe

prin ministerul
Guvernatorilor. Felul morții lor fu fârte
noi, şi fusese necunoscut până atuncea. Crudimele ce
fură exercitate în
Amasia, sunt mai

presus

CAPITOLUL

de ori ce imaginaţie.

II.

Resturnarea Bisericilor. Masacr
ul Episcopilor.

Unile

Biserici din acestă

Cetate, fură

tele fură închise de către Guvern
atorii
fel că niminea nu mai putea intr
a în

xerciţiile

ordinare

Provincie,

cari

ale

Religiunii

dărîmate, și al-

Provinciilor, astele, nici a face e-

n6stre.

Cunoșcinţa, ce
avea de propriile sale crime
acel ce dădea acest ordin
nedrept "1 convingea că nu se
ruga pentru el în aceste
sfinte locuri, ci numaj pentru
Constatin. Guvernatorii de

Și crudimea

nu

cugetaii de cât dea

stăpânului

lor, puseră

de

linguși nedreptatea

a executa la mârle pre Episcopii cei mai celebri
prin
cură
ţenia, moravurilor lor, şi prin eminenţa, sfințeni
ei lor, Acești 6meni ce
nu făcuse r&i nici odată, erat
tratați ca ucigași. Unii fură

-
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tăiați în bucăți, și aruncaţi în mare pentru a, servi de hrană pescilor. Violenţa persecuţiuni sili pre servitorii lui
Dumnedei de a se retrage în pustietăţile cele mai grozave. Tiranul avea scop de a le declara la toți răsboiti, și
nimic nu lar fi împedetat de la acâsta, dacă Dumnedeti

„mar fi luat protecțiunea sfinţilor

sti, și n'ar fi ridicat pre

“Constantin, pentru a împrăştiea ca e lumină strălucitore,
întunecimea ce ameninţa Biserica de o grozavă vijelie.

CAPITOLUL III.
Constantin protege pe

Chreștini.

Acest mare Principe îndată ce primi noutatea de tratamentele rigurâse ce Licinius făcea Chredincioșilor, amestecând în cât-va curagiul său cu blândeța naturelului
său se hotări de a'i răsbuna. El judecă că ar fi o faptă
piosă de a asigura liniştea popârelor prin mortea unui sinsur om, carele fiind nedemn de compătimire, ar abusa

de clemența sa, şi ar săvârși excesele cele mai
nici-odată, fără ca nevinovaţii
un remediu.

cea

De îndată

grozave ca

ce el apăsa, se polă găsi vre
acestă

luat

hotărâre,

el ridică

trupe; şi adună arme. Când intanteria și cavaleria fură
adunate, se vădu mergând înaintea, lor Steagul ce am des-

cris în cartea precedentă
ele aveaii în Dumnedei.

şi care era semnul credinței

CAPITOLUL

Constantin

se pregătește

ciuni, iar Licinius
Constantin judecând

ce

IV.

de r&sboră făcend rugă-

consultând pre
că avea

mai

mare

vrăjitori.
nevoe

ca nici

odată de ajutorul sfinţilor Preoţi, "1 reținu pe lângă el, ca
pre păzitorii
Tiranul sciu

cei mai siguri și cei mai credincioși. Când
că Constantin n'aștepta victoria de cât de la

Cer, că era înconjurat de o trupă de miniștri ai Bisericii, și că se purta înaintea armatei sale semnul Re&scumpărării nostre, el 'şi bătu joc de acestea ca de o slăbiciune
de spirit şi făcu glume
ite. Iară el făcea recurs

de o potrivă, insolente și nelegiula vrăjitorii din Egipt, la înşelă-

—
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tori, la otrăvitor, la Preoţii şi la Prorocii Idolilor să. El
aduse jertfe Dumnedeilor ce adora, și "i consultă asupra

evenimentului r&sboiului. 'Tote respunsurile oracolilor fură
conforme. Ele fură tote compuse în versuri forte elegante, și tote promiseră victoria Tiranului. Interpreții visurilor, Aruspicii (preoţii), care examinâză măruntaele
vic-

timilor "i confirmară aceeași promisiune, și *] umplurăde

speranță. In acestă disposiţiune de spirit el se puse în
fruntea trupelor sale, şi se pregăti la luptă.

CAPITOLUL
Discursul făcut

V.

de Licinius înainte de bătălie.

Inainte de a da. bătălia el adună pre principali!
Ofiţeri
al armatei sale într'o pădure întunecosă, udată
de ape
frumâse, și plină de statuele acelorpe cari i
lua de dumnedei. Se dice că după ce at aprins făclii, și ai
adus jertfe, el făcu acest discurs. «Amicii mei, şi compa
nionii mei,
«noi adorăm pre dumnedeii ce ati adorat stremo
șii noștri
«în tot timpul. Acel ce comandă armata inimic
ă, a renun«țat la obiceiul părinților noştri, pentru
a urma opiniu-

«nea neleguită a celor ce nu recunosc pre dumne
dei, şi
«pentru a întroduce un 6re-care Dumnedei strein
, în care
«el pune

credința

sa, nu

atât contra

nostră,

cât

care

noi

contra

«dumnedeilor noştri, și prin steagul căruea el
desonoreză
«trupele sale. Această di va decide de Relig
iunea am«belor părți, şi de adevărul dumnezeilor. De
vom câștiga
«noi
victoria,

«au

avut

va. fi lămurit,

puterea

că

«lar dacă acest Dumnedei,

«Şi pre care

acei

pe

de a ne protege, și de a ne

7] desprețuim

adorăm

apăra.

a, cărui origină nu o scim

cu cuvîntul,va fi mai

puternic
«de cât Dumnedeii noștri, va trebui a'% părăsi
, și anul
«recu

nosce de cât pre dânsul. Insă de vom
remânea, noi
«victorioși, dupre cum sper, va trebui
a întârce armele

n6stre contra acelor ce ei despreţuesc.
Iată discursul lui Licinius, așa, cum Pam
nerea unor persâne ce "1 audise din gura audit din spusa.EI comandă îndată după aceia soldaților de a fi
gata spre a da bă,
tălia,
O
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CAPITOLUL
Predicerea

VI.

învingerii lui Licinius.

Se dice că se remarcă în acel timp o minune stranie
în Cetățile ce depindea de ascultarea lui Licinius. Se vădură acolo în ameadă-di trupe de a lui Constantin, care treceaii cu tâte semnele de bucurie ce este obicei de ada

când s'a câștigat victoria. Cu t6te acestea nu erati de loc
trupe în acele Cetăți. Insă Dumnedei prin un efect minunat al a tot puterniciei sale, represinta, ceia ce trebuia să

se întâmple.
care

pacea

tantin implorând
daţilor

săi

armatele

amândouă

Când

rupsese

începu

şi tratatele,

ajutorul lui
Crucii,

Steagul

fură în față, acela,
lupta.

7] respinse.

Gră în față cu inimicii săi, şi avu un
însemnat de cât întâia 6ră.

Insă Cons-

și arătând sol-

Dumnedeă,

El veni a

doua

încă

mai

succes

CAPITOLUL VII.
Puterea

minunată a crucii, pentru
pre inimici.

a învinge

In tâte locurile unde stâgul crucii se arăta, inimicii luau
fuga. Constantin vă&dând acâsta, ordonă deal purta în
fruntea trupelor care începeau a slăbi, ȘI îndată ele reluară
curagii, și se simţiră animate de o ardore cu totul

Dumnedeescă.
CAPITOLUL

Constantin
purta

alege

VIII.

cinci-deci de

rînd pe

rînd stegul

omeni spre a
crucii.

Constantin alegând dintre gardiştii sei aprâpe cinci-deci
din acei cs întrece pre cel-l-alți în puterea trupului,î
mărimea,

curagiului,

şi în

pietate,

necontenit stegul, şi de a'l purta
mi-a istorisit acest fapt important
în orele sale de repaos, şi mi-a
care merită de a fi cunoscută de

% însărcină

de

a zi

rînd pe rînd. El însuşi
lung limp după aceia,
remarcat o împrejurare
posteritate.

—
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CAPITOLUL
Imprejurare

IX.

remarcabilă,

Disordinea, făcându-se în armată, în mijlocul căldurei
luptei, acel ce purta, stâgul avu frică, și'l dădu la un altul

pentru a, evita pericolul

Insă abia se desărcină de el, Şi

priimi o săgstă în pântece, de care cădu mort pe loc
spre pedâpsa fricei sale şi a necredinţii sale. Acel ce se
însărcinase cu stâgul în locul său, fu apărat ori cât de
mare cantitate de săgeți aruncau inimicii nici una nu cădu
asupra lui. Era un lucru minunat dea vedea, că tote
săgețile inimicilor rămânea în lemnul crucii, deși era forte
îngust, și că nici una nu atinse nici odată pre acei
ce
purtară acest semn al răscumpărării nostre. Acâstă
împrejurare nu e de la mine, ea este de la Imp&ratul,
din
gura căruia am aflat'o. După ce prin un efect vedut
al
puterniciei dumnedeesci, a câștigat amândouă bătăiiel
e, de

care

am

conduse

vorbit el puse armata

sa în bună

mai 'mainte.

|

CAPITOLUL
Mici
Şefi

armatei

inimice

a trupelor victoriâse,

ordine, și o

X.

lupte.

neputând

depuseră

susține

prima

ciocnire

armele, şi se aruncară la

picidrele lui Constantin. El fu plin de bucurie
de a avea
acestă ocasiune spre a întrebuința, milostivire,
şi de a scăpa

viaţa. El sfătui pre cel-l-alţi de a urma exemp
lul companionilor lor. Insă când vădu că ei rămâneai
sub arme,
Şi că erat hotărâți de a se apăra, porunci de
a'i ataca.
Indată ei luară fuga. Unii fiind urmăriți fură
tăiați în bucăți;

alţii periră prin armele companionilolor
r în desor-

dinea retragerii.

CAPITOLUL, XI,
Fuga

rușinosă

Şeful partidului lor luă fuga

a lui Licinius.
rușin6să,

când

se vEdu pă-
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răsit de soldații și de aliaţii st, și lipsit de speranța ce
pusese în ajutorul dumnedeilor săi. Imp&ratul nu vroi ca
să'l urmărâscă, pentru că spera că r&ul succes al între-

prinderilor sale Var face mai înţelept și mai moderat. El
dorea mai bine a'i da viaţa, deşi era nedemn de acesta,
și a. suferi înjuriile ce priimise da la el, de cât de ași
răsbuna.

Îns&

Licinius,

forte departe

de a se corige,

re-

curse la secretele detestabile ale magiei, și se umplu

de

o mândrie mai nesuferită ca nici odată. Se puiea dice de
el ceia, ce se disese mai nainte de Faraon, că Dumnedei

i învârtoșase inima.
CAPITOLUL XII.
Constantin

câștigă

Licinius legându-se

victoria prin rugăciunile sale,
cu

legăturile

crimelor

sale,

se pră-

păstui în abisul unei perderi irepabile, Constantin din contră
judecând că nu putea termina r&sboiul, fără a da încă o
bătălie, el se aplică cu mai multă ardâre şi zel ca nică
odată la serviciul Mântuitorului său. El porunci să facă
afară din lagăr, un tabernacol (cort), pentru a pune crucea,
și a se retrage acolo adesea, ori pentru ași face rugăciunele sale, dupre exemplul prorocului, carele dupre mărturisirea. scripturii, puse tabernacolul afară din Jagărul is-

railiților. EL era. însoţit în aceste piose exerciţii de un mic

număr de persâne de o fidelitate recunoscută, și de o virtute încercată. El nu lipsea nici odată de la acesta, când
era aprope de a da, bătălia, căci pe lângă că lucra tot-deuna
cu o maturitate plină de înţelepciune, el consulta pre

Dumnedeii în tete întreprinderile sale. Dumnedei, de asemenea,

nu

fârte simţit, şi de

despreţuea de ai răspunde

ai prescrie ce trebuea a face. Atunci el eșea din tabernacol cu totul plin de -spiritul dumnedeesc, comanda de
a suna trâmbiţa, şi de a merge contra inimicului. Soldaţii
săi năvăleu

în dată,

începeau

atacul,

şi câştigau

victoria,

CAPITOLUL XIII.

Clemenţa lui Constantin
lată în ce mod

Impăratul

către cei învinși.

Constantin

avea ovbiceiu de

—
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un îndelungat timp, de a se
sufleți armata sa. El voea de
voința, lui Dumnedei, în cât
propriei sale vieți. El făcea,

pregăti la luptă, şi de a îna depinde atât de absolut de
în tâte ocasiunile o prefera
consciința de a vărsa mult

sînge, și cruța sîngele inimicilor s€i, ca și pre
soldaţilor săi. El sfătuia pre învingători a
erta

acela al
pre cei

învinși. lar dacă recunoscea că soldaţii nu mai erat
stăpâni

de curagiul lor, el se silea de a'i modera
dându-le câteo
sumă de bani pentru fie care om, cărui
el ar fi scăpat

viața. Liberalitatea sa conservă ast-lel, un mare
număr de
Romani şi de streini.

CAPITOLUL XIV.

Aplicarea lui Constantin la rugăciune,
|
Imp&ratul

practica

altele asemenea.

obicinuit aceste exerciţii de pietate și

Insă în timpul

de care vorbesc,

Și mai
nainte de a începe lupta, el se închi
se în tabernacol, și
făcu acolo umilite rugăciuni lui Dumn
edeti, se lipsi de tot
felul de desfătări, se mortifică prin
postiri, şi prin alte
asprimi,

și în fine ceru la Dumnedeu harul de

aîndeplni
planurile ce el 1 inspirase. EI. ajuta
necontenit.la nevoile
statului stă, și nu cugeta mai puţin
a conserva, pre inimici ca pre proprii săi soldați.

CAPITOLUL
feaua
am

Licinius
vorbit,

credință

cerând pacea,
Constantin care

|

XV.
a lui Licinius,

după fuga rușin6să, de care
o ținea folositore Imperiului,

consimţi a, i-o acorda cu re care
condiții. Licinius se prefăcua le privi cu

bună, credință şi se obligă cu
jurământ
de ale împlini. Insă el începu
în secret a face înrolări de
trupe, și a se pregăti de a
relua armele. E] se întărea
pe fie-care di

prin noui alianțe, şi căuta alți
Dumnedei
în locul acelora ce 7] înșelase,
fără a 'și aminti de ceia
ce disese, cu puțin mai înainte,
că dacă Dumnedeul lui
Constantin ar câștiga victoria, va
trebui a renunţa la cei
l-alţii pentru a'1 adora.
|

|
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CAPITOLUL XVI.
Licinius

opreştede a ataca

Steagul crucii,

Licinius recunoscând prin o experienţă funestă puterea
neînvinsă a semnului salutar a *] rescumpărării omenesci,
opri pre soldaţii s&i de a se apropiea, Și chiar de a aru-

nca ochii în partea unde ar îi el, şi se hotări de a ataca
pre Constantin, care avea bunătatea de a amâna lupia,
pentru a nu perde pre inimicul s&u. Armata lui Licinius

punea credința sa în numărul său și în acela a'l Dumnedeilor sti, şi purta în formă de Steag re care statui,
de la care ea aștepta tot ajutorul. Constantin se acoperi
cu zaua Credinţii, și orîndui a, purta, înaintea. lui Steagul
Crucii, care făcea gr6ză inimicilor săi, şi încuragearea soldaţilor săi. EL făcea, dificultate de a începe lupta, pentru
a nu rupe tractatul ce subsemnase.
CAPITOLUL

Victoria

câştigată

XVII.

de Constantin

Insă când vEqă că inimicii erau hotărâți de a începe
lupta, şi că pregăteau armele lor pentru acest sfârșit, el
fu cuprins de indignare, năvăli asupra lor cu o mare iuțeală, şi fără să fi tras nici o săgeată, 1 puse în fugă, şi trupele lor şi pre acele a, le demonilor cari le susțineaii.

CAPITOLUL
Mortea

lui

XVIII.
Licinius.

Constantin condamnă dupre asprimea r&sboiului, pre
Dumnedei, și pre cei mai principali din parinimicul lui
tidul său; și mai cu s6mă acei ce '1 sfătuise de a ataca
pietatea, fură executaţi cu dânsul. Alţii cari cu puțin mai

înainte pusese speranţa
că numai

singur

lor în falșii dumnedei mărturisiră

Dumnedeul

lui Constantin era cel

ade-

ve&rai.

CAPITOLUL XIX.
Veselii publice.

Nelegiuiţii

fiind

ast-fel

răpiți din lume, și norii tiranel
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risipiţi, se vă&dură lucind radele unei legitime domina
țiuni, și a unei oneste libertăți. Părţile Imperiului, care
fuseseră

de

odinidră

orient

și

Acei

ce

se uniră

iarăși și provinciile

de occident se uniră sub un același Prin:

ca membrii

cipe,

separate,

sub același cap.

corp

aceluiaşi

odini6ră ședeaii întru

întuneric şi în

umbra

morții, priviră lumina cu bucurie, uilară nenorocirile lor,
publicară victoriile lui Constantin, şi recunoscură puterea
Mântuitorului, cari i le acordase. Acest Principe victorios

reintră în posesiunea
întreg

sub

puterea

Orientului,

și puse iarăşi

sa. El se bucură

Imperiul

singur de Monarchia

Romană, dupre cum singur el publicase dintre toți Imp&raţii, puterea ce Dumnedeii posedă în tot universul, și în toţii
secolii. Intristarea şi frica fură risipite prin bucurie şi liniş-

tire. Poporele mărturisiră satisfacerea lor prin mulţumirile aduse lui Dumnedei, prin aclamările ce făcură în

ondrea învingătorului, și prin laudele ce dădură Principilor,
fiii săi. Bucurarea bunurilor presente, şi speranța bunuri-

lor

viitâre, şterse amintirea

relelor trecute.

CAPITOLUL

XX.

Legipublicate de Constantin în favorea

Creștinilor.

Se publică atuncea în partea Imperiului ce locuim, legi
forte blânde și forte favorabile, cum se publicase mai nainte în cea-l-altă parte. Aceste legi nu respirat de cât pietatea, repaosul popsrelor, şi ondrea Bisericii. Ele chemară

pre cei ce fuseseră isgoniți de Guvernatorii

pentru

că nai

vroit a jertfi

siunea averilor lor pre acei
cențiară

damnaţi

Idolilor.

de Provincii,

Restabiliră

ce fuseseră

în pose-

lipsiţi de ele. Li-

pre acei, cari pentru același motiv, fuseseră con-

la a face Gre care servicii la Curte. Puseră în-

libertate pre acei ce fuseseră

Surghiuniți

în insule,

și pre

cei ce fuseseră trimiși la muncile metalurilor, saă întrebuințaţi la alte lucrări publice. Lăsară alegerea celor, cari
din ură pentru

statornicia

cu

care

ei făcuseră. profesiune

de Religiunea, Creştină, fuseseră interdiși de la, dregătoriile
lor, sau de a. lua funcţiunele ca mai înainte, saă de a trăi
în repaos. In fine acele legi liberară pre 6menii cari fuseseră condamnaţi la acea muncă ruşinosă de a lucra
la:
lucrările de femei.
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CAPITOLUL

Legi făcute în favorea

XXI.

Martirilor și a Bisericilor

După ce Imp&ratul avu îngrijirea ast-fel de restabilirea
mărturisitorilor, şi a martirilor, el se ocupă de conser:
varea bunurilor lor. El ordonă ca rudele celor ce suteriseră
mortea pentru apărarea credinţii, să se bucure de
succesiunea lor, și că dacă ei n'ar avea moştenitor, Bi-

Ca moștenirele

serica să "i moștenâscă.

ce fuseseră con-

fiscate, să fie înnaposte vechilor proprietari,
în natură saă de au fost înstreinate.

CAPITOLUL
Fericita

ori de ar fi

XXII.

stare a Imperiului

Impă&ratul trimise în t6te Provinciile aceste legi ce el făcu-

se în favârea Religiunii

Creștine; ne fiind mulţumit de a

face pre credincioşi a simţi efectele buânătăţii sale, el întinse liberalitatea sa, până şi asupra Păgânilor și a ne-

credincioșilor. Poporele orientului, care doriseră odini6râ
cu o ardâre de necredut, de a se bucura de aceiași prosperitate,

de

care

audiseră

bucurau

se

că

occi-

popbrele

dentului, nu încetaii de a se dice fericite, și de a lăuda
Imp&ratului,

generositatea

căruia

CAPITOLUL

datoreau prosperitatea,

XXIII.

Recunoscința lui Constantin către Dumnedei
Constantin forte departe de aşi atribui gloria victoriilor
sale, el o atribui lui Dumnedeii, și protestă public, că din
bunătatea, sa el ţinea suverana putere. Cine va ceti scri-

sorile ce el a expediat în grecește şi în latinește asupra,
acestui subiect, şi a trimis în provincii, va vedea în ele
semnele umilitei sale recunoscințe. Era, una adresată creștinilor, şi alta popârelor ce nu făcea profesiune de religiunea

n6stră.

acâsta

din

Cred

urmă,

de

datorie

și pentru

și pentru a, confirma

a însera, aici copia dupre

a conserva

adevărul

memoria

de

ea,

despre cele ce am spus de
24
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pietatea lui Constantin. Ac6stă copie
e făcută după exemplarul ce este în mânile mele, şi care este iscălitde mâna
Împăratului.

CAPITOLUL

XXIV.

Lege făcută de Constantin atingetsre de relioiunea creștină și de pietatea adevărată.
Constantin învingător, prea mare, August: către poporele din Palestina.
«Este

mult

«care trebue a

timp

de când

cei ce sunt în credința,

în

[i în privința. divinității, ai recunoscut lă-

«murit diferența ce este între acer ce combat religiunea
«creștină și acei ce o apără. Se vede acum cu o mai mare

«evidenţă

«asupra

ca nici odală, estravaganţa îndoclilor ce s'a făcut

acestui

subiect,

și puterea

dumnedeâscă

se ma-

«nifestă prin mărturisiri incontestabile. Acei ce păzea acestă «Sfântă lege, se bucură de tot fâlul de bunătăți, și ajung

«cu fericire

scopul

«acei ce rămân

în t6te întreprinderile

în necredință,

nu

lor, în timp ce

găsesc de cât ceia: ce

«merită. Ce bine ar putea ei avea în timpul când ei re«fuză de a, recunâsce pre unicul autor al tuturor bună-

<tăților. Lucrurile par a vorbi de sine însuși.
CAPITOLUL
Exemplul luat

XXV.

din antichitate. .

«Cine va rechema, în spiritul s&ă timpul trecut, va găsi că

«acei ce aii luat dreptatea și probitatea de regulă a condui
tei
«lor, au reușit în tote întreprinderile lor, în timp ce
aceice

<a comis crime, cari ai fost atât de insolenți în cât
sau
«ridicat în contra lui Dumnedei, Și atât de crudi în
cât

«nau avut nici o compătimire de mizeria fraţilor
lor, cari
<au răpit averea lor, ati înegrit reputația lor
prin falșe acu-

«Zaţiuni, și i-au făc
a ut
suferi exilul şi mortea, și care n'a
<avut nici odată o sinceră căință de aceste disordi
ni, a
«fost tralâți dupre cum meritat. Nu fără rațiun
e două

«conduite

diferite, au de-asemenea. succese

diferite.

—
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CAPITOLUL

Despre

«Acei

—
XXVI.

acei ce ai ridicat persecuțiunea,
despre acei ce ai suferito.

ce au

și

frica lui Dumnedei înaintea, ochilor, şi cari

«nu lucredă de cât cu bune intențiuni, cari despreţuesc
«amenințările Gmenilor, şi pericolile vieţii presente prin
«speranța bunurilor viitâre, sufer cu-o răbdare nestrămu«tată tratamentele care deși întristătâre, nu ar putea fi
«de lungă durată. Cu cât a fost de penibile muncile ce
«ei au suferit, cu atât a fost de strălucită gloria ce le-a
«urmat. Din contră acei ce aii călcat în picidre dreptatea,
«cari ai maltratat pre servitorii lui Dumnedeiă, cari n'au
«credut a fi nenorociți nici culpabili, cand ei i-a condamnat
«la mârte, pentru o causăatât de bună, și cari n'a ju«decat că acei pe carii condamna
ast-lel să fie fericiţi,
«pentru că aii conservat lui Dumnedeii credința ce ei i-o
«făgăduiseră, aceştia dic,au avut displăcerea de a vedea

«armatele lor învinse, și tăiate în bucăţi. Ei nau
_<tălii,

pe care

să nu

dat bă-

le fi perdut.

CAPITOLUL
Nenorociri întemplate

XXVII.

autorilor persecuțiunii.

«Din aceste crime aă venit r&sbâele cele mai crude, și
«desolaţiile

cele

mai deplorabile.

De

acolo

a purces

lipsa

«bunurilor celor mai necesare, și inundația relelor cele mai

«teribile. Autorii nepielăţii au avut un sfârșit tragic, sau
o viață infamă, şi mai tristă, prin însuși mărtu<a dus
«risirea lor, de cât mârtea. Mizeria lor a fost în cât-va

«egală cu nedreptatea lor.

Cu cât insolența, cu care fie-

«care din ei se opusese legii lui Dumnedei, a fost
«tremă, cu atât pedâpsa lor a fost rigurosă. E n ai
«pedepsiţi numai cu pedepsele din acestă viaţă. EX a
«munciți prin frica supliciilor, care sunt pregătite în

«l-altă viaţă.

exfost
fost
cea-
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CAPITOLUL XXVUL.
Dumnedei se serveşte de Constantin, pentru
a opri cursul nelegiurii.
«O nelegiuire atât de stranie, și atât de grozavă
«acesta, dominând spiritul şi inima unui mare numtr
«persone, și tot statul fiind infectat de acâsta ca de
«b6lă molipsitâre, ce'l reducea la o extremă primejdie,

ca
de
o
şi

«care avea nevoe de un remediii forte puternic şi forte
«eficace, de cine a bine-voit Dumnedeii de a se servi?

«Când vorbesc de Dumnedei, înțeleg pre acela, care
este
«adevăratul Dumnedei, și carele are o putere vecinică
.
«P6te cine-va nublica bine-facerile ce a priimit de
la ei,
«fără a vălăma. modestia? El a avut bunătatea
de a se
«servi de mine pentru îndeplinirea planurilor
sale. El m'a
«scos prin un efect al înțelepciunii sale și al
puterii sale

«nesfârșile, din țărmurile ocenului britanic, şi din
extre«mitatea ţărilor unde sorele apune, și mi-a dat
puterea,
«de a risipi ca un deluviu de nenorociri, ce acoperi
se faţa

«pământului, pentru a atrage pre Gmeni
la păzirea
<Și pentru a creşte credinţași religiunea.

CAPITOLUL
Sentimentele

legii

XXIX.

pidse ale lui Constantin. Laude
Măturisitorilor.

«Nu voiă lipsi nici odată de recunoscinţă
pentru o bine«facere

alât de însemnată. Privind ca o favâr
e deosebită,
»bunătatea ce Dumnedei a avut dea
mă alege pre mine,
«pen

tru a me face servitorul și executorul
ordinilor sale,
dus în orient pe care "] găsi împo
vărat de ne«norociri, acărora extremitate și primejdi
e aveaii nevoe de
«ultimile remedii. Recunosc că Dumned
ei mi-a dat su<fletul, viaţa, respirarea și simț&mîntul.
Sciti forte bine
«că acei ce ai pus în el speranța
lor, nu ai nevoe de
«stima, nici de afecțiunea Gmenilor
, și că ei posedă ono«run, cu atât mai solide, cu cât duc
o viață mai mult
«scutită de
«m'am

defecte şi de păcate. Totuși nu sunt
mai pulin
«obligat a'i libera de opresiunea
ce el ai suferit în unile
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«timpuri, și de vexaţiunile ce n'ar trebui nici odată a se
«face pers6nelor nevinovale, şi care nu s'ar putea scuza
«de cea mai mică crimă. Arfiui lucru straniă ca ei să

«fi arătat. fermitatea, lor și statornicia lor, sub domnia Im«p&raţilor,

cari i-ai perseculat din ura pietăţii lor, şi a cul-

dădeau

«tului ce ei

lui

Dumnedei,

și ca

repulaţiunea

«și gloria lor să nu fi primit o nouă strălucire, sub dom«nia unui Iinpă&rat, care servește pre același Dumnedei.

- CAPITOLUL
Disposiţiunea
_

luată

XXX.

în favorea

exilaților.

«Acel ce ai fost exilați prin sentinţă nedreptă a unui
«Judecălor crud, pentru că a refuzat cu îndrăsneală de a
«renunța la credinţa și la cultul unui Dumnedeă, căruia
«ei se consacrase din t6lă inima lor; şi acei ce au fost
«puşi în numărul ofițerilor curţii, de și nu fuseseră mat
«nainte, să aibă libertatea de a se reîntorce la casele lor,

«şi să rămâie acolo în pace. Acei ce aii fost despoiaţi de
«bunurile lor, și reduși la o extremă mizerie, să fie res-

«tabilți în prima lor stare, şi să se bucure cu fericire, și
«cu umilite rugăciuni de mulţumire, de efectele bunătăţii

«lui Dumnedei.

CAPITOLUL
Rechiemarea

celor

XXXI.

ce

erau

în

Insule.

«Ordon ca acei ce sunt reţinuţi contra voinții lor în in«sule, să se bucure de efectul aceliași grații. Să i6să din
«acele triste şi grozave pustietăți, unde nu văd de cât
de a
«munți sălbatici, și o mare furtun6să, și să meargă
«gusta

plăcerile

«vietuirea

nevinovate,

cu rudele

<comodităţile

ce le va procura

împreună

lor. Acel ce aii suferit lipsa, ȘI in-

ce o însolesc, să fie încărcați de bunuri, și

«scăpați de frică. Făcând

glorie cum

fac eii de a fi servi-

ca să se polă
«torul lui Dumnedeii, aşi îi forte mâhnit
în frică sub
«dice, sai să se polă crede că cine-va a viețuil
a reforma abu«domnia mea. ME silezc pre cât pot, de
precedente.
zurile ce s'au strecurat sub domniile
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CAPITOLUL XXXII.
Rechiemarea celor ce fuseseră condamnaţi la lucrarea metalurilor, sai la alte lucrări publice.

«Acei

ce

ai

«saii la alte

fost condamnați

lucrări

«ocupațiune

publice,

să

la lucrarea metalurilor,

schimbe

acestă

penibilă,

și acest ostenitor exercițiă cu o liniște onestă

«și cu un repaos plăcut. Iar dacă unii dintre
ei au fost
«lipsiţi de libertate, să fie restabiliți în poses
iunea On0«turilor, și a drepturilor ca le aparțineau
mai înainte.

CAPITOLUL
hestabilirea

XXXIIL.

celor ce fuseseră
gătoriile

«Aceia

cari

odinidră

posedând

Jor.

lipsiți de

dre-

dregătorii

în armate, ai
«fost lipsiţi sub acest crud pretext că
ei stimati mai pu«țin exercițiul funcţiunei lor, de cât
pre acela al Religiu<nil lor,

să
«şi de a lua
«forte drept,
«locul celor
«la alegerea

aibă libertatea sai de a reintra
în armată,
funcțiunile lor, sat de a trăi în liniș
te. Este
că după ce aii semnalat curagiul
lor în mijmai teribile munci, să nu depindă
de cât de
lor, sai de a se bucura de onor
urile dregă-

<torilor lor, saă de a gusta dulceața
CAPITOLUL

repaosului.

XXXIV.

Restabilirea celor ce fuseseră
condamnați de a lucra
la lucrări de femei, saă reduși
în servitute.

«Acei ce fuseseră degradaţi din
nobleță, și condamnați
«cu nedreptul de a lucra man
ufacturi de pânzuri, Și la
«alte lucrări asemenea, sai
cari cu totul avanlagiul nas«cer

ii lor

ai fost priviți

ca sclavi ai fiscului, să reintre
«În posesiunea libertăţii lor, Şi
să petrecă cu plăcere restul
«vieței lor. Acei cari fiind de o
condiţiune liberă, at fost
«Venduţi prin cea mai viol
entă și cea mai barbară din
«tote usurpaţiunile,

Și ati gemut adesea Ori, când
erai con«strânși de a face servicii la care
nu erau obicinuiți, să

—

«se bucure
«drepturile
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de a se vedea
nascerii

lor,

restabiliți într'un moment

de-a

se

reîntârce

«deniilor. lor, de a fi scutiți de serviciile,

în

în

braţile

ru-

ce sunt mai

pre

«jos de dânșii, și să pi6rdă amintirea mizeriei lor.
CAPITOLUL XXXV.
Restituirea

averii Martirilor, și a Mărturisitorilor.

«Nu pot ascunde nedrepiatea ce ai suferit acei cari sub
«diferite

pretexte,

«vre-unii

din ură

au

fost despoiaţi

pentru că

de averile lor. Dacă

ai susținut cu

îndrăsnelă

«grele lupte pentru apărarea Credinţii lor, au fost despociați de averile lor, sati dacă alţii pentru că ai mărturi-

«sit că erai Creştini, at fost constrînși de a părăsi Țara,
«lor, sai în fine

dacă

alţii au fost lipsiţi de ceia ce

«sedaii, fără a fi fost condamnaţi

la morte,

po-

succesiunea

«lor. trebue a fi luată de rudele lor. Legile adjudecând
“ «succesiunele rudelor celor mai de aprâpe, ei vor fi lesne
«de recunoscut; și apoi nu e nimic mai drept de cât de

«a înapoia aceste averi moștenitorilor, cărora ar fi apar«ţinut, dacă martirii și mărturisitorii ar [i murit de o morte

«naturală.
CAPITOLUL

Disposițiune

XXXVI.

făcută în favorea
- lipsă de rudenii.

Bisericii,

în

" «Jar dacă nu se va găsi nici o rudenie care să pâtă lua
«moştenirea martirilor, a mărturisitorilor, sai ale acelor
«cari pentru a conserva credința lor, ai părăsit (ara lor,
«ea. aparţine bisericei. Morţii nu vor fi mâhoiți de a avea
«de moştenitâre, pre aceea pentru care ei sai expus la
că
«tot felul de primejdii. Cred de datorie a nu omite,
cude
găsit
a
vorbesc,
«dacă vre unul din acei de cari

«viință de a face donaţiune
«este ca ea

săfie

averea

sa,

intenţiunea mea

execulată.

CAPITOLUL XXXVII.

aPestituirea pământurilor și a caselor ce .au
ilor
itor
uris
parținut martirilor, Şi mărt
7

2?

Ma

de lămurilă,
«Fiind-că doresc ca acestă lege să fie atât
disposigă
înţel
nu [ie niminea care să nui

«în cât să

—

«țiunea;
«unui
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acei ce sunt deținătorii, sai a unei case, sata

pământ,

sai

a unei

alte

moșteniri

ce a

aparținut

«odinidră acelor de care am vorbit, să scie că ei datorese
»să o declare el însuşi, şi să facă restituirea îndată. De
«şi e) au priimit mari venituri fără titlu legitim, nu cred ca,
«dreptatea să permită ca ei să fie obligați de ale înapoia.

CAPITOLUL XXXVIII.
Declarațiunea

necesară

la casul propus.

«Voesc totuși ca ei să declare prin un act expres can«titatea veniturilor, ce el ai priimit, și să'mi c6âră scriso«rile de graţie necesare în acest cas. Acesta va fi ca o

«satisfacere publică, ce ei vor face de avariţia lor. Ei vor

«zice p6te pentru

scusa

«când

stăpâni!

lor, că întrun

timp

când

nu se

«vedea de cât triste imaginia celor mai grozave crudimi,
se smulgea

«milă, când

din casele lor, şi'i masacra fără

se isgoneau nevinovaţii,

și când moştenirile

«remâneau ca părăsite, și expuse la pradă, e! n'a putut
a
«se dispensa de ale lua în stăpânire. Că acei ce pretind
<a acoperi cupiditatea lor cu acest pretext, s& scie
că nu
0 vor putea face nepedepsit, şi că îngrijirea ce
voii lua
«de a mă opune la acâsta, face o parte din cultul
ce eă

«datoresc lui Dumnedeii. Le-ar fi acum periculos de
a, re<ținea ceia ce odinnidră le-a fost necesar de a priimi.
Și

«apoi, trebue a opri pre cât se pote sau prin
rațiune,
«prin exemplu, cursul cupidităţii

CAPITOLUL
Restituirea

saii

XXXIX.

bunurilor usurpate de către Principii de la Biserici.

«Dacă fiscul se găsesce în posesiunea bunur
ilor de care
«vorbesc, el nu le va putea conserva,
El va restitui bi«Sericilor ceia ce usurpase de la ele,
fie case, pământuri,
«sau

alte moșteniri cu tâte dependinţele.

|

CAPITOLUL XL,.
Restituirea

«Cine

oratoriilor,

ar putea
a se îndoi

dacă

Și a

cimitiriilor.

locurile

ce ati fost con-

—
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«sacrate prin reliquiile marlirilor, şi care conserv
memoria
«preci6să a morţii lor, aparțin bisericii? Cine ar
face di«ficultate de a ordona ca ele săi fie restituite? Nu
s'ar
«putea face nimic mai plăcut lui Dumnedei, nici mai fo«lositor sie-însuşi, de cât de a avea grije ca bunurile ce
«ai fost răpite de la Biserici de către nisce scelerați sub

«pretexte

forte nedrepte,

și să fie

<întârdiere,

CAPITOLUL
Pestituirea

bunurilor,

înaposle

fără nici o

XLI.

cari fuseseră

sai date

sau vendute, cari încă aparțineaă bisericii.
«Pentru a nu uita nici un cas, de care să nu fi avut
«grijă, ordonăm ca acei cari ai cumpărat de la fisc bunuri

«aparținând bisericii, sat cari aă obţinut asemenea
«ca

dar,

să

scie

că în zadar

ei ai

pretins

ale

bunuri

poseda,

ȘI

«deși cumpărându-le ei ai meritat a fi în disgraţia mea,
„«cu tâte acestea nu voii lăsa al face să sirțâscă pre cât

«mi va fi cu putință,

efectele afecțiunii mele.

CAPITOLUL XLAII.
Indemnare

la pietate.

«Fiind-că se vede cu tâtă certitudinea și evidenţa că
«mizeria

şi întristarea

ce

acoperise

faţa pământului,

sunt

«risipite prin puterea, nesfârşită a lui Dumnedei, și prin
«îngrijirile ce am luat prin buna voinţa sa pentru acest
«subiect, nu mă& îndoesc nici de cum ca cine-va să nu
«recunâscă

mărimea

harului ce

el ne-a

făcut,

când

a ex-

«terminat pre cel răi, când a redat pacea
și bucuria 6me«nilor de bine, şi le-a permis de ași implini datoriele pie«tății în liniște, și dea da pers6nelor consacrate la serviciul
«său, onorurile ce li se cuvin. Acste persâne pi6seşi sfinte
«vor eşi ca din înturerecul nopţii, pentru a se bucura de
«lumina dilei, și vor observa presenta lege cu operfectă

«fidelitatate, şi o deplină supunere.

„«blicată în provinciile din orient.

Acestă lege să fie pu-

— 378 —

“CAPITOLUL

XLIII.

Fxecuțiunea

-

acestei legi.

lată ce conţinea prima scris6re ce ne-a fost trimisă din
partea Imp&ratului. Ea fu îndată observată cu sfințenie,
și se v&du sub domnia sa cu totul contrarii,de ceia ce:
se văduse sub dominaţiunea tiranilor. Aceia în favorea
cărora edictul fusese facut, se bucurară de efectul libera-

lităţii Imp&ratului.

CAPITOLUL XLIV.
Guvernămintul

Provinciilor

nilor.

acordat

Creşti-

Idolatriea oprită.

Imp&ratul păstră. îndată după aceia o conduită în totul
conformă cu legea ce făcuse în favorul Religiunii. El dădu
Creștinilor

cea

mai

mare

parte

din Guvernăminte, și opri

Guvernatorilor, cari erai încă âtaşaţi de supersitiţiile păgânismulul de a aduce jerlfe Idolilor. EI tăcu aceiaşi oprire
Prefecţilor Pretoriului ce predat pre Guvernatori, şi posedau

primile

demnități. El

vroea

că

dacă

el tăceati

pro-

fesiune de pietatea Creştină, să “i urmede regulile, și dacă
erau încă Păgâni, el nu putea, suferi ca, ei să adoreze în
public pre Idol.

CAPITOLUL
Idolatriea

XLV.

oprită. Biserici zidite

Se publică alte două legi în acelaşi timp Cea dintâiit
tindea a aboli cultul Idolilor ce fusese în us prin Cetăți
şi prin sate, şi oprea în general de a ridiea statue în on6vea Dumnedgilor, de a predice viitorul, şi de a junghia
jertfe. Cea, de a doua lege ordona să se zidescă Biserici
mai

spaţi6se,

și mai

vaste

ca

mai

nainte,

ca

cum

ar

îi

fost asigurat că tote popârele vor renunța la rătăcirile şi
la estravaganțele Păgânismului, pentru a se supune cu

umi ință la, serviciul Creatorului lor. Pietatea inspira acestă

cugetare

Imp&ratului,

și "1 îndemna,

da a da aceste ordine,

—
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Guvernatorilor de Provincii . Era ordonat prin
să se ia din tesaurul Impărătesc tot ce ar
pentru îndeplinirea unui scop atât de laudabil,
cruțe nici o cheltuclă. Impăraiul scrise pentru
biect tuturor Episcopilor, Și "mi făcu ondrea, de
în acești termeni mai nainte de a fi scris la nici

CAPITOLUL

aceiași lege
fi necesar
şi să nu se
acest sua 'mi scrie
unul altul.

XLVI.

Scrisdrea lui Constantin către Eusebie, ȘI către cerPalţi Episcopi pentru construirea Bisericilor.
«Credincioșii servitori a" Mântuitorului nostru fiind per«secutați până aci prin violenţa tiranilor, sunt fârte con«Vins, prea scumpul meiă frate, că edificiile Bisericilor,
«sunt în forte rea, stare prin puţina îngrijire ce s'a avut
«de a le întreținea, și pe care nu s'a putut măcar a le

«îmbodobi cu buna-cuviinţă, din causa fricii persecuţiunii.
«Insă acum când Religiunea Creștină este liberă şi când
«balaurul a fost lipsit de autoritatea absolută prin un or«din al Providenţii, şi prin un efect al îngrijirilor mele,
«nu: mă îndoesc nici cum că t6lă lumea să nu recunscă

«mărimea şi majestatea lui Dumnedei, și că acei ce at
«comis greşale din rătăcire, sau din slăbiciune, să nu se
«silâscă, a se îndrepta. Insciinţaţi pre Episcopii, pre Preoții
«și pre Diaconii ce vă sunt cunoscuți, ca, să se îngrijâscă
«cu

o sirguință

deosebită

la zidirea

“țiile acelor ce căd în ruină,

Bisericilor, la repara-

la adăogirea

acelor ce sunt

»prea. mici, şi la construirea deplină a acelor ce se vor
«crede necesari. Cereţi la Guverna'orul Provinciei și la Pre<fectul Pretoriului tot ce va fi necesar pentru acest sfâr-

«şit şi cel-l-alți șă c&ă de asemenea. Ei au ordin de a
«salisface cu exactilate tot ce sanctitalea vâstră va dori
«din partea lor. Rog pre Dumnedeii să v& conserve prea
«scumpul mei frate.
|
PI

„Se trimise către fie care Episcop

scrisore

Pie care

Guvernator

din conform, şi voința Impsratului
nunată

grăbnicie în întinderea

cultarea sa.

o copie după acestă

de Provincie

primi

un

or-

fu executată cu o mi-

tuturor

țărilor

de sub

as-
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CAPITOLUL XLVII.
Constantin

Constantin

face

o scrisore

contra

1dolilor.

făcând din qi în di noui progrese în pietate,

făcuse o scrisore către locuitorii Provinciilor, atingătâre de
orbirea, cu care predecesorii sei adoraseră pre Idoli. EI îndemnă pre supuşii săi prin aceiaşi scrisâre de a recunosce

pre Dumnedei, unicul Suveran al Universului, și a pune
speranţa mântuirei lor în meditarea lui lisus Christos. Am
tradus acestă scriscre din Latineşte in Greceşte după ori-

ginalul

scris

cu propia sa mână, Și o voit însera aici pen-

tru a face să se audă la t6tă posteritatea, vocea răsunăiore cu care

el a publicat

nul și stăpânul său.

măririle

CAPITOLUL

lui Dumnedei,

a

Dom-

XLVIIL..

Edictul Imperatului Constantin contra cultului
dumnedeilor.

PREFAȚA VIRTUȚII ŞI A VICIULUL.
Constantin, Învingător, prea Mare August;
"”euitorii provinciilor de orient.
«Lumina

către lo|

ce natura a răspândit în spiritul tuturor Gme-

«nilor, e de ajuns pentru ai face să cunscă, îngrijirele ce
«are Providența de guvernămintul universului. Acei cari
«înainteză prin studii către adevăr, nu se îndoesc nici de

«cum,

că

ori-cine

face

o seridsă

reflexiune asupra diver-

«sităţil obiectelor, ce sunt expuse ochilor săi să nu ajun«gă în fine, la cunoscința, principiului lor. Pentru aceia o
«personă înțel€ptă nu se va mira, nici odată de. mulţimea,
«nici de varietatea opiniunilor, ce despărțesc pre 6meni
«în privința, alegerii ce ei trebuesc a face de un fel de viaţă.

«Nimic nu releveză atât de tare frumuseța

«ciunea viciului, care i este

virtuții, ca urâ-

contrarii, Virtutea are recom-

«pense sigure, iar viciul nu pâte aștepta, de cât o rigur6-

«să pedepsă,

care

va fi pronunțată de către un Judecător

—
«deopotrivă

suveran
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și drept.

Vă voit propune aicea pre

«cât "mi va fi cu putință mai lămurit,

sfinta, speranţă ce

viitâre..

de bunurile

«am

CAPITOLUL

XLIX.

Despre Constantie părintele lui Constantin,
despre Dioclețian, și despre Maximian.
«Am

avut tot-d'eauna

o mare

depărtare

de

Imp&raţii

«precedenţi din ura asprimei naturalului lor. Numai

sin-

«gur Constantie părintele mei a fost care a avut blân«deţă pentru supuși! s&i, precum a avut pietate către Dum«nedei. Cel-l-alţi aă fost spirite rele, cari se porneaă mai

«puţin spre clemenţă, de cât spre crudime în tot cursul
«domniei lor. Ei ai întrebuințat asprime, și ai combătut
«buna doctrină.
«de a ridica un
«păci.

Furia lor s'a urcat până la acel exces
r&sboiuă civil în mijlocul unei profunde

CAPITOLUL
Persecuțiune
Ja care

ridicată
oracolul

cu

L.
ocasrmnea

Apolon

era

tăcerii,

redus.

«Se dice, că Apolon declară în acel timp prin o voce
«eşită. din fundul unei caverne, şi nu din gura unui om,
«că Gmeni de bine 7] împedecaii de a. spune adevărul,

«Şi că ei eraii causa
«clețian lasă să

falselor prediceri

ce el făcuse. Dio-

"1 crâscă părul capului, pentru a mărturisi

«durerea sa, şi deploră nenorocirea unde era redus secolul
«de

a nu

mai

avea

oracoli.

Dar

CAPITOLUL

Constantin

recunosce

novăția

să

vedem

urmarea.

LI.

din tinereța

sa nevr-

creștinilor.

«Acum te iati de martor pre tine Domne, carele escă în cer.

Tu scil că fiind încă forte tînăr, audii că mizerabilul Imperat

«care ţinea atunci primul rang, întrebă pre unul din ofițerii
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«s&i, cine era acei 6meni de bine, de cari se făcea atila
«vuet, și un preot păgân, care era de faţă 1 r&spunse că erau
«creștini. Audind acest răspuns cu bucurie, el trase contra
ne-

«vinovăţie sabia care nu se cuvine a fi întrebuințată, de cât

«contra crimei. El scrise cu ascuţitul acestei săbii, dacă este
«permis de a vorbi ast-fel, edicte singerâse, și porunci ju-

«decătorilor
«pentru

de a se servi de

a inventa

noui

tâtă dibăcia

suplicii.

CAPITOLUL

spiritului lor,

LII.

Persecuțiunea

creștinilor.

«Pielatea fu atunci persecutată cu o licenţă fără frii,
«Și împovorată
de tot felul de ultragii. Modestia care a«trage respectul celor mai barbari, tu expusă baljocu
rilor
«singerâse, şi celor mai rigurose tratamente ce
Romanii
<a putut inventa. N'a fost suplicii, naufeagii, sai incendi
i

«de care, ori-ce vârstă, sati ori-ce condiţiune să fi fost sculită.
«Pământul

a plâns,

cerul

«necat de aceste mizerii.

a suspinat,

şi s6rele

|

s'a întu-

CAPITOLUL LII. |
Blândeţa streinilor către creștini. |
«Sireinii

se laudă

astă-di

de. blândeţa,

cu care a

prii»mit pre creștinii, ce era alungaţi din ţara lor,
și de-bu-

«nătatea,

ce

ei a avut

nu

numai

de

ale

mântui

viața,

ci
«încă de ale permite exerciţiul religiunei.
lor. Acesta este
«0 pală

«acest

rușinosă,
secol.

de care

numele roman

CAPITOLUL
Pedepsa
«Nu

este

nevoe

autorilor

a fost atins în

LV.
persecuțiunii.

de a împrospăta amintirea de acea

du«rere generală, și de acel doliă comun al universulu
i. Au-“
«torii acelor nenorotiri a perit ticăloșeșt
e
«păstuiți în fundul iadului. Ei au luat armelșie aiuniifost prăcontra

—
«altora, s'au distrus
«nici

prosperitate,

prin

nici
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propriile

amintire

lor

de

forţe,

numele

şi n'a lăsat
lor.

O

neno-

«rocire atât de mare și atât de deplorabilă ca acesta nu
«li sar fi întmplat fără îndoslă, dacă ei n'ar fi fost în-

<șelați de către înşelătorii lui Apollon
CAPITOLUL

Rugăciunea

lui

LV.

Constantin.

“puterea

al lor.

Mărturisire

de

Crucii.

«Acum te rog, O Dumnedeule, a cărui mărire este nes«lârşită, de a privi cu un ochii favorabil popârele din
«orient, cari ai gemut atât de lung timp în apăsare, şi
«de a permite ca ele să primâscă alinare prin ministerul
«mei. Nu fâră cuvint, Dâmne, “ţi fac acestă umilită ru«găciune, pentru că n'am întreprins nimic de cât prin or«dinul tăi. Steasul t&ă a precedat tot-d'eauna armata mea, .

«şi a făcut'o victori6să,
«blică

mă

silește

de

«semn al speranţii

şi ori de câte ori necesitatea pua lua

armele,

'] urmez

ca

pre

un

ce am în bunătatea, ta. Pentru acesta

“(i aduc neîncetat o inimă plină de dragostea ia, și de
«frica, ta. Am o dragoste sinceră pentru numele t&i, și o
«frică salutară de puterea de care mi-al dat atâta semne,
«şi prin care ai întărit credința mea. Pentru aceia mă în«fățișez cu bucurie, pentru a, susține sfintă casa ta, pe ca«re tiranii au vroit a o dărâma.

CAPITOLUL

să Îmbră-

doresce ca totă lumea

Constantin
țişeze

LVI.

Creștină,

Religiunea

nu constringă pe niminea

și cu

tote

acestea

să

de a o îmbrățișa.

«Doresc din t6tă inima mea, pentru binele comun din
«tot pământul, ca poporul t&ă să se bucure de o pace
«profundă, şi care să nu fie turburată de nici un tumult,
«consimt

ca

«gânismului,

să se

«cioşii. Dreptatea

«tamentului,

ce

acei

sunt

bucure

ce se va

încă

rămași

în

rătăcirile pă-

de același repaos ca Credinpăzi

către ei, ȘI egalitatea tra-

ce se va face atât lor cât și celor-l-alți, va,
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«contribui mult ai aduce în calea, cea bună. Niminea să
«nu

turbure

«judeca
«judeca

pre

mai

un

de

sănătos,

altul.

cuviință.

Fie-care

să

al6gă ceia

Cu t6te acestea acei ce

ce

va

vor

vor asigura cu îndrăznlă, că numai acei

«ce păzesc poruncile tale, duc o viaţă nevinovată și sfintă.

«Acel ce se sustrag de la ascultarea ta, să aibă templuri
«consacrate minciunii, fiind că vroesc a le avea. Iar noi,
«vom rămânea în casa adevărului t&ii, unde ne al-primit

«din început. Dorim ca ei să intre ca și3 noi în casa ta, şi să
«se bucure de folosul societăţii nostre.

CAPITOLUL
Rugăciuni
«Religiunea

n6stră

LVIL.

de mulțumire.

nu este nouă. Noi scim că tu aj ins-

«liluito cu cultul ce ţi se cuvine,

«versul.

Omenii

s'aă

depărtat

de

de când ai creat uni-

ea mai

pe urmă,

șiau

«cădut în felurite rătăciri. Insă pentru al sete din ele, al
«trimis pre Fiul t&ă care
«lucitbre.

le-ai

adus

o lumină forte stră-

CAPITOLUL LVIII,
Rugăciuni

de mulțumire aduse lui Dumnedeă
de Constantin.

«Lucrurile tale sunt dovedi arătate de ceia ce dic. Tu
«ne aj făcut nevinovaţi şi Credincioși prin puterea ta. Cur«sul S6relui și al Lunii este regulat, şi este o minunată
cexactitate în mișcarea stelelor. anotimpurile ai revolu-

«iune egală şi perpetuă. Masa pământului este sprijini
tă
«pe cuvîntul t&ă, ca pe o temelie nestrămutată.
Vântu- |
«turile se primblă în aer. Apele curg ne încetat pe
pământ.
«Marea remâne închisă în întinderea hotarelor ce
"ai pus.

«Nici în unul din aceste elemente nu e nimic care
să nu
«fie de o admirabilă întrebuințare. Dacă universul n'ar
fi
«fost dispus ast-fel prin ordinul Providenţiei tale,
de mult
«timp
calităţile

contrari,

Și lupta, reciprocă a părţilor ce

«compun, ar Îi fost causa ruinei sale. Spiritele ce și făcu1
«resboiu, lar face Gmenilor cu mai multă crudime
, de și
«ele "1 fac deja într'un mod ne v&dut,

|
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CAPITOLUL

Continuarea
«Ţi

mulțumesc

LIX.

rugăciunilor de mulțumire.
cu

umilință, Dumnedeule

şi Domnul

«mei. Cu cât priveşte cine-va deosebirea în inclinări, şi
«în simţimintele Gmenilor, cu atât acei ce ai descoperit
«adevărul, să simt întăriţi în Religiune. Dacă va fi cine«va, care să nu voiască a fi vindecat, să nu arunce gre-

«şala asupra nimărui altui. Remediul și vindecarea, se oferă

«la tâtă lumea. Numai fie-care trebue a lua aminte să nu
«atace o Religiune a cărei nevinovăție și sfințenie sunt
«arătate. Să ne bucurăm toți în comun de dulcâța păcii,
«care ni sa acordat, și să preservăm conşciința n6stră
«de tot ce ar putea-o pângări.

CAPITOLUL
Indemnare
«Niminea

să nu turbure

LĂX.
la pace.

pre acei

ce nu

sunt de

cre-

«dința sa. Dacă cineva va avea 6re care lumină, să se ser«ve de ea pre cât "1 va fi cu putinţă, pentru a lumina
«pre alţii, iar de nu să -i lase în pace. Ali ceva este de
«a, se lupta pentru a câștiga cununa nemurirei, şi alt ceva

«de a întrebuința violenţă pentru a silnici de a îmbrăţișa o
«Religiune.
«Dorinţa

ce am

avut

ascunde

de a nu

a
nimic din ade-

«Ver, m'a obligat de a mă întinde asupra acestui subiect

«ceva mai mult de cât. nu permitea blândeţa mea ordinară,
«având în vedere mai cu s6mă că superstiţiile Păgânismu«lui sunt cu totul abolite dupre cum o încredinţeză unii.
«Acesta ași fi dorit de a convinge pre tolă lumea, dacă
«preocuparea, unora nu le ar fi un obstacol neinvins.

CAPITOLUL
Contestaţie

LXI.

ridicată

de Arie.

Impăratul publică aceste adevăruri la toți locuitorii Provinciilor prin scris6rea ce el le scrise, şi se sili de ai în25

=
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târce de la idolatrie, și ai aduce

la

cultul

adevăratului

Dumnedei. In mijlocul bucuriei ce trăgea din fericitul succes a unei întreprinderi atât de laudabile, el priimi noutatea de un tumult ce turburase mult pacea Bisericii. E]

fu

forte

mișcat

de a aduce
lată care

de acesta,

şi cugetă

remediu la acesta.
era subiectul tumultului.

îndată la mijl6cele

Starea. Bisericii era

înfloritâre, și Credincioșii se aplicati la tot felul de sfinte
exerciţii.

Repaosul

lor era

alât

de bine

întărit că nu pu-

tea fi sguduit de nici un inimic strein. Insă gelosia le întinse o cursă. Ea se strecură între dânşii, și curând apoi

intră cu nerușinare în adunările sfinților Episcopi, ea
% învrăjbi pre unii contra altora, şi le ridică neînțelegeri
și

certuri sub pretext de doctrină. Acestă mică scântee
ațiţă

un mare foc, care începu în Alexandria, să întinse
asupra Egiptului, asupra Lybiei, asupra, Tebaidei de
sus, și desolă ast-fel un mare număr de alte Provincii,
în cât nu
numai Preoţii intrară în contestaţii pline de
ură, ci și po-

porele luând parte în aceleaşi certuri, făcură o
desbinare
și o schismă forte funestă. Scandalul fu atât
de grozav

în cât sfinta doctrină a Religiunei n6stre deveni
subiectul
deriderilor nelegiuite, şi a batjocurilor, sacrilegi
i ce Păgânii
tăceaă pe teatrurile lor.

CAPITOLUL

Despre

LXII.

Arie

și despre partisanii lui Meletie.
Unii disputau în Alexandria cu o îndărătnic
ie neînvin-

să asupra celor mai sublime mistere.
Alţii contestaii în
Egipt și în 'Tebaida de Sus, asupra, unei
cestiuni ce fusese
propusă mai de nainte, ast-fel că nu era
nici o Biserică

care să nu fi fost desbinată. Libia întregă,
și cele-l-alte
Provinci! simţiră atingeri de acel rtu.
Căci Clericii din

Alexandria scriind Episcopilor despre
desbinarea lor, n'ai
fost nici unul din ej, cari să nu se
fi declarat pentru una
din ambele părți,

CAPITOLUL

LXIII,

Constantin trimete un Lpiscop
la Alexandria,
pentru

Imp&ralul

a termina

fiind forte mișcat

desbinarea.

de desbinarea

Bisericii, și

N
fiind mâhnit de acesta ca de o nenorocire ce s'ar
fi întâm:

plat

prin

familiei

sale,

soliditatea

trimise

credinţei

la Alexandria

un

om

sale și prin îndrănsnek

celebru

profe-

siunei ce făcuse în fața persecutorilor în cele mai rele
timpuri, şi “1 dădu o scrisre pentru autorii desbinării.
Cred
că va fi f6rte potrivit de a o însera în acest loc ca o probă
autentică de grija ce acest Principe avea de afacerile Bisericei
CAPITOLUL LXIV.

Scrsdrea lui Constantin către Alexandru Epis-

copul

și către Arie

Preotul.

Constantin, Invingător, fârle Mure, August,
zandru, și către Arie.

către

Ale

«Dumnedei care are bunătatea de a ajula tote pla«nurile mele, şi de a conserva pre toți omeni, 'mieste mar«tor că am fost îndemnat de două motive de a întreprinde
«ceia ce am executat cu fericire.
CAPITOLUL
Ingrijiri

luate

«Mi-am propus

LXV.

de Constantin, pentru
pacea Bisericii.

a reda

mai întâiu de a uni spiritele tuturor po-

«p6relor în una și aceiași credință în privința divinității;
«și apoi am dorit a scăpa universul de jugul sicaviel sub
«care gemea. Am căutat în spiritul mei mijloce lesniciose
«pentru a aduce la îndeplinire primul plan, fără a face -

«mult sgomot,
«executa,

pre

și m'am

hotărit de a lua armele pentru a

al doilea. ME

«de fericit, pentru

a aduce

convingeam,

că dacă ași fi atât

pre 6meni de a adora toți pre

«acelaşi Dumnedeă, acâstă schimbare de Religiune ar pro
«duce o altă schimbăre în Guvernămîntul Imperiului.

CAPITOLUL LXVI.
Desbinări liniștite în Atrica.
«Îndiscreţia și temeritalea ce avuseseră unil de a des
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«bina popârele

«de materiile

din Africa, în mai multe opiniuni atingătâre

religiunii,

şi în mai

multe

secle,

trecând

«până la un exces de nebunie și de estravaganţă cu totul
«nesuferită, n'am găsit alt mijloc de ai opri cursul, de cât
«de a răpi din lume pre inimicul comun al nemului o« menesc, care se opunea decretelor sfintelor vâstre adunări,
«şi de a trimite pre unii din ofițerii mei, spre a împăca

«pre acei ce formau

și întreţineait disputele și certurile.

CAPITOLUL
Religiunea
«Lumina

LĂVII.

sa respândit din
tul lumii

adevăratei

religiuni

«particulară a. lui Dumnedeii

orient și în res-

fiind eşită prin

o favâre

din orient, peniru a se răs-

«pândi asupra restului pământului, am aruncat mai întâi
«ochii spiritului mei asupra vostră, ca asupra unor Păstori
«ce sunt datori a veghea la mântuirea tuturor popâreior.
«De îndală ce am câștigat victoria, și am triumfat asupra
«învinşilor, prima afacere la care m'am aplicat, fu aceia
«de care vorbesc.
Da
CAPITOLUL LXVIII,
Constantin

îndemnă

pre

clerici la pace.

«Cât sunt de minunate planurile Providenţiei, și cât de

«nestr&bătute sunt secretele sale! Ce noutate lovi urechile
«mele, sai mai bine ce durere străpunse inima mea, când
<aflaiu că aţi ridicat între voi contestaţii mult mat întris«tătâre de cât acele ce duraii încă în Africa? Am recu-

«noscut că țara vâstră, de unde speram că ar veni vin«decarea celor-l-alte, avea ea însuși nevoe de remedii.
«Când am considerat origina, și subiectul diferendului vostru,
«mi s'a părut forte ușor și forte puţin demn de a fi a«gitat cu atâta căldură. Fiind obligat de a vă scrie spre
«a vă îndemna

la pace,

am

implorat

ajutorul

lui Dum-

«nedeii, şi m'am hotărât de a interveni însumi pentru a
«vă, împăca.

«ȘI mal

Când

contestaţile

seri6se de cum

vâstre ar fi mai importante

nu sunt, nu

ași înceta să sper

—
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«de a restabili între voi o perfectă înțelegere. Este deci
«mai multă speranță de a'mi promite de a ve uni, fiind

„«că n'aveți nici-o rațiune

de-a vă desbina.

CAPITOLUL

Ocasiunea

LXIX.

contestaţie;

«Aflu că disputele vâstre sunt născute

din aceia că tu

«Alexandru ai întrebat pre preoții bisericii tale ce credeati
«ei atingător de un loc al legii, sau mai bine atingttor
«de o cestiune forte zadarnică, şi că tu Arie, al făcutun

«r&spuns cu indiscreţie care nu trebuea nici odală să intre
«în spiritul t&ă, şi că dacă ar fi intrat în spiritul tei, nu
«trebuea nici odată să iasă din gura ta. De acolo a venit
«neîn(elegerea, și disputele vâstre, refusul comunicării, schis«ma care rupe legătura mutuală a credincioșilor, şi care'i
«desparte

de corpul

bisericii. Cere-ţi-v& ertarea unii altora,

«și uniți-ve la condiţiunile raționale ce conseritorul vostru
«vă propune.
«nici

Nu trebuea

a răspunde

la

ele.

«sunt de loc necesare, și
«<obicinuit de cât de către
«liber, servesc a, exercita
«ale ţinea. seciete, de cât
<aintea poporului. Cât de

«a, pătrunde

dea

face întrebările ce aţi făcut,

Căci,

deși aceste întrebări, ce nu

care nu sunt de loc agitate de
persâne ce ai prea. mult timp
spiritul, este mai cuviincios de
de ale publica cu ușurință înpuţine persâne suni capabile de

atât de înaltă, și de a o explica

o materie

«cu cuvinte care răspund la demnitatea sa? Cei mai di«bacă pot ei re intra în cercetarea acestor întrebări, fără
«a se pune în primejdie de a face mar! greșeli? Nu trebue

«a vorbi de ele, de cât cu multă reservă, ca nu cumva
«dacă acei ce ar vot

«îndestulde bine,

«țelege prea greşit

să vorbâscă

sati dacă

să

nu

de ele nu le-ar explica

acei ce le-ar asculta le-ar în-

cadă

poporul

sai

în blestem

«(hulă) saă în schismă.
CAPITOLUL

Indemnarea

LXX.

la pace

«Acei ce aii întrebat pre cel-l-alți în mod indiscret, şi

—

«acel

ce leau

«alții. Nu

răspuns
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necuviincios

să se erte unii pre

e vorba între voi de nici un comandament din

«legea n6stră, nici de o dogmă ce privește cultul ce se cuvine

«lul Dumnedei. Voi sunteți toți în același simţimiînt, şi e
«lesne ca să vă uniți în aceiaşi comunicare.

CAPITOLUL

LXXI.

Urmarea aceleiași îndemnări.
«Buna

cuviința

nici

raţiunea

chiar

nu permit ca să

«guvernaţi poporul lui Dumnedeii, pe când vă certați îm«preună cu amărăciune pentru un subiect forte uşor. ME
«voii servi de un mic exemplu, pentru a însciința nisce”
«persone atât de luminate ca voi, de datoria lor. Voi sciți

«că deși filosofii aceleiași secte convin în acel6şi principii,
»el nu se unesc tot-W'eauna în urmările și dependinţele

«doctrinei lor. Insă pentru acâsta ei nu încetâză de a fi
«în bună înlegere; Ai nu este mai drept ca voi cari
a-

«veţi ondrea

de a fi Miniştrii lui Dumnedeii,

să v&

uniţi

«împreună asupra punctelor din Religiunea n6stră?
Fa«ceţi, v& rog, o reflecțiune seridsă asupra celor ce
vam
«spus deja, şi considerați dacă este raţionabil, ca pentru

«o zadarnică luptă de cuvinte, să se armeze frații
asu«pra fraților și să desbineze sfinta adunare a Credinci
oși-

«lor. Acesta esleo conduită înjositore, care
convine per«sonelor ignorante cum este poporul, sau slabe
cum sunt

«copiii, dar care nu convine nici de cum bărbaţi
lor lu«minați și înţelepţi, cum trebue a fi Preoţii.
Să ne de«părtăm
de

cursele

ce

ne

întinde

«deul nostru și Mântuitorul

demonul.

Dumne-

nostru ne înfăţiș€ză . tuturor

«aceiaşi lumină. Vă rog de a'mi permile,
mie, dic care
«mi fac glorie de a'l servi, și de a'l onora,
dea isprăvi
«cu ajutorul săi, opera ce am început,
și de îndemna, pre
«poporul

«aceiași

săi

prin

puterea

comunicare.

Fiind

«de aceiași credință, precum

«că sunteţi

raţiunilor

mele

a se

uni

în o

că voi faceţi toţi profesiune de

am

repetat'o deja

îndestul,

de acord asupra punctelor Reliziunii, şi obser-

«vaţi aceleaşi

comandamente,

subiectul asupra

căruia vă
«certaţi, ne privind nici un articol capital
al
pietătii,
el
«n'ar fi trebuit de a pricinui schismă. Nu
dic acesta, pen-

—

«tru a vă obliga a
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fi toți de aceiași credință atingător de

<opiniunea degrădătore, saii în fine atingător
de opiniunea
«așa cum este, care vă desbineză, Aveţi toți aceiaş
i cuge-

«tare și aceiași credință, ating&tor de unitatea lui Dum«nedeui, și de întinderea providenţie! sale. Iar dacă dis-

«putând pâte cu prea multă subtilitate

asupra, acestor ces-

«tiunl zadarnice și nefolositre, nu vă veţi uni uniă cu alţii,

«să ţină fie-care credința sa, în secretul inimii sale. Insă
«conservați neviolabil legătura dragostei, depositul credinţei,
«și preceptele legei. Reîntâreeţi-vă unii în sînul altora, şi

«vă îmbrăţişați cu căldură. Alungați

din inima vâstră tot

«soiul de ură, şi recunâsceţi-vă ca frați.
«Amiciţia este câte odată mai gingaşă și mai sinceră
«după împăcare, de cum nu fusese înaintea rupturei.
CAPITOLUL

Lacrămile

Impăratului.

«Scăpaţi-m&

de

LXXII.

Călătoria

grijile mele, și de

amânată.

neliniștea

mea, da-

«|i-mi iarăși frumuseța. dilei şi repaosul nopţii. Fără acesla
«nu ași putea să'mi opresc lacrămile, și să petrec restul

«vieţii mele în durere.

Cum

ași putea fi în. bucurie, când

«poporul lui Dumnedeă, şi scumpii mei conservitori sunt
«separați unii de alții prin o periculosă schismă. Pentru

«a vă face să înţelegeți mărimea
«spune

că sosind

de

curând

întristării mele, vă voiu

la Nicomedia,

hotărisem

de

“<a pleca îndată spre a merge în Orient. Pe când eram
«gala de plecare, acâstă noutate m'a fâcut de a o amâna,
«temându-mă& de a nu vedea cu însuşi ochii mei, ceia ce
<aud cu durere spuindu-mi-se. Deshideţi-mi deci prin îm«păcăciunea vostră calea ce mi-aţi închis prin gâlcevurile
«v6stre. Faceţi ast-fel ca să vă pot vedea, pre voi și pre

«cele-l-alte popore plini de bucurie, și să dau mulțămită
«lui Damnedei pentru buna vâstră înțelegere.
CAPITOLUL

Continuarea
Iată scrisorea

scrise

pentru

LXXIII.

disputelor.

ce acest Imp&rat prea iubit

de Dumnedel,

a se sili de a restabili pacea

in

biserică.
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Fiind că acela ce fusese însărcinat

de a o duce, era un

Episcop de o rară pielate, el nu lăsă nimic din ceia ce
putea, contribui la îndeplinirea voințelor Impăratului.
Insă
alacerea era forte importantă pentru a fi terminată prin
O. scris6re. Asprimea certurilor spori şi se răspândi în tot

Orientul prin un efect al invidiei și al r&utăţii demonului,
carele nu

putea

suferi prosperitatea

Bisericii.

OARTEA A TREIA
CAPITOLUL 1.
Comparaţia

și a ne-

pietăţii lui Constantin,
pietăţii Persecutorilor.

lată în ce mod demonul inimic a tot binele, privind cu
un ochiii de invidie prosperitatea Bisericii, o umplu de turburare în timp pe când ea părea că trebue a se bucura
de cea, mai profundă linişte. Cu t6te acestea Impăratul prea
iubit de Dumnedeii se aplică cu sirguinţă de necredut la

datoriile

aceleia

trarie

toți

sale, afeclă de a ţine o conduită cu totul

inimicii

Dumnedei,

a tiranilor

sti.

Acei

cari

71 precedase,

tirani fiind

depărtaţi

con-

și învinse pre

de cultul

lui

întrebuinţară violențe pentru a silnici pre t6tă

lumea la cuitul Idolilor. Constantin arătând forte lămurit prin

faptele sale, și prin cuvintele sale, că Idolii nu
nedei îndemnă pre toți 6menii a recunosce pre
cel adevărat. Tiranii avură nerușinarea de a
coriri pline de blasfeme faţă de Christosul lui
Constantin protestă că Christos era apărătorul
glorifică de a urma

Steagul Crucii. Tiranii persecutară pre

servitori! Mântuitorului,
casele

lor.

sunt dumDumnedeul
face batjoDumnedei.
său, şi se

Constantin

şi % isgoniră din țările lor, și din

X rechiemă

din

exil, și i restabil-

de infamie, Consîn posesiunea stări! lor. Tiranii i umplură
"1 despocră de avetantin 1 împovără de onoruri. Tiranii
ale inapoia averile,
de
zile lor, Constantin nu se mulţumi
publicară edicte
ci încă adaose bine-facerile sale. Tiranii
Constantin
pline de calomnii contra păstorilor Bisericii,
făcu lauda. lor. Tiranii

dărimară

până

în temelie

locurile

in mări pre
unde Creștinii făceau rugăciunile lor; Constant

—

acelea, ce le găsi întregi,
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şi înalţă

altele din nou. Tiranii

arseră cărțile dictate de duhul lui Dumnedeii, Consta
ntin
iatrebuință sume considerabile pentru a face să se
scrie

un mare număr
Episcopilor de a
ferite Provincii,
masa sa. Tiranii

de copii după acele cărți. Tiranii opriră
se aduna, Constantin % chiemă din di“i priimi până în camera sa, ȘI “i puse la,
făcură daruri demonilor, Constantin des-

coperi zădărniciea lor, şi întrebuinţă în folosul

Gmenilor

ceia ce era perdut când era, oferit acestor
spirite necurate.
Tiranii împodobiră templurile demonilor,
Constantin le dărimă. Tiranii munciră cu infame suplicii
pre servitorii lui
Dumnedeii, Constantin r&sbună pedepsind
pre perseculorii
lor, și onorând memoria lor. Tiranil alunga
ră din palalaturile lor pre 6menii consacrați cultul
ui lui Dumnedei,
Constantin se încredință lor mai mult
de cât altora, pentru că era, forte convins de probilatea
lor. Tiranii poftiră
cu 0 sete nesăţicsă bani, şi adunară
prin rele mijlce, fără a se bucura, de ei ca și Tantal,
Constantin deschise
vistieriie

sale, și le impărtăși cu generositate

la toți 6meni. Tiranii uciseră persâne nevinovate
cu scop de a lua
averea, lor, Constantin nu suferi nici
odată ca, Judecătorii
să se serve în timpul domniei sale
de sabia ce aveati în
mâinile lor. EI guvernă pre Decurioni,
şi pre popsrele din
Provincii

mal mult cu o blândețe de Părinte,
de cât cu o
autoritate de Principe. Ori-cine va
considera cu atenţiune
domnia sa,
citâre lumină

urmele

va

crede a vedea un secol! noii şi o
străluce iese din sînul întunericului. Va
recundsce

degetului lui Dumnedei,
care

religios Impă&rat,
giuți.

pentru

a extermina

CAPITOLUL
Pietatea

Iuj

ridicase pre

o mulțime

aces

de nele-

II.

Constantin,

Tiranii ne având nici odată ase
menea Impărați, şi insolența lor comițend contra Bise
ricii excese, cum antichitatea nu dăduse exemplu, Dum
nedeii a ridicat pre Consiantin ca pre un om cu totul
rar, și a operat prin ministerul s&u minuni, care până
atunci fusese neaudile şi
necunoscute. Ce minune maj
surprindătore de cât virtutea

—
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acestui Principe, de care înțelepciunea lui Dumnedei a
făcut
preşent Gmenilor? El a predicat cu îndrăsnâlă

pre Christosul

lui Dumnedei,

de numele

Christos,

de

și a purtat Steagul

şi departe de a se ruşina

eli-a tăcut

semnul pe fruntea sa,

Crucii în fruntea armatelor sale.
CAPITOLUL

III.

Portretul Jui Constantin.

Constantin a făcut să se vadă într'un tabloi expus
dinaintea Palatului su semnul salutar al Crucii zugrăvit deasupra capului săi, și dedesupt inimicul neamului
omenesc, care
combătuse Biserica prin armele tiranilor

represintat sub forma unui balaur. Scriptura "1 numește
balaur și șarpe care se încolăcește pre sine-insuși. Impăratul făcu a represinta în ceară un balaur străpuns de săgeți sub picidrele sale, şi sub picidrele Principilor, fiil sti,
şi prăpăstuit apoi în fandul mării, pentru a desemna sub
acâstă figură pre inimicui neamului omenesc, care prin
puterea Crucii, a căruil figură Principile nostru purta pre
capul săi, fusese prăpăstuit în fundul iadului. lată ce semnifica acest tablou. Cât pentru mine, ei admir pătrunderea
“Imp&ratului, carele fiind inspirat de Duhul! lui Dumnedei,
a exprimat prin acestă, pictură ceia, ce fusese predis de către

Proroci: în diua

aceia. aduce-va

Dumnedei,

sabia

cea sfintă şi mare, și tare asupra balaurului (șazpelui) ce /uge, și asupra balaurului încolăcit, și
va ucide pre balaurul cel din mare. ()

CAPITOLUL

Disputele

iscate

IV.

în keipt

de Arie.

'Tarburările ce gelosia continua de a ațița în Alexandria,
a
şi shisma, periculosă ce desbina pre locuitorii din Tebaid

şi din Egipt, pricinueaii
r6să. îngrijire.

Nu

era. celate

dice contra Episcopilor,
(1) Isaia

cap.

27.

acestui religios Impă&rat o dureunde. Episcopli

să nu

se ri:

și unde poprele să nu se armeze

—
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contra poporelor. Furiea lor merse atât de departe până
a ataca statuele Princepelui. Insă în loc de a se mâniea
de acesta, el nu avu de cât durere, şi departe de a voi
să pedepsâscă insolența acelor ce comisese acâstă crimă,
el se mulțumi de a deplânge orbirea lor.
5

CAPITOLUL

V.

Desbinarea atingătore de celebrarea Serbătorii
Paştelor.
|
Biserica era turmentată încă maj dinainte de o altă bâlă.
“Ast-fel vorbesc de deshinarea ce se mișcase, atingătâre de

diua în care trebuea, a se celebra Sârbătârea Pașcelor.
Unii susțineaii că trebue a urma obiceiul Jidovilor. Alții

pretindeau din contră că trebuia a examina f6rte exact
timpul, și a nu se uni cu popore care în acest punct, erau
depărtate de harul Evangeliei. Era un timp îndelungat
de
când popârele erai disbinate asupra acestui subiect, și
«lisciplina Biserici! era turburată, pentru că pe când
unii se
mortificai prin postiri, și prin asprimile penitenții,
ceia-l-

alți celebrau

sărbătorea cu tote mărturisirile posibile. de

bucurie. Niminea nu putea aduce remedii la
acest răi.
lie-care partid fiind de o greutate mai egală, cestiun
ea r&-

mânea

nehotărită. Numai

și se pare

că pre

pământ

Dumnedeii
nu

era

putea, să o termine,

de cât

Constaniin,

de

care Dumnegei să fi bine voit a se servi pentru
acest
Slârşit. Când vedu că scrisârea ce scrisese la Alexand
ria
n avusese

un alt mod
turbura

succesul

ce așteptase,

de a combate

pacea

Bisericii.

CAPITOLUL
Convocarea

EI ridică

contra

el căută

în spiritul

săi

pre acest inimie nev&dut, care
VI.

Conciliului de Nicea.

lui o armată

cerescă,

pilor din tote părțile pentru a% aduna într'scriind Episcoun concilii. El
nu se mulțumi de ale însemna. timpul și locul
adunării
lor,
ci încă avu

lor, punând

grije de ale procura

înlesnirea

la disposiţia unora, trăsuri publice,

călătoriei

și altora

caipenlru a duce echipagiul lor. EI alese o cetate din
Bitinia, ce se părea cu atât mai proprie ati priimi cu cât
ea purta numele victoriei. Episcopii îndată ce priimiră scrisorile sale, plecară cu o ardore şi o bucurie fără asemănare, în speranța de a vedea buna înțelegere restabilită
între ei, și de a privi pre religiosul principe, de care ei

lucruri atât de minunate.

audiseră vorbindu-se
tâțea preoți

atât

și încă, prin deosibirea
lor fură în același

loc,

carea lor era o lucrare

Când

a-

locurilor lor,

distanța

prin

depărtaţi

de

simţimintelor lor şi a înclinărilor
forte

se păru

că convo-

lămurit

lui Dumnedei.

a mânei

CAPITOLUL VII,
„Descrierea
Acei

adunării.

ce ţineau primul rang între miniștrii bisericilor din

din Africa, şi din Asia se aflară la acestă adunare.

Europa,

Locul unde credincioşii aveai 'obiceiă de a face rugăciunile lor, fu atuncea adăogat ca prin un ordin al lui Dumnedeii pentru a priimi pre preoţii și pre episcopii din

Siria, din Cilicia, din Fenicia, din Arabia, din Palestina,

din Egipt, din Tebaida, din Libia, şi din Mesopotamia, Se
vădu acolo unul din Persia, şi unul din Sciţia. Pontul,
Galatia, Pamfilia, Capadocia, Asia. Frigiea dădură florea
păstorilor lor. Tracia, Macedonia, Achaia, Epirul şi alte
provincii, mai depărtate, trimiseră acolo pre cei mal celebri din clerul lor. Un faimos episcop din Spania se află

acolo între cel-l-alți. Episcopul cetăţii Impărătesci lipsi din

cauza

vârstei

formă

ca

sale înaintată,

Legaţii

însă

sti % împliniră

o
locul. Constantin fu cel dintâi din Imp&raţii, care făcu
care
Și
Apostolilor,
a
aceleia
adunare de episcopi asemenea
o

cunună

ce

el oferi

Mântuitorului,

în recunos-

cința victoriilor ce el câștigase cu ajutorul stă.

CAPITOLUL
Urmarea
Se dice că în timpul

VIII.

aceleiași descrieri.
apostolilor,

persone religi6se din 16t e naţiunile

at

fost
) în Ierusalim

ce erai sub cer; Par
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teni, Mideni,
potamia,

în Asia,

în Frigia,

țile Libiei

cele

din Roma,
Insă

Elamiteni, și cari locuesc

în ludeia,

între

și în

Capadocia,

de lângă

Kirini,

persâne

erai

crați la, serviciul lui Dumnedei,

sacerdoțiului,

în timp

de dout-sute-cinci
numărat

de

preoți,

și

în Pamfilia, în Egipt, și în păr.

Iludei sai proseliți,
aceste

în Mesoîn Pont

ȘI cei

ce

venise

Kriteni șI Arabi 1).

uni!

cari

nu

eraă

nici ridicaţi

ce în acest

concilii

consa-

la on6rea

era mai

mult

deci de episcopi, şi un număr mai ne

veniseră cu dânșii.

de diaconi,

CAPITOLUL

Bari calităţi a celor două
episcopi

de acoliți şi de

IX.

sute

ai conciliului

Intre acești sfințiți miniştri

alții cari

cinci-deci de

de Nicea.

ai lui Dumnedeii, erai unii

cari se deosibeaii prin darul unei elocințe ceresc, alţii
prin gravitatea moravurilor lor, şi fermitatea răbdăril Jor,

alţii prin modestia, și blândeţa, lor. Unii atrăgea respectul

prin versta

lor înaintată,

iar alții pricinueau

admiraţiune

prin vig6rea tinereții lor şi viociunea spiritului lor. Era unii
cari fuseseră admişi de curând în ministerul sacru. Impăratul le procuraîn fie-care di cele de vieţuire cu îmbelșugare.

CAPITOLUL
Şedinţa conciliului.

X.

-

Intrarea Imperatului.

Toţi cei ce compuneaii conciliul aflându se în diua care

fusese alâsă pentru a decide cestiunile, intrară în sala
cea
mare a palatului, şi se puseră dupre rangul lor
pe sca-

unile ce h se pregătise. El stătură într'o gravă şi modes
tă

tăcere,

așteptând

sosirea Imp&ratului.

Indată

după

aceia,

trei din rudele sale intrară unul după altul. Se vă&du
apol
intrând nu gardiștii săi, dupre obiceiă, ci numai
acei al

curții sale, cari preferau religiunea nostră. Dendată
ce se
audi semnal

ul care anunța sosirea sa toți episcopi se sculară, și la minut chiar el intră în mijlocul
unei trupe de
1) Fapt. Apost. cap. 2.
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pers6ne de calitate, și apăru ca un ânger al lui Dumnedeu. El lua vedul prin
splendârea aurului, și

acoperită. lată care erai

strălucirea purpurii sale, și prin
a. petrilor scumpe de care
era

ornamentele

exteridre.

Pentru

cele interidre, se arătă fârte lămurit prin modestiea cu care
el ţinea ochii plecaţi, prin onesta pudore ce se remarca
pe fața sa, prin mișcarea mersului săi, prin avantagiul
taliei sale, prin buna sa mină, prin Constituţiea sa forte

și robustă, că sufletul său avea
ță nu

pote fi îndestul

putea tace. Când

virtuți, a căror excelen-

relevată prin

el ajunse în

tâte

laudile

ce i s'ar

capătul de sus al scauni-

lor, se opri. Când i se aduse un scaun jos, care era de
de a ședea, el
Episcopii"i făcură semn
aur, și când
ședu, și îndată după aceia ședură și ei înșiși.
”

CAPITOLUL
Tăcerea

Episcopul
lându-se

făcu

ce

ţinea

un

XI.

Conciliului.

primul

loc din

partea

mic discurs pentru a

nedeii de darurile

ce

dreptă

mulţumi

acordase Impăratului.

Scu-

lui Dum-

Când

isprăvi

de a vorbi, și se aședă pe scaun, t6tă adunarea remase
în tăcere, ţinând aţintiţi ochii asupra acestui Principe. Atunci el i privi pre

toţi cu un

getând puţin, pronunţă

aer vesel

cu un

ton

și plăcut,

Și cu-

dulce și modest

dis-

cursul ce urmeză,

CAPITOLUL XII.
Discursul

«Nam

dorit nici

odată

«a vă vedea adunaţi
«nedeii

asupra păcii biserici.

lui Constantin

nimic

în

că mi-a acordat

cu atâta

acelaşi
acest har

loc.

pasiune

de cât de

Mulţumesc lui Dum-

după

atâtea altele, nu

«numai de a vă vedea adunaţi în același loc' ci încă de
<a vă vedea uniţi în același simţiment: că fericita stare a
«afacerilor nostre

nu

mai

este turburată prin r&ulatea ini-

«micului, și de când nedrâpta dominaţiune a celor ce a<vuseseră insolența de a declara r&sboiii ui Dumnegeti

«a fost distruse prin. ajutorul mântuitorului, gelosia demo-

=
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«nului nu mai găseşte alt miloc de a înegri nevinovăția
«n6stră prin falșe acusațiuni. Contestaţiunile, ce s'au ri«dicat în biserică

mi s'a părut mai primejdise de cât răs-

»boele ce au iost iscate în stat, şi m'aă mișeat mai sim«țitor de

cât

nici o altă

afacere

timporală.

Când

prin

»ajutorul lui Dumnedei am câștigat victoria asupra ini«micilor mei credeam că nu'mi rămânea mai mult nimic
«de făcut de cât de ai mulțumi peniru acâsta, și de a
«mă

bucura

«servitudine.
„«unii contra,

de aceia pe cari el i-a liberat, prin mine, din

Insă de 'ndată ce aflai neînțelegerile ce aveți
altora, departe

de

ale

neglige,

am credut că

«eram dator de a duce remedii și dăduii ordinile necesare
«pentru convocarea conciliului. Presenţa vostră "mi pricinui
«0 satisfacere de necredut. Ins& bucuriea mea nu va fi
«deplină

«când

până

când

nu

veţi

avea

același spirit, şi până

perfecta înțelegere ce condiţiunea vâstră vă obligă

«de a predica

altora nu

va fi temeinic stabilită. între

vol.

«Faceţi deci ast-fel, iubiţi miniștri ai lui Dumnedeii, cre«dincioși servitori, aj Domnului şi Mântuitorului comun al
«luturor Gmenilor, ca contestaţiile vostre să înceteze cu
«totul. Nu aţi putea face nimic mai plăcut lui Dumnedei,
«nici mie mai mare folos! |

CAPITOLUL XIII.
Constantin

împacă, pre Episcopi.

Constantin vorbind ast-fel în limba Latină, ȘI un interpret explicându-l în limba grecă, el permise preşedinţilor
conciliului de a vorbi ceia ce le-ar plăcea. Atunci unil
începură a forma acusaţiuni, alţii a r&spunde la ele, șia
face plângeri. Aceste contestaţiuni producând un mare sgomot, Impăratul ascultă cu v extremă răbdare tot ce se

vorbi

de

diferitele

părți,

explică

Și în fine "i împăcă. EI le vorbi
avea Ore care cunoșcință, lăudă

câte

odată

rațiunile

lor,

în limba grâcă, de care
pre unii, convinse pre

alţii prin puterea raţiunilor sale, şi înduplecă pre alţii prin
dulcâța mustrărilor sale, până ce au terminat neînțelegerile lor, şi ai alinat certurile lor.
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CAPITOLUL
Conclusiunea

Nu

numaică

XIV.
conciliului.

episcopii

se împăcară

lebra sărbătorea Pascelor.

Decesiunile

în ceia ce privește

credința, ci încă se și uniră asupra dilei în care ei ar ceadunării

fură redi-

jate în scris și iscălite de toți membrii Conciliului. Constantin privi fericita conclusiune a acestui Conciliii ca o celebră victorie ce câștigase asupra inimicului Bisericii și
aduse lui Dumnedei rugăciuni de mulțumiri publice.
CAPITOLUL
Împăratul
Anul

face

al două&-decelea

un

XV.

ospeț

Episcopilor.

al domnici

lui Constantin împli-

nindu-se mai în același timp, să făcu veselii publice în
provincii, şi acest Principe lăcu Episcopilor pe cari “i împăcase, un măreț ospăț, care fu ca o jerifă plăcută ce el

aduse lut Dumnedeii

prin ministerul s&ă. Nici un Episcop

nu lipsi la acel osp&. Buna orânduslă fu mai admirabilă
de cum sar putea, spune. Omenii lui Dumnedei trecură
fără frică prin mijlocul companiilor de soldaţi, ce erai în
picidre cu sabia golă în mână la intrarea Palatului. Unil
se v&dură la masa Imp&ratului, iar alţii la: mese separate.
Acâsta, era fără îndoială o imagină a Impărăţiei lui lisus

Christos, şi se părea că era un vis.
CAPITOLUL XVI.
Daruri făcute Episcopilor.

fu isprăvit Coristantin vorbi Episcopilor cu

Când osp&ţul

multă blândeţe şi le făcu tuturor daruri dupre demnitatea
şi meritul

celor

lor. El scrise

ce nu putuseră

aicl scris6rea sa.

cele

ce se petrecuse

asista. Cred

de datorie de aînsera

Iat-o.

"CAPITOLUL
- Scrisârea

în Conciliu,

lui

Constantin

XVII.
către Biserici,

atin-

g&târe de Conciliul din Nicea:
Constantin, August, către Biserici.

- «Prosperitatea de care ne bucurăm,
<cunâsce

forte

lămurit

mărimea

făcându-mE a re-

bunătăţii lui Dumnegei
26

„
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icătre noi, am credut că principala îngrijire ce trebue a
«lua era de a face ast-fel, ca fiii prea fericiţi ai Biserici],
«Catolice să fie uniți prin legătura unei aceliași credințe

«a unei carități sincere, şi a unei pietăți uniforme

către

«Dumnedeu. Insă fiind că nu era nici un mijloc atât de
«cuviiricios pentru a se asigura de posesiunea unui bine
«atât de mare, de cât de a face să se examineze mate:

«riile religiunii de către

toți

«călre cel mai mare număr,

episcopii, sau cel

amadunat

puţin de

cel ma! mare

«de episcopi ce mi-a fost cu pulință, și am

număr

asistat la a-

«dunarea lor ca unul dintre voi. Căci nu pot ascunde
«bucuriea mea că sunt ca şi voi, şi cu voi, servitor al

«lui lisus Christos. Tote punctele

contestate ai fost exa-

«minate forte exact, până ce doctrina plăcută lui Dum«nedei, care tinde la unirea spiritelor, și care nu lasă cel
«mai mic subiect de desbinare, n'a fost fârte lămurit re«cunosculă.
|

CAPITOLUL
Despre

«Cestiunea
«fiind

apoi

celebrarea

ce

priveşte

agilală,

s'a

XVIII.

Sărbătorii

Pascelor.

celebrarea Serbălorii
judecat

cu

un

glas că

Pascelor
era, fârte

«cuviincios ca ea să fie celebratăîn aceiaşi di în totă în-

«tinderea

Bisericii.

Ce putem

noi face mal conform bunei

«cuviințe, şi onestităței, de cât de a observa taţi ast-fel
<aceslă S&rbătore când am priimit toţi speranța nemuririi?
«S'a credul că ar fi fost o practică nedemnă de Sancti«tatea

Bisericii,

de

a solemnisa

dupre

obiceiul

Jidovilor,

«ciri ai mâinile pângărite, și spiritul orbit de crimile lor.
«Noi putem respinge obiceiul lor, și a face se trâcă la, se-

<colii viitori unul mai raționabil, ce am urmat de la prima

«di a palimii

până

aci. Să nu avem deci nimic de comun

«cu națiunea Jidovilor, care este o naţiune inimică. Nol
«am învețat de la Mântuitorul un alt drum, și în sfinta
«n6stră Religiune se ţine o altă cale. Să rămânem toți

«acolo, prea iubiții mei îrați, şi să ne depărtăm de o so«cietate atât de infamă ca aceia a acestu) popor. Nu e nimic

«mai ridicol de cât vanitatea
«n'am

putea, celebra

acâstă

cu care e! se laudă că noi

sărbătore

cum

se cuvine, de
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«nu vom învăța metda în scâla lor. Ce pot sci nisce
6me«ni, cari de când sai făcut vinovaţi de mortea Domnu-

«lui, nu se conduc

mai mult de lumina

rațiunii, ci sunt

«răpiți de furiea pasiunii lor? Ei sunt atât de
«în acest punct, de adevăr, în cât se întâmplă

depărtaţi
adese-ori

«ca ei să celebreze de două ori în acelaşi an Sărbătârea
«Paşcelor. Ce motiv am avea noi de a urma rătăcirei lor?

«Căci

nici

odată

noi

nu

vom

consimți de

a celebra

de

«două orl S&rbătorea în acelaș an. Dar chiar când n'am
«avea tote rațiunile ce spuseiii, prudenţa n'ar lăsa de a

«VE obliga a dori, ca curăţenia consciinței vâstre să nu
«fie pângărită prin observarea a nici unui obicei, care are
«asemănarea cu obiceiurile unei naţiuni atât de rea pre-

«cum

este

națiunea Jidovilor. Pe lângă aceste trebue

a

«considera că nu e nici de cum permis ca să fie obiceiuri,
«și practice diferite într'un punct de disciplină atât de im«portant cum este acesta. Mântuitorul nu ne-a lăsat de

«cât o di din liberarea sa, care este diua patimii sale. El
<a vroit ca să nu fie de cât o Biserică. Catolică ai cărei
«membri, de și r&spândiți în diferite locuri să fie mișcați
«de același spirit, şi conduși de aceiași voință a lui Dum„<nedei. Sunctitatea vostră să considere cu obicinuita sa în-

<țelepciune cât de întristător lucru ar fi și contrar bunei
«cuviințe, ca în aceiași di unil să păzescă postul, și alții
«să facă ospețe. Planul Dumnedeescii Providenţe este, ca
<acâstă diversitate de disciplină să fie abolită, și unifor«mitatea

să fie întrodusă, dupre cum

sunt convins că o re-

«cunoșceți voi înși-v&.
CAPITOLUL

Indemnare

la

XIX.

uniformitatea

disciplinii,

«Acest abus trebuind a fi îndreptat pentru ca să nu
«mai avem nimic de comun cu paricidii cari aă ucis pre
«Stăpânul nostru, și obiceiul păzit de către tote Bisericile
«de amiadă-qi, de mează-nâpte, şi de occident și de către

«unile chiarde orient, fiind forte favorabil, țoți au jude«cat, că trebue a, fi generalmente primit, și am promis că

«vă veți supune

«obiceiul

la acesta. Imbrățișaţi

deci de bună voe

ce e stabilit la Roma, în Italia, în Africa, în

-
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Spania,

în

«Egipt,

în
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în Englitera,

Galia,

de' Asia, şi de Pont, şi

«Diocesia

în

în: Achaia,

în Cilicia.

Consideraţi

«nu numai că numărul acestor Biserici e mult mai mare
«de cât numărul celor-l-alte, ci încă că obiceiul lor e spri-

rațiuni, și că noi nu trebue a avea nimic

«jinit pe solide

«de comun cu sperjurul Jidovilor. V& voit spune pentru
«a întrebuința mai puţine cuvinte, că toţi Episcopii au fost
«de părere de a. celebra Serpătrea Pascelor în aceiași di.

«Nu trebue a avea diferite practice într'o mare solemnitate,
«şi cel mai

sigur

este de

a urma

obiceiul care e mai de-

«părtat de societatea rătăciriişi a. crimei.

CAPITOLUL XX.
Indemnare

la supunerea

Conciliului.

<«Ascultaţi cu bucurie de acest ordin. Căci ceia ce este
«ordonat

de sfiinţii Episcopi

în Concili!,

«cât din voinţa lui Dumnedei.

Când veţi

nu e ordonat de

face

cunoscut

«prea iubiţilor nostri frați, ceia ce vă scrii, veţi hotări în«preună de a observa prea sfinta Să&rbătâre a Pascelor în
«aceiași di, pentru că, când voii veni la voi, dupre cum .
«0 doresc cu pasiune de mult timp, să o pot celebra cu
<«voY, și. a me€ bucura că crudimea diavolului a fost în«vinsă prin puterea lui Dumnedeiă, şi pentru că, pacea şi
«adevărul domnesc pretutindenea cu credincioșii. Rog pre
«Dumnedei, prea iubiții mei frați, să fiți sănătoşi.

CAPITOLUL

Constantin

trimite

pre

XXI.

Episcopi

la bisericile

lor și le dă forte bune sfătuiri.
Episcopii

fiind gata de a se separa, Impăralul îi chiemă

pre toți în aceiaşi di pentru

a lua rămas

bun

de la ei,:

% îndemuă a întreținea pacea, şi a evita disputele ce pricinuesc certuri, a nu avea gelosie contra celor ce sunt
mai sus de cei-l-alți, sau prin eminenţa doctrinii lor, sai
prin mărimea elocuenţei lor; ci a considera, aceste bune

calități ca binele comun

gsemenea,

al aceluiaşi corp. El îndemnă de

și pre acel ce întreceati pre cei-l-alți, a nu”

des-

—
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representându-le că numai lui Du.nnedei se cuvine

de a judeca de meritul şi de virtutea fie cărui. Că trebue
a avea cu atât mai mult cumpălimire pentru cel neperfecți cu
cât pertecţiunea este mai rară. Că ei erai datori ași erta
unul altuea șreşalele, și a lua t6tă îngrijirea putinci6să
pentru

a conserva

pacea

între

ei;

ca

nu

cum-va

aprin-

derea constestațiunilor lor să fie un obiect de derisiune
pentru acei ce nu caulă decât ocasiunea. de a descredila
legea, lui Dumnedeti.Că cu tte acestea ar fi lesne dea
mântui pre acele persâne făcându-le a avea stimă şi admirațiune pentru practicile ce sunt observate între noi.
Că ei nu se iudoeai că n'ar fi multe persone cărora e-

locuența nu le servă la nimic, că ma! mulţi doresc numai,
de a priimi ceia ce le este necesar peniru subsistenţa lor,
alții sunt forte mulţumiţi de a fi priimiţi și trataţi cu politeţe, alţii nu iubesc de cât pre acei ce le fac daruri. In
fine sunt f6rte puțini cari ascultă bucuros sfaturile cele mai
salutare, şi cari caută sinceralmente adevărul. Aceste raţiuni

obliga de a erta slăbiciunea acelora

cu cari trăim, şi de

a le da ca un înţelept medic ceia ce le este potrivit; pentru
ca doctiina mântuirei să fie generalmente respectată. Impăratul representând mai întâi tote aceste lucruri,i con-

pentru densul, și le a-

jură de a se ruga lui Dumnedeii

cordă permisiunea de a se reînlorce intru ale lor, ceia ce
făcură cu multă bucurie. Doctrina ce fusese hotărâtă în
presența acestui principe, și cu consimţimintul comun al
tuturor Episcopilor fu generalmente aprobală, și acei ce
forse desbinaseră odinioră se uniră, pentru a nu mal

corp.

ma de cât un singur

CAPITOLUL
- Liberalitatea

Imp&ratul. îndeplinind

XXII.

lui Constantin.

tote cu bucuria

tul succes al adunării Episcopilor,

ce! dedea

ferici-
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CAPITOLUL

Constantin

XXIII.

scrise Egiptenilor.

Pe când Bisericile din restul lumei se bucurau de O profundă linişte, acele din Egipt erai bântuite de furtună. Vio-

lenţa, cu care ea le turbura, aducea întristare
lui Constantin, fără totuși a excita indignarea sa. EI trimise de

chiemă pre Episcopii din acea țară şi primindu-i cu
respect ca pre părinţii sti, și ca pre Prorocii lui Dumnedei,
interveni pentru a” împăca, și le făcu daruri. EL le
scrise apoi în acelaș sens în care vorbise, le recoma
ndă

observarea celor ce se hotărise în Conciliu, şi îndemn
ă
a păzi între ei concordia în vederea, judecăților lui
Dumnedeu.
CAPITOLUL

XXIV.

Despre îngrijirea ce avu Constantin de
a scrie
alte scrisori Hpiscopilor și Poprelor
.

Constantin scrise un mare număr de asem
enea scrisori
sau Episcopilor pentru a le represinla nevoi
le Bisericii, sati
popdrelor credinci6se pe care le numea
fraţii s&i şi conservitorii săi pentru a” îndemna. la dator
ia lor. Nu voii
spune aici nimic mai mult pentru a, nu
întrerupe cursul
Istoriei mele. P6te că voii vorbi despre
acesta mai pe larg
într'o carte a parle.

CAPITOLUL
Constantin

Acest

oraonă

XXV.

de
a zidi
Jerusalim.

o Biserică

la

Impă&rat prea iubit de Dumnedeii
întreprinse apoi
o minunată lucrare în Palestina. EI vădu
că
era de datoriea
sa de a face locul unde Mântuito
rul a înviat în Ierusalim,
locul cel mai celebru, și cel mai vene
rabil din totă lumea,
şi pentru acest sfârşit el ordonă
prin o mișcare a spiritului
„lui Dumnedei, ca să să ridice
acolo o Biserică,
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CAPITOLUL

Mormîntul

XXVI.

Mântuitorului

și profonat

prin

acoperit

statuia

lui

cu piatră,
Venus.

Era un timp îndelungat de când nelegiuiţii, sau mai bine

de când demonii
de

a nimici

cari se serviaii de mânile lor, se siliseră

Monumentul

de pre care un Înger pogorit din

Cer şi strălucitor de lumină r&sturnase o piatră, şi ridicase

tot de odată piatra necredinţei de pre inimile învârtoșate
și nesimțitâre a acelor ce credeaii că Mântuitorul era încă
culcat între morți, când el spuse femeelor, fericita noutate

a învierii sale. Acești nelegiuiți şi acești profani 'și închipuiseră nebunește

că

ar îngropa

adevărul

acestui

Mister

sub aceiaşi grămadă de pietre şi de materii cu care ar acoperi acest sfint Mormint.

acolo o mare cantitate

Aducând

de pietre, ei acoperiră supra-faţa și ridicară de asupra un
Mormint, propriă a primi nu trupurile ci sufletele. Ast-fel
vorbesc

de o întunecâsă

Cavernă

(pesceră) ce ei zidiră în

ondrea Demonului, necurăţiei, sub numele de Venus. EX
aduseră apoi acolo jerfe. Acești miserabili n'aveau atâta
minte pentru judeca că nu era cu putinţă ca acel ce bi-

ruise mortea, să nu descopere planul lor, precum nu e cu
vadă
pulință ca sârele să se învirtescă în Cer, şi să nu se

razele sale deasupra pământului. Puterea Mântuitorului
umpluse deja pământul de stălucirea sa, de și ea lumina
spiritele, pe când Sorele nu lumineză de cât trupurile. Cu

(6te acestea planurile ce profanii și nelegiuiţii au făcut
Și nu
contra adevărului ai reuşit în curs de cât va timp,

de
Val găsit nici Guvernator de Provincie, nică general
singur
câ
de
găsit
sai
armată, nici Impărat; în fine nu
Constantin
dal,

care

să fi fost capabil

de

și de a aboli acâstă abominaţiune.

Dumnedeiă,

de plăcut lui

a ridica acest scan-

Acest Principe atât

și atât de plin de spiritul seu,

ca un loc atât
ne putând suferi fără o extremă indignare
ca îngropat în
de sfint să fi fost acoperit cu murdării, și
uitare

porunci

prin

o lucrare

de a]

curăţi,

a

cu

mesteşugirei

scop

de

inimicilor

a '] face cel

credinţei,

mai stre-

lucit, şi cel mal măreț de sub Sore; Indată ce el dădu
acest ordin, edificiile ce înşălăciunea înălțase, ȘI superstiţia consacrase

cultului

demonilor

temelie, și: acest cult fu. abolit.

fură dărămate până in

—

408

—

CAPITOLUL XXVII.
Imperatul

ordonă

a transporta dărămăturile

Templului

lui

Venus.

Impăratul nu se mulțumi de a dărîma Templul [dolului
necurăției. El ordonă de a arunca forte departe dărămă-

turile, şi porunti

încă de a săpa pământul ce fusese pân-

gărit prin nelegiuirea jerfelor și de a'1 duce aiurea,

CAPITOLUL XXVII.
Descoperirea Mormâîntului Mântuitorului.
Aceste ordine de abia fuseseră executate, și de abia se
săpase până la vechia înălțime a pămîntului. când contra
aşteplării, se v&du prea sfintul şi prea Augustul Mormint
de unde Mântuitorul înviâse odinidră; și se admiră în des-

coperirea: acestui Sanctuar cea mai fidelă și cea mai vie

imagină ce s'ar fi putut
glori6sei Invieri.

vre

odată

CAPITOLUL
Ordine
„, Constantin

date pentru
dădu

îndată

dori, a misterului și a,

XXIX.
a zidi o Biserică.

ordinile

necesari

o măreță Biserică aprope de locul unde
mint,

și ordonă

Guvernatorilor

pentru a zidi

era sfintul Mor:

de Provincii de a procura

sumele de care ar avea nevoe pentru acest sfârșit. EL scrise
despre

acesta

Episcopului

de Ierusalim,

nic prin scris6rea, sa, doctrina credinței.

și sprijini

puter-

CAPITOLUL XXX.
Scrisorea Imp&ratului Constantin Jui Macarie,
pentru construirea unei Biserici în ondrea
morței
Mântuitorului

Constantin Invingător, prea Mare, August, lu?
Macarie.
«Harul ce Mântuitorul ne face, e atât de
extra
«ŞI atât de admirabil, că nu sunt cuvinte care -ordinar
să 11 potă

«exprima
cu

demnitate.

In adevăr

ce este

maj admirabil

«de cât ordinul: Providenţei sale, prin care a ascuns sub

«pămînt în cursul unui spațiu de timp atât de indelungat,
«monumentul patimii sale, până ce inimicul pietății a
«fost învins, şi servitorii săi puşi în libertate? Mi se pare

«că dacă s'ar aduna

toți învățații și oratorii din lume, ei

«n'ar putea nici odată a spune nimic care să se apropie
«de mărirea acestei minuni, pentru că ea este pre atât
«mai presus de t(6tă credarea, pre cât înțelepciunea cea

«veșnică: este mai presusde rațiune. Pentru aceia "mi pro-

«pun de a îndemna pre tâte popârele dea îmbrățișa. re«ligiunea cu o ardore egală strălucirii evenimentelor mi-

«nunate, prin care adevărul credinței este confirmat din
«di în di. Fiind că planul care am este cunoscut de tâtă
«lumea, nu mă îndoesc că nu sunteţi convins că n'am
«pasiune mai mare de cât de a înfrumuseţa prin măreţe
«zidiri acest loc care fiind deja sfint a fost încă sfinţit prin
«semnele patimii Mântuitorului, și care a fost descărcat
«prin voinţa lui Dumnedei, şi prin îngrijirile mele, de greu«tatea unui. Idol cu care fusese încărcal.

CAPITOLUL XXXI.
Planul măreț al acestei biserici.
«Las la prudența
«Am

dat însărcinare

prefecţilor

«întrebuința,

«a înălța
doriți,

de a

ca edificiile

tot ce e frumos

«şi în frumuseţe,
«rul

vostră

a face ast-fel

«pentru

prea

și mare în restul lumei:

pretoriului şi guvernator provinciei, de a
vostre

Spuneţimi

zidurile.
ca

măsurile necesari

să întrecă în marim;

iubitului nostru Draciliav, vica-

dupre. ordinile

pentru

lua

să

cei mai

ce marmuri,

buni

şi ce

uerălori

col6

vi le trimet.

CAPITOLUL

XXXII.

Frumusețea plafondului.
ca bi< AȘ f forte mulțumit de a sc i dacă veţi credetrebui să

dacă va
scut
«aibă plafond se va putea pune pe e 1 aur. Faceţi cuno
«serica

să aibă

plafond,

sau

nu. “Căci

—

«mal

curând

oficerilor
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pe cari

vi i-am

numit,

numărul

«lucrătorilor, și sumele de bani ce vor fi necesare, și mar«murile, col6nele, și ornamentele care vor fi din cele mai
«lrumâse, şi cele mai bogate, pentru ca să fii grabnic
«informat. Rog pre Dumnedei, prea iubitul mei frate, să
«fiți sănătos.

CAPITOLUL XXXUII.
Construirea

bisericii.

Proectul conţinut în acâstă scris6re fu urmat de o grabnică executare, și se înălță îndată după aceia aprope de
mormîntul Mântuitorului un nou lerusalim, iață-'n-faţa locului unde fusese odinidră Ierusalimul cel vechiă, a cărui
ruină Dumnedeu permise în ura, nelegiuirei locuitorilor săi.
Imperatul înălţă în fața lui un trofeu pentru a conserva
memoriea biruinţiă Mântaitorului asupra morții, ce acâstă
cetate sacrilege '1 făcuse a suferi. Acestă biserică zidită

de Constantin

este

pâte noul

Ierusalim

predis de către

proroci, şi onorat de mărturisirea, cărților sfinte. Mormintul
lângă care ângerul anunţase odinicră misterul învierei fu

înainte de

tote îmbogățit

de felurite ornamente.

CAPITOLUL
Descrierea

XXXIV.

sfîntului

Mormint.

Magaificenţa Impăratului se arătă mai întâi în frumuseța

colonelor şi ale altor ornamente cu care
Monumentul Invierii Domnului nostru.

CAPITOLUL
Descrierea

fu înfrumusețat

XXXV.
Galeriilor.

De la acel mormint se mergea la o piaţă de mare întindere, pavată cu pietre frumose, și împodobită, cu trei
galerii ridicate în trei părți.
CAPITOLUL

XXĂVI.

Descrierea zidurilor, şi a acoper&mintului bisericei.
Biserica fu zidită în latura, opusă mormiîntulului, şi expusă

—

spre răsărit. Este
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o lucrare admirabilă pentru înălţimea,

lungimea. și lărgimea sa. Interiorul era. îmbrăcat cu
marmură

„de diferite culori,

și exteriorul

luciă, și atât de bine lipite,

împodobit

cu pietre atât de

în cât ele nu ceda

de loc

marmurii în frumuseţe.
Culmea, fu: acoperită cu plumb,
pentru ca să resiste mai lesne ploilor de iarnă. Interiorul
fu îmbrăcat cu scânduri, iar platondul acoperit cu un aur

care

r&sfrângea o minunată

CAPITOLUL
Descrierea

acelor

strălucire

în i6tă

biserica.

XXXVII.

două galerii,

și acelor trei porţi

Erau de amândouă, părţile bisericii două galerii, una
și una înaltă, de aceiaşi lungime ca şi biserica, al
interior al acoperămîntului
era îmbrăcat cu scânduri şi
ca și restul. La locul porţii celei mari, şi în afară ele

josă
cării
aurit
erai

susținute

spri-

de

înalte

col6ne,

şi înlăuntru

ele

jinite de cât pe base cadrate, împodobite
ornamente. Erau trei porţi despre răsărit.

nu

erai

de mulţime de

CAPITOLUL -XXXVIII.
Descrierea.
o

semi-cilindrului de desuptul
era altarul.

căruia

In faţa acestor trei porţi era ca un emisfer care e partea principală a tot edificiului. EL era încunjurat de atâtea col6ne
pre câți apostoli sunt. De asupra fie cărei colone craă mari,
coşuri de argint pe care le dăduse Imp&ratu în onover
acelor doui-spre-dece sfinți, și pe care le consacrase
Dumnegei. -

CAPITOLUL

XXXIX.

Descrierea intrărei și a vestibulului
la a cărei
rel ampiaţă Grta
pieţei,
ce
pieței, ce
ta,
p
,
captt
în
și
ii,
galer
două
erai
părți
bele
răspundea pe o altă piaţă mult mai mare, unde e finea

Biseri
Eşind
dinin Biserică
şi

tîrgul,

se g ăsea, o mare

şi de unde se descoperea cu admiraț

sețea, tuturor

acestor

zidiri.

—
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CAPITOLUL XL.
Mulțimea

Acestă

darurilor făcute acestei Biserici
de Imperatul.

Biserică atât de mărgţă

fiind înălțată pentru a

servi de Monument Invierii glorise a Mântuitorului, ea
fa înfrumusețată cu daruri de aur, de argint Și de pietre

preţiose,

a căror

O descrie

mulţime

și frumuseţe n'am

timp de a

aci.
CAPITOLUL
Construirea

a

două

XUI.
alte Biserici.

Impăratul întreprinse de a înfrumuseţa două alte locuri, care fuseseră consacrate prin îndeplinirea a două
mati mistere. Cel dintâit era peștera, unde Dumnedeescul Mântuitor
avu bunătatea de a se îmbrăca cu trup

muritor, și de a se face vădut Gmenilor. Cel de al doilea
era muntele de unde el se înălță la Cer. Constantin făcu

numele

Elenii, muma

sa forte

celebru,

prin magnificenţa

zidirilor ce el consimţi ca ea să împodobâscă din fondul
tesaurului

Imperial,

cele

dou&

locuri

CAPITOLUL

XIUI.

de care

vorbesc.

Călătoria Elenei la Betleem.
Acestă Imp&rătâsă, a cărei prudență era cu totul singulară, hotărând de a aduce lui Dumnedei ca suveranului
tuturor Principilor, umilitul omagii al rugăciunilor sale,

și de ai. da semne

de recunoștința, ce ea avea, de atâtea

bine faceri- de care el împovărase pre Constantin și
pre
Cesarii fii s&i, ea merse cu o minunată ardâre în o vir-

stă forte înaintată să visiteze Sfintele locuri, şi trecând
a veni în ajutor la nevoile Provinciilor Și a Cetăţilor din
Orient. Ea aduse lui Dumnedeii respectele sale la locul
ce lusese consacrat prin presența.. fiului săă;
dupărruny
predises
e., Prorocul: prin aceste: cuvinte:

Intra-vom

în

Iocașurile i diziy

shi

sh

ie

Jimi

închinarmeeb rm» la

— dia—
- locul unde
aceea

aă stătut picidrele lui 1). Și curând după

ea primi

recompensa

pietăței

CAPITOLUL
Descrirea

celor

dou

sale.

XLII.

Biserici

din

Betleem.

Acestă religi6să Principesă nu se mulțumi de a fi adus
lui Dumnedei în sfintele locuri tributul adorațiunei sale,
şi a cultului săi. Ea înălță dout Biserici în ondrea sa, una

aprope

de peștera,

în locul, unde

Mântuitorul

era născut,

şi alta pe muntele de unde se înălțase la Cer. Emmanuil,
adică,

Dumnedeii

mânt, și locul

cu

unde

cătră Jidovi.
Elena, nu uită

noj, a bine-voit

a se naște

pe pă-

s'a născut a fost numit Betleem de

nimic

din ceea ce putu

face pentru a o-

nora nașterea Fecidrei, și Constantin fiiul s&ă dorind a
secunda, pietatea şi magnificiența sa trimise mulţime de
daruri de aur, de argint, şi de stofe preţi6se la locul unde
acest mister se săvârşise. Aceiași Principesă înălță un
măreț edificii pe muntele Maslinilor în ondrea triumfătârei

Inălțări a Mântuitorului

nostru.

Istoria

asigură că într'o

peșteră din acest munte el revelă Apostolilor săi sfintele
sale mistere. Imperatul îmfrumuseţă și acest loc cu un
mare număr de daruri. După ce Elena acestă religiosă
mumă a unui religios Impărat, cu ajutorul și liberilitatea
acestui Principe, a lăsat aceste două monumente de devoțiunea, sa către Mântuitorul aprâpe de aceste dou peşleri ce consacrase odinidră prin presența sa, și prin săvârşirea, celor rai sfinte mistere ale mântuirei nostre, ea
primi curând recompensa de faptele sale cele bune. Ea fu

" fericită în tâtă viaţa sa până la adânci bătrâneţe. Ea făcu

a se vedea în gura sa și în mâinile sale demne fructe ale
le
vieței sale, ea conservă o perfectă, vigore de corp

spirit, avu

un

sfârșit

a cărui fericire respundea perlec

la

curăţenia moravurilor sale, și primi încă în viața aces
începutul recompensei sale.

CAPITOLUL

XLIV.

Mărimea curagiuluiși liberalitatea Elenei.
Traversând
2) Psalm. 131.

Orientul ea făcu distribuiri de ajutore extra-
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ordinare comunităților și particularilor, ofițerilor armate
i
și soldaţilor. Ea subveni generos la nevoile a tot felul -

de persâne

dând

unora

bani,

altora

haine „liberând,

pre

unii din temniţă, şi scoțând pre alţii de la munca
me:
talurilor; rechemând pre unii din locurile unde fusese
ră

exilați, şi protegiând pre cei slabi contra celor
puternică care
vroeau a'Y apăsa,

CAPITOLUL

XLV.

Hlogiul pietății Ilenei
Osârdia

cu

care ea exercita aceste lucrări de
-caritate,
n'0 împedica de a îndeplini forte exact
datoriile pietăței
sale către Dumnedei. Ea mergea,
necontenit la biserici,
le împo

dobea cu felurite ornamente, și nu
trecea cu vederea cea mai mică capelă din orașele
mici. Era, un lucru
minunat de a, o vedea în mijlocul popo
rului cu o haină
simplă și modestă în tote exerciţiile
religiunei creștine.

CAPITOLUL XLVI.
Testamentul Elenei și mortea
sa.
Când dupe un lung șir de ani Dumned
ei a bine voit
de a o chema la o stare maj feric
ită, ea făcu la vârsta de
opt-decă de ani testamentul seu, şi
lăsă moștenitori pre
Constantin

fiul s&ă Imp&rat al universului, şi
pre Cesarii
nepoţii săi, cărora le împărți aver
ele ce ea poseda în diferite părţi ale lumii. Ea muri
curând după aceia în presența Impăratului, carei făcu tote
datoriele în acâstă ultimă

ocasiune

judecaii

sănătos

îmbrăţişind'o,
în acestă

și ţinendu'i

ocasiune

mânile.

Cei ce

priveaă morlea sa, ca,

o trecere de la o viță muritore
Şi miserabilă, la o vieţă
nemuritore și prea fericită. Sufletul
s6i ajungând deci la
0 stare nestricăciosă şi spirituală ca
aceia a ângerilor,fu
înălțat la mântuitorul stă.
CAPITOLUL
Inmormîntarea
Vusese pentru

I-se făcu

mari

XLVII.

Hlenii, respectul
ea,

onoruri

în

ce

tot

cursul

după

mârtea

Constantin a-

vieței sale.

sa

Trupul săi

—
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fu purial în mijlocul guardelor cetății împărătesci, şi pus
în mormîntul Impă&raţilor. Ast-fel muri acestă principesă,
care pentru că a făcut atâtea fapte de pietate, și a dat
limei un Împărat atât de mare ca Constantin, merită de
a trăi vecănic în memoria Gmenilor. Mai că nu este îm=
prejurare în vi6ţa sa, care să nu dea subiect de apublica
că el era fericit, însă nu e nimic care să dea o bază atât
de raționabilă de a o face, pre cât duioşia și respectul ce
el a avut tot-deauna pentru Impărătesa Elena mama sa.

El o înv&ţă atât de bine
care

ea n'avea mai

maximile

religiunei

nainte nicio cunoscinţă,

nâstre, de

în cât se părea

că ea, le-ar fi învăţat din gura însuși a Mântuitorului.

EI

făcu a i-se da atât de mari onoruri că nu era nimenea
în provincii, nică chiar militarii, care să nu o salute în

calitate de Impărătesă,

şi efigia sa era gravată pe moneda

de aur. El "1 dădu o libertate absolută de adispune, cum
i-ar plăcea de fondurile tesaurului public, ceia ce fu causa

ca ea să fie [6rte considerată în întinderea Imperiului, și totă
lumea

o stimă

forte mult. Fiind-că acestă îngrijire ce luase

Constantin de a'şi îndeplini cu exactitate datoriile la care
Dumnedei a obligat pre fii câtre părinţii lor contribue mult
la ondrea memoriei sale, n'am putut omile de a vorbi
despre acesta în acest loc. El fâcu a se zidi în Palestina,
tote lucrările trumâse ce am vădut. El înălță încă și o
mulțime de biserici forte măreţe în cele-l-alte provincii,

ȘI le înfrumuseţă
nu era acelea

CAPITOLUL
Biserici

mai

făcute

fuseseră

bogate, cum

ornamente

cu mai multe

ce

nainte.

LXVIII.
pentru

Constantinopole

zidite

în

onora

memoriea

a

martirilor.

ră pre
Constantin hotărând de a face pre atât de celeb
seu,
numele
e
dădus
cât ar fi cu putință cetatea, căreia 1
mare
un
lor,
facu a se zidi în foburguri și în incinta ziduri
me”
număr de capele şi de oratorii atât pentru a onora
cela ca Sul
moriea martirilor, cât și pentru apune insuși
protectețiunea

Dumnedeului

de care- el ardea,

martirilor.

"i inspiră planul

„latria, în Constantinopole,

de

a nu

Zelul ințe epci ni,

de a abo n as

se mal

adora

el id

5
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dumnedeilor, a nu se mai vărsa sânge; a nu se mai consuma carnea jertfelor, a fu se celebra mai mult nici o
ceremonie păgână și profană.

CAPITOLUL XLIX.
Icone

ale păstorului celui bun. Portretul lui
Daniil. Picturi ale crucii.

Se vedea la fântânile ce sunt în mijlocul târgului, icâne
ale păstorului celui bun, care sunt icâne fârte cunoscute
celor ce ai citit scriptura. Se vedea de asemenea efigia
lui Daniil cu leii, la care fu expus. Ea era de aramă au-

rită. Iubirea de Dumnedei

era atât de ardătore în inima

Imp&ratului, în cât el făcu a se pune în plafondul celei mai
irumâse camere din palatul săă un mare tabloti al crucii,
îmbogăţit cu aur, și pietre preți6se; și sunt sigur că el
1 privea ca pre un puternic bulevard contra întreprin-

derilor inimicului

Imperiului,

|

CAPITOLUL L.
Bisericii zidite la Nicomidia

și Ia Antiochia.

Imp&ratul nu se mulțumi de a înălța tâte mărețele edificii ce am descris în Cetatea căreia "1 dăduse numel
e
seu, ci încă făcu a se zidi o Biserică forte frumosă și forte
mâr6ță în capitala, Bitiniei, şi înălță acolo trofeul victoriei
ce câștigase asupra inimicilor lui Dumnegei. El îmfrumuseță cu mai multe Biserici principalele cetăţi din fie-care
Pro-

vincie. Făcu

a se zidi una

forte considerabilă

prin

mări-

mea sa, prin inălțimea sa, și prin frumuseţea sa, în celebra
Cetate de Antiochia, Mitropolia Orientului. Ea, avea
opt laturi, și era împodobită de o mulțime de zidiră atât
înalte
precum şi jose. Ar fi cu grei de a descrie varietatea
ornamentelor de aur, de aramă, şi de alte materi
i preţiose,
de care ea strălucea din tste părţile.
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CAPITOLUL

Biserică zidită

Constantin

aflând

înălțase un număr

LI.

la

Mambri.

că Mântuitorul

atât de mare

în ondrea

căruia

el

de Biserici în totă întin-

derea Imperiului,se arătase odinidră în Palestina unor 6meni de o singulară pietate, lângă stejarul lui Mambri, se ho-

tări de a înălța o Biserică chiar în acelaşi loc. El scrise

pentru acest sfirșit Guvernatorilor de Provincil, și le ordonă de a pune tâtă stăruința putinci6să pentru a isprăvi
lucrarea în puţin timp. El îmi scrise asupra aceluiași subiect o frumâsă scrisore, sai mai bine o gravă mustrare,
prin care 'mi impută abuzurile ce se comiteaii în acel loc.
Voii însera aicea, scrisorea în întregul ei, pentru a face
cunoscut ardorea zelului, de care el era animat pentru

Religiune.

LII.

CAPITOLUL
Scriscrea

Constantin,

Jui

Constantin

Învingăto» prea

către

Eusebie.

mare, August, lui Macarie, și

celor l-alți Fpiscopi

din Palestina

«Intre favorurile ce aţi primit de la socra-mea, acestă
«Principesă atât de recomandabilă, prin sfințenia moravu«rilor sale, unul din cele mai considerabile, este îngrijirea
«ce ea a luat de a mă însciința de un abus, ce se comitea
«între voi, pentru ca să aduc la acesta un remedii, pre

«atât de: grabnic

pre cât e de necesar. Este o grozavă ne-

«legiure de a pângări

sfintele

locuri

prin

ceremonii _pro-

«fane. Este de sigur stranii, prea iubiții mei fraţi, că am
«aflat prin scrisorile socrei mele o neorînduslă ce scă«pase din veghierea

vostră.
CAPITOLUL

Mântuitorul

LILI.

sa aretat lui Abram
jarul lui Mambri.

Jângă ste-

«Se dice că 6re care pers6ne prola neză prin supersti«țiile lor un

loc, care este lângă stejaru 1 lui Mambri și ca2

—
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«re noi scim că a fost sfințit prin locuinţa lui Abraam.
«Ei au înălțat acolo un Altar și o statue, și aduc neînce«tat

jertfe

abominabile.

Acâstă

superstiție

fiind contrarie

«pietăţei domniei mele, și nedemnă de sfinţeniea locului,
«sunt forte mulțumit ca să sciți că am ordonat Comitelui
«Acacie perfectissim şi amic al mei, de a avea grijă ca
«statuele ce se vor găsi în acel loc, să fie arse imediat;
«altarul să fie r&sturnat, şi acei ce vor fi atât de îndrăs-

«neți de a comite vre o nelegiuire în prejudițiul

acestei

«oprită, să fie pedepsiţi potrivit cu atrocitatea crimei lor.
«Am comandat de asemenea ca să se înalțe în acelaşi ioc
«o Biserică, unde sfinţii să se potă aduna. lar dacă se va
«petrece ceva contrarii acestui ordin, să nu lipsiţi de a

«mă însciința îndată, pentru ca culpabilii să fie pedepsiţi
«cu ultimul supliciă. Sciţi că Dumnedeul și Domnul tuturor
«6menilor,

făcu

ondre

lui Abraam

de a i se arăta în acest

«loc, și de a vorbi cu el. Că acolo

Mântuitorul

se arătă

«lui cu doui Ângeni, unde "i făgădui că va fi părinte al
«unei numerâse posteriiăţi, și unde îndeplini făgăduinţa
«sa; că acolo Legea lui Dumnedeii începu a fi observată.
«Pentru acesta mă ţin obligat nu numai de a conserva

«acest

«al

loc

apărat de tot felul de corupțiune,

restabili în prima

«sacrat numai

ci încă de

sa sfinţenie, ast-fel ca el să fie con-

cultului lui Dumnedei.

Nu mE îndoesc că

«veți ajula întru acâsta intenţiunile mele, fiind că aju«lându-le veţi îndeplini o datorie indispensabilă a prote-

«siunii vâstre. Rog pre Dumnedei,
«să fiți sănătoși.
CAPITOLUL
Dărimarea

prea iubiții mei frați,

LIV.

Templurilor.

Constantin lucra ast-fel cu o sirguință neobosită la înnaintarea gloriei lui Dumnedeii, la stabilirea cultului săi,

la distrugerea rătăcirei, şi la stingerea idolatriei. Era templuri „ale căror porți fură ridicate. Altele care fură descoperite, pentru că fiind expuse ploilor și intemperiilor, să
cadă în ruină. Era unele din care el ordonă de a se scâte
statuele

de

bronz

ce rătăcirea

antichităței

consacrase,

și

de care ea vorbise în termeni ce arătat multă stimă Şi respect, și le lăsă expuse în ochii publicului în piețele din

—
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Constantinopole. Poporul privea de o parte pre Apolon
Pytian, de altă parte pre Apolon Smintian. Tripediile de
la Delfi erai în Circ. Museile fuseseră transferate din Helicon la Palat. In fine t6tă cetatea era plină de statui de

aramă și de bronz, care fuseseră făcute de cel mal buni
meșteri, și consacrate în Provincii prin superstiția pop6-

relor. Insă după ce aceste popore le at jertfit un număr
nenumerat de victime ca unor divinități, pe când eraii ca
cuprinse de bâla rătăcirei, care era atunci bâla generală
a neamului omenesc, ati recunoscut în fine, de şi l6rte
târdiu, cât de mult se înșelase, când Impăratul a expus
însuși acele statue la batjocurile și la despreţul a totă lumea. Cât pentru statuele de aur și de argint, iată în ce

mod el le ridică întrebuințarea.

Sciind

că

aceste lucrări

făcute cu multă artă, din cele mai bogate materii ce natura. propuse cupidității, erau ca niște pietre ce făceai a

cădea, pre cei slabi şi pre cei orbi, el se hotări de a le
ridica, şi de a face drumul liber și sigur. Pentru acest
sfârșit el nu se servi nică de valdrea nici de puterea soldaţilor, el nu întrebuinţă. de cât prudenţa şi dibăciaa unora
din amicii sâi pe cari "i trimise în secret în Provincii. EX irecură prin mijlocu!

idolatrilor, fără a avea alte arme

de cât

pietatea Impăratului și propriul lor zel pentru credinţă, şi

aboliră cu totul cele mai vechi rătăciri. Ei obligară mai
întâi pre preoţii păgâni a scâte Idolii lor din locurile cele

mai secrete,

unde

ei "i accunsese.

Ei despueră apoi

pre

acei idol de ornamentele lor, şi descoperiră urâciunea lor
la t6tă lumea. In fine puseră la o parte ce era mal prețios, topiră aurul şi argintul pentru al
păstra, > ră
Pigânilor ceia ce nu era de nici o valdre. impera e câtcât
donă a transporta tot de odată statuele ce nu erai
de aramă

sai

de

bronz.

Ast-fel

acești Dumneqei

odinidră

atât de mult celebraţi prin fabulele Greciei, fură, legaţi și
târiți ca niște sclavi.

Dărimarea

CAPITOLUL LV.
unui templu din Fenicia,

ă și cele
Împăratul cercetă cu o Îngrjir e minunată pân l său
atu
Pal
din
coperi
o
mici resturi ale rătăcirel. El des
mai.
hii al
ung
un
cursă întinsă mântuirei sufletelor

o
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Feniciei, întocmai dupre cum

un Vultur din înălțimea, Ce:

rului descopere ceia ce se petrece pre pămînt.
Era o pă„ dure, şi un Templu consacrat în onsrea unui
infam demon,
sub numele de Venus; nu în o piață public
ă, pentru a

servi de ornament unei mari Cetăți; ci la Afaea
într'un
loc fârte pustii al Muntelui Liban. Acolo
se ținea o scâlă
deschisă de desfrânare. Era Gmeni.cari renun
țând la demnitatea sexului lor se prostitueau acolo
ca, femeele, şi cari
credeai aşi face priincâsă divinitatea prin
infamia, aceștei
monstru6se corupțiuni. Era un loc
privilegiat pentru a comite nepedepsit adulterul și alte abominaţiu
ni. Niminea
nu i putea opri cursul, fiind că
niminea nu putea intra
în acel loc, dacă avea onestitate Și înfrân
are. Imp&ratul
avend cunos

cinţă despre acesta credu că acest
templu nu
a fi luminat de razele S6relui, şi porun
ci ca să
fie dărîmat, statuele să fie sfărâmate,
şi ornamentele _ridicate. Acest ordin fu îndată! execu
tat de către soldaţi, şi
cei ce fuseseră odinidră cei maj
dedaţi la desfrânare,
schimbară moravurile de frică de a
fi pedepsiţi cu asprimea,
cu care Impăr
merită

de

atul “i ameninţa. Păgâni chiar însuși
recunoscură, estravaganța superstiției lor,
şi se abținură de la
excesele cele mai blamabile.

CAPITOLUL
Dărimarea

templului

LVL
lui Fsculap.

Rătăcirea de care un numer
nenumărat de pers6ne
erai preveniți, că un demon din
Cilicia avea virtutea de a
vindeca, bâlele cele maj primejdi
6se, de ȘI nu era, de cât
un înșelător care 'și bătea joc de
simplicitatea pop6relor,
Imp&ratul care 'Și propusese
de a autorisa, cultul lui Dumnedei, și de a nu

suferi nici un altul, ordonă de
a dăIndată acest edificii, care fusese
priv
it
cu
admiraţiune de către Filosofi, fu
dăr
ima
t
de
mâin
ile
soldaţilor. Acel ce înșelase atât de
îndelungat timp pre Gmeni
promițând de ai
rima templul.

vindeca, nu găsi nici cum
remedii peniru el însuși în acestă împr
ejurare, precum de asemen
ea
nu găsi. când fu lovit de
fulger, dupre cum Poetii
au
inventat'o. Lovitura ce * dădu
Constantin nu avu nici invențiune, nici fabu

„Du rămase

lă. EI r&sturnă ast-fel temp
lul, în
nici o urmă de rătăcire,

cât
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CAPITOLUL LVII.
Convertirea

Păgânilor.

Când acel ce fuseseră cei mai

atașați la cultul

demo-

nilor vădură rătăcirea lor descoperită, templurile dărîmate,
şi statuele r&sturnate, unii îmbrăţişară doctrina salutară a

Mântuitorului

iar

cei

ce

nu

voiră

a o îmbrăţişa,

con-

damnară superstiţiunea părinților lor, şi “și bătură joc de
acel pe call îi adorase odinidră ca pre Dumnedel. Ei aveau

dreptate de a 'şi bate joc de ei fiind că vedei murdăriile

ce fuseseră lung timp, ascunse sub frumuseța extericră,
a acelor figuri. Ei nu vedeaii în lăuntru de cât 6se putrede, de cât făşșii de stofe, pae şi fin. Când vedură că
în lăuntrul acestor statui nu era nici vreun demon care să facă,
Oracoli, nici vre un Dumnedei care să predică viitorul, nici vre o fantomi nâgră și înlunecosă care să pâtă fi vedută,

ei condamnară nebunia lor şi nebunia str&moșilor lor. lată
nici

era

pentru ce nu

atât de adâncă,

unde

atât

o pesceră

de întunecosă, nici

să nu intre acei pe cari i trimisese

nu era sancImpăratul pentru a stirpi resturile idolatriei, şi
în locul cel
ca
soldaţii
mârgă
nu
să
tuar în templuri unde
public
fusese
Păgânismului
mai profan, după ce orbirea
recunoscută.

LVIIL.

CAPITOLUL

Dărimarea
faptă

Acestă

unui

struirea
este

d

o

nea

fapte în
a

biserici.

unei

una

fără îndoeală

mâse ale lui Constantin,

Con-

Venus.

al lui

templu

cele mal

din

fru-

deși el a lacuit un mare nume

provinciă; voii istorisi
.

.

...

ai

aci

i

ud

acestăa cetate
cetate 4din Fenicia. Păgânil: din
Heliop
la Hel
ole, ce
iopole,
femeeroi și Bicelor
adrmiţend public desfrânarea permiteau
lor de a se prostitui nepedepsit. Imperatu st C frânarea
gre de a
besc, fiind ales de Dumnedeii pentru a o

și cumpătarea în tot pământul,

Opri ace e P Pb tată deci

de
continua în acestă grozavă neorânduelă, și făcend, fatui
dei
e
Dumn
,
prin scrisorile sale, funcțiunea de predicator
A
bsce pl
a priimi lumina credinței, Și & recun
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cel adevărat. El nu se mulțumi de ale anunţa
ast-fel doctrina Evangeliei, ci. încă înălță în mijlocul
cetăței Jor
o mărâţă zidire, şi o consacră exerciţiilor
religiunel n6slre. Ast-lel

se v&du

sese neaudilă.

perstiția păgână,

nare de

o nouă

O mulţime

minune, care până atunci fu-

de persone,

smulse

într'un

de

minut,

în 0 adu-

fu schimbată

credincioși

conduşi

de către

diaconi,

la su-

de către
preoți, şi un episcop. Impăratul făcu
a se distribui mari
sume în cetate pentru alinarea sărac
ilor, cu scop de ax
atrage prin acâstă iubire la Evangelie,
dupre acestă cu-

getare a sfintului Pavel

: mă bucur, numai să fie propoveduit lisus Cristos, ori prin
ce chip ar fi, sai prin
ocasiune, saă prin un adevărat
zel.
CAPITOLUL
Tumult

LIX.

aţițat în cetatea de Antioc
hia,
ocasiunea lui Fustatie. .

cu

Pe când religiunea creștină se stab
ilea

ast-fel între tote
popsrele, și biserica. gusta fruc
tele păcii, gelosia care face
răul săi din binele altora,
nu lipsi de a turbura, prosperitatea nostră. Ea speră că
aprinderea disputelor, n6stre
Și excesul disordinilor nostre,
ar porni contra nostră indignarea Immp&ratului, Și în acâs
tă speranță, ea aprinse în
Antiochia focul unej furidse
certe, ȘI umplu biserica din
acestă cetate de turburări atât
de tragice ca acele ce poeţii
profani arătă în teat

ruri. Credincioșii se desbinară
în dout
partide, iară restul locuitorilor,
magistrații și militarii, luară
armele unii contra altora, și
s'ar fi încăeratla luptă de
n'ar fi fost opriți prin un ordi
n secret a] Providenţei, şi
de ima de a aţița mân

iea Impă&ratului. Acest
principe
opri ca un înțelept medic,
cursul acestui r&i prin blândeţa
sa naturală. EI trimise în
acestă cetate un comite
de o
credință încercată, care
linişti turburarea prin pruden
ţa sa,
Și scrise el însuși mai mult
e scrisori pentru a sfăt
ui pre
locuitori la, pace, și

cât-va,

aceluia

și aruncă

la modestia,

vina

de

ce fusese principalul

cele

creștină.

ce

se

El % scuză în

întâmplase

asupra

autor. Aş reproduce aici
sorile sale în întregul lor
scripentru învățămintele salutare
ele conțin, dacă nu m'aș
ce
teme de a lăsa o pată la
re-

-

N
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_

putaţiea acelor ce aţiţase desordinea, a cării memorie nu
voesc a mal reînoi. Nu voii reproduce de cât pre aceia,

în care el mărturisește bucuria sa de restabilirea bunei
înțelegeri, şi care el sfâtuezte pre locuitori a nu dori de
păstor pre episcopul unei alte cetăți prin mijlocirea căruia
"el se reconciliase, și de a alege dupre obiceiti, pre acela
pre care Mântuitorul le-ar destina. Iată termenii scrisorii sale.
CAPITOLUL

LX.

Scrisârea lui Constantin către locuitorii din Antiochia, prin care el le ordonă de a lăsa
pre Eusebie la Cesaria, şi de a alege

învingător,

prea

ce e stabilită

între

Constantin,

«Unirea

el.

de cât pre

episcop

un alt

August:

mare,

câtre po:

porul din Antiochia.
voi a fost

fârte plăculă per”

luminate ale se«s6nelor celor mai inteligente, şi celor mai
zelul vostru pentru re«colului. Maniera vostră de a trăi,
serviciul mei, "mă
digiune și afecțiunea vostră pentru
«dai

pentru

voi

0

afecţiune

nedeslegată

şi neviolabilă.

tuturor bunurilor, de care
«Prudenţa conduitei este isvorul
acestei vieţe. Ce este mai cu«se bucură cine-va în cursul
? Nu vă mi«viincios

pentru

voi

de

cât

acestă

prudenţă

de adevăr a servit mai mult
«taţi deci că dic, că iubirea
de cât a atrage asupra
«a procura conservarea vostră,
mai cuviincios între
de dorit și
«vâstră ura. Ce este mai
în aceiași
«frații ce merg împreună

cale

a dreptăţii,

și

le-a pronedei
«cari tind la acelaşi loc de repaos ceunirDum
Și de
te
spiri
de
e
ectă
perf
fac
«mis, de cât de a fi în o
ce
acei
Dumnedeu cere de la
«vointe? Perfecţiunea ce
am de a vedea alegere)
«profesiune de lege şi dorința ce
sfinte, vă oblig â in
«ce aţi făcut, confirmată prin fapte

exordi,
«treţinea acâstă unire. Dacă ve miraţi de acest
lore
ica
expl
«şi dacă nui descoperiţi planul, vi voi lui Ce pn
6se, ce dati
«bucuros. Mărturisirile avantagiundă
doctrină o cuno „de
prof
i
căru
a
citit,
am
ce
le
cacte
do.
modestie, ȘI
«mult limp, unită cu O deosebită
descope
«extra-ordinare ce fac de meritul săii, mi-a
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«rința ce voi aveţi de a'l alege ca episcop al vostru. Ce
«cugelări credeți voi că am avut asupra acestui subiect,
«când am examinat regulile adevărului și ale' dreptăţii?
«Ce neliniște vă închipuiţi voi că mi-a adus acest plan ce
«aveţi? O slîntă credinţă, ce ni-a prescris prin gura Mân«tuitorului forma conduitei n6stre, cât ai fi tu de aspră

«Și întristătore păcătoşilor dacă n'ai relusa de a lucra, din
«motivul
«pacea

intereselor
ori

cărui

tale?

lucru,

Mi

se

se pare

pune

că acel

mai

pre

sus

ce preferă
de însuși

«victoria. Nu e niminea care să nu fie mulțumit de ao
«câştiga. lus& este mai onest de a se lipsi de ea, pentru

«a nu vătăma

dreptatea.

V&

rog, prea

iubiții mei frați,

«de a'mi spune, pentru ce luaţi o hotărîre, care este în«juri6să altora? Pentru ce formaţi planuri, cari sunt con«trarii pietăţii de care faceți profesiune? Eă stimez forle
«mult pre acest episcop, pentru care voi mărturisiți atâta
«iubire și atâta, respect; îns& nu trebue a desprețui cu
«ocasiunea sa legi, cari au fost în general primite, a tur«bura pre alții în posesiunea bunurilor lor, și a face o

«alegere odi6să, ca şi când

«sati

doui

eclesiastici,

nu s'ar putea găsi, nu unul,

și mai

mulţi

toţi

candidaţii

tot

atât de

demni, ca

«și Eusebie, de a fi puși pe scaunul episcopal de Antiochia.
«Când se procede fără violență la alegerea demnităţilor
«eclesiastice,

se

găsesc

egali. Cercetarea,ce

«se face de calităţile vre unuia, nu trebue nici de cuma

«fi înjuri6să celor-l-alți. De Şi nu tâte spiritele au aceiași
«înălțare, ele aă totuși aceiaşi cunoscinţă de poruncile lui
«Dumnedeii și aceiași înclinare de ale observa. De vom
«Vroi a mărturisiri sincer adevărul ceia ce voi ați făcut,

«nu e de a opri un episcop,

ci de a] răpi, şi acesta nu

«e o faptă de dreptate, ci o violenţă şi un atentat. Ori
«de ce simțimânt, poporul ar fi prevenit asupra acestul

«subiect, voii dice cu îndrâsndlă, că acestă întreprindere

«a dat loc la rele svonuri, Și că

<tuni, Oile uită blândeța

«mânie,
«înşel

când
întru

lor

se v&d părăsite
acesta,

vă

rog

ei au excitat grozave fur-

naturală,
de

de

păstorii

și dai semne de
lor.

De nu mă

a considera fol6sele ce veți

«câștiga, renunțând la planul de a, răpi pre
Eusebie. Veti
«conserva amiciția locuitorilor din Cesaria. Eusebie, carele

«a făcut o călătorie la Cetatea vâstră cu o intențiune forte
«laudabilă,

va avea

profitul că virtutea, sa a fost onorată

—
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«prin alegerea ce aţi voit a face în persâna sa, și vot veți
«avea gloria de a vă menţine în posesiunea vechiului vos«tru obicei, dacă veţi aduce tâte îngrijirile, de care sun«teți capabili, pentru a căuta fără sgomot, fără tumult, tă«ră turburare, un Episcop ast-fel cum vă este necesar. A«ceste sgomote sunt tot deauna nedrepte. Ele sunt niște

«scântei cari aţiţă. incendiile. Doresc să fii pre atâi de în«naintat în harul lui Dumnedei, pre atât de bine în spi-

«ritile şi în inimile vâstre, pre atât de fericit în cursul vie«ţii mele, pre cât vă iubesc, şi pre cât ve doresc un per-

«fect repaos. Renunţaţi la certuri. Restabiliţi între voi bu«na înţelegere cu curăţia moravurilor, înălțaţi Stindardul
«păcii

corabia vâstră cu o cârmă atât de tare

și conduceţi

Incărcaţi-o cu mărfuri ne-

«ca ferul către lumina cerescă.

ridicat. Con«stricăcidse. Tot ce putea să o strice a fost
întreprindeță
nu
posedaţi,
«servaţi cu îngrijire bunurile ce

«nimic cu ușurință. Rog pre Dumnedeii,
«frați, să fiți sănătoși.

CAPITOLUL
Scrisărea

1] laudă

lui

că

Constantin

a refusat

citit de mal

«Am

«cunoscut

LXI.
către

în

Busebie, prin care

Episcopia de Antiochia.

multe ori scrisrea vostră, şi am re-

că ați observat

forte exact

«Acesta este efectul unei deosebite
«tare

prea iubiții mel

simțimântul,

care

este

disciplina. Bisericii.

pietății de a remânea

cel mai

conform

voinței

Trebue să vă con«lui Dumnedeii, şi tradiţiunei Apostolilor.
mai a tot
judecata
«sideraţi fericit, că aţi fost stimat prin
întregei Biserici. Dorin«universul, demn de guvernămintul
ea,

de a fi sub conducer
«ţa ce tâte poporele mărturisesc
Aţi lucrat fără îndoia«vostră face culmea acestei fericiri. poruncile lui Dum«ă cu multă prudenţă, când, dupre
afi refusat Episcopia de
«nedeii, și disciplina Apostolilor, a rămânea în acela, unde
«Antiochia, şi aţi iubit mai bine
ea, lui Dumnedei.
«aţi fost stabilit de la început din orinduir ochia, şi EpisAnti
«Am făcut răspuns și locuitorilor de
asuplă, acestui
«copilor, colegii vostriă
«subiect.

cari

'mi scriseseră

Când Sanctitatea vâsiră

va vedea scrisorile mele,

scris, prin mișcarea Spirilu«veţi recunâsce lesne că le-am
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«lui lui Dumnedeii, și că planul acestor popore era con«trar dreptăţii. Va trebui să asistați la adunările lor, pen-

«tru ca hotărîrea ce ați luat, să fie acolo
CAPITOLUL
Scrisorea

lui

Constantin

oprește

confirmată.

LXII.

către

Conciliă, prin care

de a trasfera pre Eusebie de Cesaria
Ja Antiochia.
Constantin, Imvingător, prea. Mare, August, lui Teodor, luă
Teodot, lut Narcis, lui Aetius, luă Alfeă, și celor 1alți Episcopi adunaţi la Antiochia.
«Am citit scris6rea ce Sanctitatea vâstră mi-a scris, și

«am

recunoscut

înțelepta, hotărire

a lui Eusebie,

colegul

«vostru. După ce m'am însciinţat forte exact atât din seri«sorile vâstre cât şi din acelea ale Comiţilor perfectisimi
«Acakie și Strategie, de cele ce s'a petrecut în adunare,

«și după ce am făcut o seri6să reflexiune, am făcut
cu«noscut poporului de Antiochia, ceia ce mi s'a părut
mai

«conform

voinţei

lui Dumnedei,

și orînduelei

Bisericei.

<Am adăogat la finele acestei scrisori, copie dupre
acelea
«ce le-am adresat, ca să puteți cunâsce ce dreptat
ea m'a
«obligat de a le scrie asupra cererei vâstre şi a
lor, ca prea
«sfintul Eusebie să fie transferaţ de la scaunul
de Cesareia
«la acel de Antiochia. Scrisârea lui Eusebie
se pare fârte

«conformă, sfintelor Can6ne. Insă este cuviincios ca
să sciți
«și care este simțimîntul meii. Am aflat că Euiron
ius pre<otul și cetățeanul din Cesaria Capadokiei,
și Georgie
«preotul și cetățeanul din Aretusa chirotonit
de Alexan-

«dru

Episcopul

«0 slintă
«judecaţi

de Alexandria,

doctrină.
demni

de

«şi faceţi o alegere

«pre Dumnedei,

Propuneţi

sunt

“4 cu

doui Gmeni

cei-l-alți

cari

țin.

cari vor fi

a fi ridicaţi la demnitatea Episcopală,

conformă

tradițiunil. apostolice.

prea iubiţi mei

Rog

frați, să fiți sănătoși,

CAPITOLUL LXIII.
Ingrijirile luate

de Constantin pentru
rea Kresirlor.

StÂrpi-

lată ce scrise incomparabilul Imp&rat
sfinților Păstori,
pentru ai sfătui de a procura pace
a, Bisericii. Când a li-
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niștit disputele, și a. stabilit uniformitatea

doctrinii, el în-

treprinse de a extermina o primejdi6să nelegiuire. EI trimise ordin Guvernatorilor de Provincii de a, urmări, şi de
a alunga pre Gmenii ce pustieau staulul oilor, sub o falşă

aparență de

și de

modestie

de proroci

gravitate

minci-

lupi răpitori îmbră-

noși, pre cari Mântuitorul"i numește

cați în piei de oi, şi a căoror crudime nu se arată de cât
prin faptele lor, care sunt fructele inimii lor. El nu se mulțumi de a expedia acest ordin conira lor, ci încă le ti-

prin cari "i sfătuea a schimba socotin-

mise şi. o scriscre
ţa, şi a reveni

Biserică,

la

ca la portul mântuirei lor. lată

cum le vorbeşte.
CAPITOLUL

Constituțiunea

LXIV.

contra

Constantin

lui

August către E'retică.

Mare,

prea

Constantin Invingător,

Hreticilor:

<Novaţieni, Valentinieni, Marconiţi, Paulieni, Catafrigieni»

«şi toți cari predicaţi
«învățați

din

acestă

doctrini noi

vanitatea

lege

particulare»

în adunări

și falsitatea opiniunilor

sufletele
«votre, si răutatea otrăvii, prin care înveninaţi
al vieși
lui
adevăru
inimicii
«si le dati mârtea. Voi sunteţi

«lil. Sfaturile vâstre
«ci
«na

sunt periculose,

nu tind de cât la vi-

la ruişi la conrupţiune, la opresiunea nevinovăţiei și

credinții.

Voi

comiteţi

necontenit

«de a face serviciu lui Dumnedei,

păcate,

faceţi

sub pretext

rane

murit6re

de la ochii ce o
«consciinților nevinovate, și răpiți lumina
nu mi per«caută. Mulțimea şi importanța ocupaţiilor mele
nici mai exactă
«mit de a face o enumerare mai lungă
de gro-

«de crimele vâstre. Ele sunt atât de enorme, atât
mai multe șile pen:
«zave, atât infame în cât mi-ar trebui
de a întor e
«tru

a le explica.

Sunt

chiar

mulțumit

de
"«getarea mea de la acesta, de frică
«credinţii mele. Cum ași suferi mai mult
«rindueală, fiind că răbdarea mea este
rău
«sunt sănătoși sunt atacați de acest

«tru ce nu

SA

i-aşi

smulge

> Aăni
:>
rădăcina

A

a corupe ci ca
ump ae cel ce
causa Cp i
conlagios':
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CAPITOLUL
Constantin

LXV.

oprește pe Eretici

«Nelegiuirea

vâstră

ne mai

putând

de a se aduna.

fi suportată, Noi vă

«oprim prin acâstă lege de a face pe viitor adunări, nici
«în public, nică în particular;

şi ordonăm că tâte locurile,

«unde le făcâţi în trecut, vă vor fi luate. Aceia dintre voi,
«cari caută de buna credință curăţiea Religiunii, să 're«vină în sînul Bisericii, şi să reintre în sfinta comuniune,
«unde
«secol

vor găsi adevărul. Nu se cuvine a suferi întrun
atât de fericit ca al nostru, înșelătoriile ce între-

«Puințeză, schisma şi eresia pentru a înşela sufletele cele
«simple. Este mult mai drept a face ast-fel ca acei ce tră«esc în speranța bunurilor ceresci, să revină din rățăcirea

«lor, să se reîntârcă din cărările abătute la calea
cea dr6«ptă; din întuneric la lumină; de la vanitate la adevăr;

«de la morte la viță. Pentru acest sfârșit noi am ordonat,

«dupre

cum

am

spus'o

deja,

ca tote Oratoriile

«dacă totuși se pote a le numi

ereticilor,

Oratorii, să fie date

Bi-

«sericii Catolice, iar cele-l- alte locuri, unde
voi v& adu«nați, să fie confiscate, fără ca să puteţi a vă
aduna în
«nici unul pe viitor, fie în particular, fie în public.
Or«donăm ca, acestă lege să fie publicată.

CAPITOLUL
Cărţi găsite

LXVI.

în mâinile ereticilor. Convertire
mai multora dintre ej.

AS

Adunările ereticilor fiind împrăștiate
prin autoritatea
acestei legi, și aceste animale crude
puse în fugă, o parte
din

acei pe cari ei înșelase, fiind spăimântați
prin amenințările Imperatului, ascunseră mișelește
simţimintele lor,
și reintrară cu rea credință în Biserică. Fiind
că fusese
ordonat ca, cărţile ereticilor să fie căuta
te, se arestară mai
multe pers6ne, ce se aplicaii la
arte oprite. Si acesti &meni întrebuința tot felul de mijloce,
pentru a evita pedepsa crimelor lor. Eraii unii cari
se convertiră cu tâlă
sinceritatea. Episcopii examinară pre
unii şi pre alţii cu
t6tă îngrijirea

putinci6să. Ej isgoniră pre acei ce într
ebuin-

— 093
țase acestă. meșteşugire de a se îmbrăca în piei de ie pentru a fi primiţi; iar pre acei ce se înfăţişaseră cu buna,
credință, "1 primiră la comunicare, după ce i-au încercat
cât-va, timp. lată conduita ce fu păzită către eretici. Acei
ce nu ţineau nici o doctrină contrară doctrinei Bisericii,
şi cari nu fuseseră separați de cât prin greșala schisma-

ticilor, fură primiţi îndată în Biserică. Eă se reintorseră la
patria lor cerâscă, după un lung exil, și recunoscură pre
dumnedeesca lor Mumă, după o lungă absenţă. lată cum
membrii se întruniră pentru a nu face .de cât un singur
corp. lată cum Biserica Catolică. remase singură fără nici

o adunare

de eretică, și acestă minunată schimbare îu o-

pera singurului

nostru

Impărat,

prea

iubit

de Dumnedeu.

CARTEA

A

PATRA

CAPITOLUL
Constantin
Împăratul

lucra, cu

nu

atâta

1.

face milostenii și dă
negligea guvernămiîntul

sirguință

la

dregătorii.
Statului, pe când

mărirea Bisericii, și la, pro-

pagarea Evangeliei. El dădea neincetat
locuitorilor din provincii semne de iubirea sa, sau prin
îngrijirea părintescă
ce avea în general de interesele lor,
sai prin liberalităţile
ce făcea
dată

către fie-care în particular. El n'a înşelat
nici o-

speranța

nimărui

care

avuse

recurs

la bunătatea

sa,
ŞI nici odată nu i-a respins cererea
sa. El a dat unora
bani, altora moșii, altora dregătorii
de consul, de senator,
de guvernator de provincii, de comit
e de întâiul, de al

douilea saii de al treilea ordin. E] a dat
la mai mulţi alţii
căci pentru a gratifica un număr
mal mare de persâne, el inventă un
mare număr de dem=
nități noi.
Sa
titlul de perfectissim;

CAPITOLUL
Reducerea

Pasiunea
Sci, nu

ce

numai

unei a patra

II.
părți

din imposite.

el avea de a face vi€ța tuturor supu
șilor

liniştită ci Și plăcută, se arătă prin
exemplul rar al unei generosilăţi, ce se
va întinde preste secolul
său, şi care este lăudată în fiecare di prin credința publică. El desărcină pre proprietari
de perceperea, unei a
patra, părți din tribut, ce ei erati
datori a plăti, ast-fel că
*

— â31%—
din patru ani ei aveai unul liber, în care se bucuraă de
t6te fructele lor. Acest har a fost acordat pentru tot-deuna,
şi trebue a se r&spândi asupra posterităţii celei mai depărtate.
CAPITOLUL

III.

Tot despre imposite.
Unii plângându-se că nu se observase nici o dreptate
când se. impusese tributurile sub domniile precedente, şi
că” încărcase peste măsură; Impăratul dădu ordin ca să

li se facă dreptate, şi să nu se ceră dela ei impositul de
cât în proporţie cu valorea pământurilor lor.
CAPITOLUL

Liberalitatea

IV.

făcută de Constantin către apă-

rătorii ce perduse

causa

1or.

sau moș
Când el judeca, o causă, el dădea sau bani,
pre atâ
teniri celui ce o perduse pentru al Jăsa să plece
se pronunţase;
de mulțumit ca acela, în favorea cărui el

nimeni

E| credea că
naintea
mite,

şi

el lăsă

sa. Ast-fel
făcea

și dreplatea,

a

nu

se

admira

să se retragă trist

trebue

să plece
pre

atât

ambele „părți
liberalitatea

din-

mulţu-

sa

câ

sa.

CAPITOLUL V.
Invingerea Sciţilor.
e pe
pesc de Naţiunile barbar
Imperiului. El a obicinuit
Este 6re mevoe să mal Lt
care el le-a redus la ascultarea
atiunii Romane, ce

pre Sciţi și pre Sarmaţi la jugul dominaţ e n ei plăei tot-Q'eauna

"1 scuturase. Impărați,

pre

i

opâre.

Insă

feat. un tribut anual celor dintâi din acest E dinI atât
Constantin ne putend a se supune Stea ul Mântuitorului

de înjositâre, merse asupra lor sub le ie acei ce îndrăssei, înfrână prin puterea
armă telor el i salbatic al celor-lşi îndulci naturelul *
niră a i se opune,
locirea, trimişilor
alte popsre prin mij

să.
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CAPITOLUL

Reducerea
Dumnedei

Sarmaţilor
smeri

la

el-însuși

VI.

ascultarea

Romanilor.

mândria Sarmaţilor, şi “i su-

puse sub picidrele lui Constantin. Ei dăduse arme sclavilor
lor pentru a combate pre Sciţii, cari le declarase r&sboiu.
Când acești sclavi câştigase victoria, ei se resculară con-

tra stăpânilor lor, și "i alungară din.ţara lor. Aceşti fugari nu găsiră alt azil de cât clemenţa lui Constantin, carele “i primi f6rte bine, şi puse în trupele sale pre acei
ce erau proprii a purta armele, iar celor-l-alţi le dădu pă-

mânturi pentru subsistența lor. Ei însuși

mărturisea că

disgraţia lor se schimbase într'o deosebită fericire, fiind-că

ei se desfăcuse de barbaria naţiunii lor și învățase
teța Romanilor.
CAPITOLUL
Ambasade

poli-

VII.

de la diverse Națiuni.
cute de Imperatul.

Daruri

fă-

Dumnedei supuse ast-fel mai multe popsre puterniciei
lui Constantin. El primea neîncetat Ambasadori încărcați de

bogate daruri. Am vădut la porta Palatului s&ă streini caTi aveai haine de o modă forte deosebită de a nâstră, şi
părul

și barba

într'un

alt chip. Ei erati grozavi la. vedere,

căutătura lor era sălbatică,

şi talia lor monstrudsă.

Unii

aveaii fața -roșie. Alţii o aveati mai albă de cât zăpada,

iară alţii de culdre amestecată.

Se vedeai printre

acești

streini Indieni, Etiopieni, cari fiind, cum dice Omer, desbinați în dou& popsre, locuiai la extremitatea lumii. Ei
aduceail, dupre cum se vede represintat în tablouri, ceia

ce aveii mai bun
Constantin cor6ne
găritare, alţii băeţi
cusute cu flori de
scuturi,

lănci,

și mai ales în ţara lor. Unii otereaii lui
de aur, alții diademe semănate cu mărtineri ce aveati plete blonde; alţii veste
aur dupre chipul țării lor; alţii cai; alții

arcuri,

Şi săgeți.

Aceste

daruri erai nu nu-

mai un semn de supunerea și respectul lor, ci și o arvună
de alianță ȘI de serviciile lor. Imp&ratul

le priimea

forte

bucuros, şi le făcea îndată daruri mai bogate. E! gratifică
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pre cei mai considerabili din acei ambasadori cu re cate
demnități de a le Imperiului, și cea mai mare parle din
ei se găsiră alât de tare îndatoraţi, în cât le plăcură mai

bine a rămânea la curtea sa, de cât a se reîntorce în Țara lor.
CAPITOLUL

Constantin

scrie

Regelui

VIII.

Persiei

în favorea

- Creștinilor.

precum
Impă&ratului
alianța,
Regele Persiei căutând
sfâracest
pentru
ndu'
trimețâ
și
și ale celor-l-alți streini,
mago
de
usând
e
Princip
şit ambasadori cu daruri, acest

nificență extra-ordinară, “i trimise din partea sa daruri
bumult mai bogate de cât acele ce primise. Aflând cu
făcare
curie că era în acel Regat o mulţime de persone
face
le
ceaii profesiunede credinţă, el credu de datorie a
lor
favârea,
în
scrise
şi
sale,
să simţă efectele protecţiunii
în acești termeni.

CAPITOLUL IX.
Scrisârea

Constantin către
Perșilor.

lui

„«Păzind credința

sunt luminat

Sapor,

Regele

de lumina adevărului și

din ce în ce mai mult obs«urmând acestă Jumină pătrund
Religiunea care
credinţii. Ei fac profesiune de
«curitatea,
singur Dumnedeii, sub a că«mă învaţă a adora pre un
Oceanului, Și aa

e
»TUĂ apărare am plecat de la ț&rmuril
curând liberat de
ea
a se ved
«dat speranță Imperiului de
eau sub dominaţiunea
«disgraţiile sale. Provinciile care gem
r. Ei public mărirea acestu
<tiranilor, aă găsit un liberato
a
ajutat. Am ordona a se pur
«Dumnedeu, carele le-a aţii
ca
şi
mei, cari l adoreză,
«stâgul săi de către sold
victorii f6rte însemnale.
«prin puterea sa câştigă
CAPITOLUL X.

Despreţuirea
«Mărturisesc că am. tot-deuna

|

Idolilor.
în spiritul mei

|

mărirea

28

—
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«sa, că'l privesc cu ochii sufletului în înălţarea gloriei sale,
«şi că'l invoc în genuchi. Despreţuesc vărsarea sângelui,
«odorea

ce

ese

din măruntaele

victimelor,

lumina

ce este

«întreţinută
din materii scose din pământ, şi tote lucru«rile de care rătăcirea și superstiția se servesc pentru a
«perde pre păgâni. Dumnedeii n'ar putea suferi ca 6menii
«să abuzeze de bunurile ce el le-a acordat pentru între«buințarea lor. El nu cere de cât un suflet curat, și o

«conscință neprihănită a cării fapte el le cumpăneste. Lui

«1 place

«pacinice,

modestia

și blândeţa.

EI iubeşte

și desprețueşte pre acei

pre

persânele

ce aţiță turburările. EI

«reprimeză îngâmfarea, smerește pre acei ce se înalţă, și
«înalță pre acei ce se smeresc. El protege pre priricipii, ce
«guverneză cu dreplate, întărește puterea lor şi le dă pacea.
CAPITOLUL
Despre

prinderea

XI.
lui

Valerian.

«Nu mă înșel nici de cum fratele mei, când recunosc
«că acest Dumnedeii este domnul şi părintele tuturor 6-

«menilor. Mai mulţi din acei ce 'm'ati precedat, au fost
<atât de orbi în cât Vai negat. Insă sfârșitul lor a fost
«atât de nenorocit, în cât a fost propus mai pe urmă ca

«un exemplu funest care trebuea a întârce pre cei-l-alți
«de la nelegiuire. Acela pre care dreptatea dumnedeiască
<a urmărit

ca un

«carele a înălțat
«dintre ei.

fulger de

aici până

acolo trofeul infainiei
CAPITOLUL

Ruina persecutorilor
«Pedeapsa

publică

ce a. suferit

în țara vostră,

și

sale, a fost unul

XII.

Bisericei.
cei-l-alţi

face o parte

«din gloria secolului nostru. Am fost martor al
morții de«plorabile a acelor ce făcuse legi fârte nedrepte
contra po-

«porelor ce fac profesiune de cultul lui Dumnedeii.
Pentru
«acesta

"1 mulțumesc

că prin

un ordin

particular al Pro-

videnţiei sale, a dat pacea celor ce păzesc legea sa.
Bunătatea ce el are de a uni pe tâte pop6rele în exerciţiul

—

acelelași Religiuni

m&
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face

fi plin de prosperitate

a spera, că

şi de iericire.

CAPITOLUL
Rugăminte

în

secolul nostru va

XIII.

favorea

Creștinilor.

«Ce bucurie credeți că simţ când aud că cele mai fru«m6se Provincii ale Persiei sunt pline de Creştini?. Doresc
«ca afacerile lor şi ale vâstre să fie într'o stare înflori«i6re și ca suveranul

Domn

«vorabil.

Creștini sub protecţiunea clemenții

«vâstre.

Eu pun

pe

Vi'i las în mâinile

al Universului
vostre,

şi v&

să vă fie fa-

rog de ai face să

«simţă efectele blândeţii și bunătății vâstre, care nu vă
«vor fi mai puţin glori6se, pre cât vă vor îi folositâre.

CAPITOLUL XIV.
rugăciunilor lui

acordată

„Pacea
“Universul

fiind

învețat pilot, t6te

condus
poporele

ca

o carabie,

Constantin.
prin dibăcia unui

gustară dulceţile păcii sub domi-

națiunea, și în Religiunea unui Principe, care punea glovia sa în serviciul ce el dădea lui Dumnedeii. Fiind-că

binele Staera convins că rugăciunile contribueai, mult la
e, și

tului,el făcu rugăciuni fârte umilite şi forte argător
îndemnă pre Slinţii
rugăciuni în favorea

ai Bisericii

Păstori
sa.

CAPITOLUL

Imagina
IE

RE

lui

XV.

ată
"
Constantin Tep resint
pe Dumnedei.
i

Curăţenia și ardorea

face și ei

de a

a

credinții sale, se

rugând

v&d pe monedele

tar în care a-

de aur, pe care el este gravat în a000f. i ui ridicați

vea obiceiii de a se ruga lui Dumnedei
.
ay
0
întinse.
u este
la Cer, şi cu mâinile întins
i

d ince

în care

câtetablouri
Şi
piolere,
Cta
„a
Se
moneie;
aceste
să nu se vadă
Palatului, unde el este zugr . ridicaţi la Cei

la intrarea

rugându-se cu mâinile întinse, Şi Cu OC
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CAPITOLUL

XVI.

Oprire de a pune portretul lui Constantin
în templurile Păgânilor.

Dacă
sițiunea
nu vroii
plurile,
nedeilor

Constantin ţinu la onrea de a fi zugrăvit în pode rugător înaintea tronului Majestății eterne, el
hici-odată ca portretele sale să fie puse în temunde Păgânii se adună pentru a se închina Dummincinoși, ca nu cum-va să fie pângărit prin um-

bra și prin cea ma! mică aparenţă a acestei condamnabile
superslițiuni.

CAPITOLUL

XVII.

Rugăciuni făcute

în Palat.

Ori-cine va lua ostensla de a considera grija ce avu
Constantin de a face ca o Biserică din Palatul s&ă,
va

recundste lămurit
„ca

acele

cele mai

ce ni s'a

ar&tat

văqute semne

până

acum.

de pietatea sa

El dădea în Palat

la t6tă lumea un exemplu public de devoțiune. 'Ținea,
în
mâinile sale cărţile Scripturei.și medita adevărurile
sfinte

ce ele cuprind. După
cu totă Curtea sa.

meditare,

el făcea rugăciuni publice

CAPITOLUL XVIII.
-

Lege

pentru

observarea

Duminicei.

Constantin ordonă ca dioa Domnului, care
mântuire), şi cea mai întâiă din tote dilele să este dioa
fie desti-

nală rugăciunii. EL dădu grija Palatului săi Diaco
nilor

, și
celor-l-alți Miniștrii consacrați la serviciul lui
Dumnedei.

EI

învăţă

pre

soldații

și pre

ofiţerii

curții

sale

a

aceiași di, şi a face rugăciuni plăcute lui Dumn observa
edeii. Indemn
ă

pre

cât: " fu cu

sei a se deda la același

putință

exerciţii

pre

cel-l-alţi supuși

de pietate: Ordonă

al

ca

sâmbăta şi Duminica să fie sărbătorite în
ondrea, precum
e probabil, a misterelor ce Dumnedei
a bine-voit a s&-

virși în acele dile.
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CAPITOLUL
Rugăciune făcută
Constantin
pect, diua

de soldaţii Păgâni, Duminică.

învă&ță pre toți soldații săi, a observa cu res-

Duminicii,

a, luminii. El dădu
dința, pentru

XIX.

care

şi diua

Sorelui

și

diua întregă celor ce îmbrăţișase creocupa

a se

se numeşte

fără întrerupere de rugăciune în

Credincioşii

Jocuriie sfinte, unde

se adună, iară celor

ce

nu primise încă cuvintul lui Dumoedeiă, el le ordonă prin
o constituţie particulară, de a se aduna întrun câmp îru-

mos, și de recila acolo toţi împreună, la semnalul ce li se
va da, o rugăciune ce vor fi învățat'o mal nainte de rost.
El i învăţă că nu trebueau a pune încrederea lor, nici în
puterea trupului lor, nici în oţelirea armelor lor, ci în ajutorul lui Dumnedeii, carele este Domnul absolut al univictoriei,
versului, autorul tuturor bunurilor, şi împărţitorul

ochii, şi
şi pe care trebue a o cere de la el, deschidend
ce el
rugăciunii
Formula,
întindend mâinile către dânsul.
fidelă.
forte
le prescrise era în latinește. lată o traducere
XX.

CAPITOLUL

Constantin solRugăciunea prescrisă de către
daţilor sei.

Recunâscem
«sim

Dumnedei;

că tu eşti singurul

că tu eşti Domnul

nostru,

mărturi-

și implorăm ajutorul tăi.

câștigat victoria, și am
«Numa! prin ajutorul tăii noi am ţum
im de harurile ce ni«biruit pre inimicii noștril. Ți mul
m continuarea lor şi pe
cal acordat în trecut, și năd&jdui
conserva mult timp pre
«viitor. Te rugăm toți de a ne
în deplină sănătate și în vic«Constantin Imp&ratul nostru,
«toria

cu

Principi,

prea-pioșii

CAPITOLUL
Sirguința

lui

fiii sel.

XXI.

Constantin

Ja rugăciune.

tr
tre
i ruit it înîn misterile n6s
5 te inst
ncipe fiii nd fâr
Priinci
pios
i
Acest
,
sei
tul
în cabine
« re oră în fie-care di
idea
ea la 6re-ca
se închhid

038
pentru a se prosterne înaintea lui Dumnedeti, și a! cere
forte umilit harurile ce "1 erati necesarii. El adună în Qi-

lele de s&rbători, tâte puterile (rupului şi ale spiritului sti,
pentru a se aplica la exerciţiile pietății cu o ardâre nouă,
şi dădea exemplu de acâsta celor-l-alţi, ca cum ar fi fost
Păstorul și Episcopul lor. In ajunul dilei ce preceda sărbătârea el ordonă a aprinde în (tă Cetatea o atât de mare

cantitate de făclii şi de

candele,

în cât

âptea,

în care

Credincioşii făceaii privighiere pentru a se ruga, era mai
lumin6să de cât însuși diua. Cum începea a, se ivi zorile,

el făcea milostenii la supușii săi, pentru a imita liberalitatea cu care Domnul răspândește lumina sa.
CAPITOLUL
Cultul Idolilor

XXII.
înlăturat.

Același Împărat închise templurile tuturor supuși
lor sti,
şi le opri jertfele. EI trimise și o lege în Provin
cii, prin

care obligă pre Guvernatoi
s&rbătorilor

Martirilor.

i

la observarea Duminicii, și a
-

CAPITOLUL

XXIII.

Constantin se numeșce el însuși Episcop,
stabilit
pentru ceia ce priveşte în de afară de Bise
rică.
Păcend

rora avem
legitim

într'o di un

ondrea

ospăț

de a

Episcopilor,

din numărul că-

fi, el le dise cu un temeiii forte

că şi el era Episcop,

şi se servi cam

vinte: Voi aţi fost puși de Dumnegdeă Eprscu aceste cucopi, penru

cele

din

lăuntru ale Bisericii, şi ea. am fost
pus pentru cele din afară. EI 'Şi
îndeplinea de asemenea, f6rie exact acestă însărcinare,
și îndemna pre toți
supuși

Păstor.

sti la pietate cu veghierea: Și zelul unui

adevărat

CAPITOLUL XXIV.
Idolatria înlăturată.

Spectacolile gladiatorilor

oprite.

|

Prin un efect al acestui zel el opri
în mod absolut de
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a

ghicitorii,

de a consulta

a jertfi Idolilor,

abominabile

"de a face ceremonii

de a înălța statui,

gladiatorilor.

și luptele

Locuitorii din Egipt și din Alexandria, consacrând la culțul Nilului pre Gre-care Gmeni afemeiaţi, Constantin făcu
o lege, prin care opri în mod absolut acâstă profanare a
naturel. Fiind că aceste popâre superstițiâse 'și închipuiai,
că Nilul n'ar inunda mai mult pământurile lor, dacă sar

arătă cu totul din contra în

înceta cultul săi, Dumnedei

favârea

îndată

Căci

n6stre.

Religiunii

ce acești Gmeni ne-

din tte Cetățile ce ei pângărise

curați ai fost exterminați

si buprin' nelegiuirea ministerului lor, Nilul păru a mărturi
care
cu
nţa
curia ce avea de îndepărtarea lor, prin abonde
acele
chiar pre
el revărsă apele sale, şi a învăța prin acesta
al-

popâre

tuia de

nu

a

nebune,

prosperitatea lor nimănui

atribui

cât lui Dumnedeu.
XXV.

CAPITOLUL

pre acei cenaveau
Reformarea legilor care privea

testamentelor.

și executarea

copii,

cu luare aminte cele-l-alte
Ori-cine ar vroi să cerceteze
tul nostru, ar găsi o largă
abuzuri ce a. reformat Imp&ra
te volume. E nu voiu înmaterie pentru a face mai mul legi pe care el le-a. schimdouă
semna aici de cât una sai
care lipsea, pre acei ce nu
bat.. Era o veche disposițiune
r fi apari cari fără acesta le-a
aveaii copii, de succesiun
la. EI judeca

ținut. Impăratul

de datorie a 0 îndrep

credu

ele de bună voie merit
şal
gre
ai
num
că
şte
pțe
ele
să fe
forte inţ
mulți nu ai copii fără
pedepsite. Deci, mai
nu
de a fi

lor.

unii,

Sunt

cari

doresc

să

aibă, ȘI cari

i ce
t alţii, cari ar fi ucuaroșnaș
Sun
.
ură
nat
la
de
e
ăta
căp
pot
tenitori, însă nu voesce
ni
a avea copii lor ca moș
at
din

greşala

pre
a versiune de femei,
totu a ser
pentru că ai pre atâl
cu
ră
se consac
cari
ei
fem
t
Sun
nare la virtute.
e) oferă curățiă iute so deti

viciul lut Dumnedei,

și car
t lui
lor. Pentru că au facu

una,

dei

pent: acesșI taŞi permal
ele
or
fi-v
ut,
plăc
de
atat
tiu
ca ȘI att
a [i admirat
rea l0r merită de
ca si aceia

a inimii

maltratate? Hotărâ
severenţa

pii și nai

lor

întrece

puterile

putut avea,

naturel.

sunt mal mu

Ace ce a

pă.
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timire

de cât de pedepsă.

Acei

ce. nu

vroesc a avea, prin

dorința de a ajunge la o mai înaltă perfecțiune, merită de
a fi admiraţi. Iată motivile ce îndemnară pre Imperalula
reforma acestă lege. Același Principe observând că forma-

lităţile prescrise

prin vechiul

drept

pentru

validitatea tes-

tamentelor eluda fârte. adese-ori efectul ultimei voințe a
murindilor, el ordonă, ca în ork-ce mod ar fi conceput un
testament să fie valabil, și ca acel ce n'arvroi să' facă

-prin scris, Var putea face prin viu graiu în presența marturilor. capabili de a'i atesta adevărul.

_
Legi

CAPITOLUL
contra

Jidovilor,

ȘI

XXVI.
în favorea

Episcopilor.

Același Impărat opri Jidovilor de a avea sclavi pre Creştini, în credinţa, că nu era drept ca acei ce fuseseră rescun
-

părați de către Mântuitorul să rămână sub puterea
. celor
ce 'l omorîse, dupre cum omorise mai nainte pre
Prorodi.
El ordonă ca Creştinul să fie pus în libertate,
iară Jidovul
să fie condamnat la o amendă. El confirmă
decretele ce
făcuse Episcopii în Sinde, ast-fel nu era mai
mult permis Guvernatorilor de Provincii de a împedeca
executarea
lor. Acâstă lege era întemeiată pe opiniunea,
în care el era,
că trebue a prefera pre Miniștrii lui Dumne
dei, judecătorilor secolului. EL publică un mare numtr
de asemenea

legi, cari ar merita de a fi adunate Și cuprin
se într'un vopentru

lam,

a artta înțelepciunea și întinderea, prevederei

sale. Ce voii dice de grija ce avea

ncța

până

sâra, pre

acei

de a căuta de dimi-

ce aveati nevoie de ajutorul săi?

CAPITOLUL XXVII
Bunuri
Il exercita

date Bisericilor
cu deosebire

de Constantin,

liberalitatea sa pentru

Biserici,
dându-le câte odată pământuri, și
câte odată venituri pentru nutrimentul văduvelor şi al orfan
ilor. EL avea grijă de
a îmbrăca, pre săraci, și onora cu
deosebire pre cei ce se
consacrase la, serviciul luy Dumnedeii.
EI avea un respect
deosebit pentru adunarea F eci6relo
r ce hotăriseră a păzi

—
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t6tă viața lor virginitatea lor, şi nu se îndoia nici cum că tru“purile. lor n'ar fi templuri

unde

locuea

Sfintul Duh,

"CAPITOLUL XXVII.
_

Discursuri

compuse

Principele, a cărui

întregi în meditarea,

de Constantin.

viţă scriu, petrecea câte odată nopţi

Legii lui Dumnedei.

In Grele sale de

repaos el compunea discursuri pentru instruirea pop6relor
sale,în credinţa, că el nu trebuea a le conduce de cât prin
EX

rațiune.

mulțimea

cu

alergau

pentru

a'l asculta.

Când

se găsea câte odată în casul dea vorbi de misterele nostre,
el se scula şi le explica cu o modestie neasemănată. lară
când auditorii săi ?1 aplaudaii, el le arăta prin gesturile
sale a. reserva admiraţiunea lor pentru Imp&ratul carele

este în Cer. Ordinea

ce el ţinea mai

adesea ori în discur-

surile sale era de a le începe prin combaterea erdrei Păgânilor, cari adorat mai mulți Dumnedei. El se întindea,
unităţei lui Dumnedeu,și a Proviapoi asupra probelor

denței prin care el guvernâză Universul.
motivele

acâsta

ce

Vaii

îndemnat

El explica după

a se pogori pre pământ,

acolo treşi împrejurările vieţii ce a dus pre pământ. De
săi
auditori!
pre
cea la descrierea, judecății şi înspăimânta
prin

vehemenţa

invectivelor

ce

el făcea contra

avarilor,

câte odată cu tărie
a nedrepților și aviolenților. Mustrând
de căpitenie
viciile de care se simțeau vinovaţi cel mal
ai curții

le declara
sale, el “i silea a pleca ochii în jos. El

lui „Dumnedei
sus si tare că într'o di ei vor da seamă
ceguvernământul
de tâte faptele lor, că el le încredințase
guvernăfăţilor şi âl provinciilor dupre cum el primise
căruia
puterea
de.
Doma
Suveranul
mîntul Imperiului, că
de mocu
ei atârnă toți de o potrivă, le va cere cuvint
lor. lată salutaînsărcinările
îndeplini
vor
'si
et
cu care
credinţii sale * puiile instrucţiuni ce arderea și curăţia
ii
neaii necontenit în gura sa. Însă ele cădeaii Ei

de iu Ati azi.
împietrite şi nesimțitore, care fiind pline
fără a urm
crurilor

v&dute,

aplaudai

mile ce el le prescria.

la

adevăr,
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CAPITOLUL
Lăcomia

XXIX.

unui avar înfruntată prin predicarea

lui

Constantin.

Luând într'o di de mână pre unul din cei de căpetenie
ai curții sale, 1 dise: Au nu vom pune margini lăcomiei
nostre ? Apoi însemnând cu lancea sa pe pământ, un spaţii
cam de mărimea trupului omenesc, el adăogă: Când al
aduna t6te bogăţiile universului, nu vei posede după a-

cestă vi6ță de cât un spaţiii asemenea: acestuia:ce am
însemnat. las ori cât se sili el de a da sfaturi atât de
salutarii mântuirii, ele nu serviră nimănui, şi se găsiră
asemenea cuvintului lui Dumnedeii, care mai adese ori
nu găseșce credare, şi nu produce nici un rod.

CAPITOLUL, XXX.
Clemența

Inclinarea

lui Constantin desprețuită.

prea mare ce avea Constantin spre clemenţă,

făcând a înceta pedepsele mai în tâtă întinderea Imperiului,
nu mai era barieră pentru a opri cursul crimelor. Mai
mulţi luară- ocasiune din acestă “licenţă pentru a: blama
guvernul. Nu voii întreprinde de a decide dacă aveai sai
nu dreptate. M& mulțumesc de a, raporta, adevărul faptului.

CAPITOLUL XXXI.
Discurs

adresat

de Constantin

credincioșilor.

în

adunarea

|

-

Imp&ratul compunea, discursurile sale în latineşte, și
apol se traduceau în greceşce. Voi pune la finele acestei
biografii,

discursul

ce el adresă în adunarea credincioșilor,

ca nu cum-va aceia ce istorisesc să trâcă drept o fabulă.

CAPITOLUL
Constantin

ascultă

XXXII.

stând în piciore, discursul ce

făcu Husebie în ondrea

sfintului mormiînt.

Nu pot trece sub tăcere o faptă ce făcu acest minunat

—
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principe într'o di în presența mea.

Cunoscinţa ce aveam

de. pietatea sa dându'mi îndrăsnâla de al ruga să asiste
la un discurs ce aveam de scop de a face în onbrea rmor-

mintului

Mântuitorului

nostru,

el consimţi

la

acesta cu

bucurie. Ei rostii acest discurs în palatul său în presenţa,
unul auditor compus din un număr nenumărat de persone

„din

curte și din cetate.

|

|

Imp&ratul *] ascultă stând în piciore în mijlocul adunării,

şi cu tâte stăruinţele ce'i făcui de a şedea pre tronul ce
i-se pregătise,

el nu

vroi

ce spuneam

maximele

examina

să ș6gă. El

cu atenție

şi le confirma adevărul prin mărtu-

vişirea sa. Fiind-că cugetasem a ţinea un discurs forte
lung vroeam al întrerupe fără al îi rostit întreg. Insă el

mă îndemnă a/l isprăvi, și la rugămintea ce "i făcui încă
de a. ședea jos el se scuză fârte politicos, dicendu'mi pe
de o parte

nedeă cu

că nu

sar

putea

asculta

cuvîntul

lui

Dum-

destulă luare aminte și cu îndestul respect,

și

asigurându-mă pe de altă parte că se găsea forte comod
la
în picidre. Când isprăvii discursul meii mă reîntorsei
„ale mele, şi mă& aplicai la ocupaţiunile mele ordinare.

XXXIIL.

CAPITOLUL
Constantin

scrie Jui Eusebie.

ta nică odată de
Fiind-că acest religios principe nu înce
făcu ondrea de ami
a veghia la necesităţile bisericii, el "mi
de a face să se
două scrisori, prin una "mi ordona

scrie
cea-l-aliă mi făcea
transcrie cărţile Scripturei, iară prin
ce avusei onorea de a'i adresa
răspuns privitor la 0 carte
sărbătorea pascelor.
asupra modului de a celebra

XXXIWV.

CAPITOLUL

Eusebie, în privința
Scrisrea lui Constantin către
acest episcop
discursului ce COmMpUsese
pascelor.
pra

celebrărei

r,
eto
tor,
ingă
- Con
, stantzn., Înving

s&rbătorei

prepr a

marire,

dere
«Negreşit este o întreprin

uqust:
Aug

hă Fusebie.

forte dificilă

şi mal pre

—

«sus de t6tă

elocuența de a explica
a desvolta

de

«nedeu,
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misterele lui Dum-

atât de importantă, şi în

cestiunea

«același timp atât de obscură a celebrărei sărbătorii pas«celor,

de a descoperi

«va ar fi priceput

bine

Când cine-

subiectului.

«care s& răspundă la demnitatea

adevărurile

cuvinte.

de a găsi

și

sa,

origina

sfinte ale religiunei,

«totuși n'ar fi capabil de ale enunța. Pentru acâsta pe lingă
«plăcerea

deosebită

«am admirat

ce am

simțit

la

citirea cărței

vâstre;

ardârea cu care vă aplicaţila studii, și lau-

«dabila emulaţiune de a întrece pre cei-l-alţi savanțişi am
«ordonat dupre cum doriaţi, ca să, fie publicată, Și pusă
«în mânile tuturor persânelor care ai un zel sincer pentru
«religiunea. n6stră. Bucuria cu care priimesc aceste bo«gate produceri ale spiritului vostru, v& obligă a'mi maj

«presinta adese ori şi altele noui.
«ca să vă îndemn la acestă

Sci

că n'aveţi nevoie”

lucrare, şi că sunteţi

destul de

«plecat la acesta de voi înşi-vă. Acestă stimă ce eii fac
«de operile v6ste, arată că orl ce greutate ar fi a con«serva frumuseţa lor, traducendu-le în o altă limbă, acel

„«ce le-a tradus în latinește
«nici de eleganță. Rog
«frate, să vă conserve.

n'a

lipsit nică de fidelitate,

pre Dumnedeiă, prea iubitul mei
Iată ce scrise Constantin lui Eu-

«sebie

asupra

«scrise

în privința exemplarelor

acestui subiect.

Voiti

adăoga şi ceia cei

Seripturei.

CAPITOLUL XXXV.
Scrisdrea lui Constantin către Husebie, atingătore
de copiile cărților sfinte ce el dorea a avea.

Constantin,
Y

.

învingător,

A

-

>

prea mare,

”

August: fut

Husebie,
.

«Providența Mântuitorului nostru atrăgând o mulţime
«de necredut de persâne la religiunea creştină în noua

«cetate,

căreia i-am

dat numele

mei,

este cu

dreptul

«a o mări, și de a zidi în ea biserici. V& voii spune de
cu«getar

ea ce am avut asupra acestui subiect. Sunt
de pă«tere ca să faceţi a se scrie pe frumos pergament,
cinci:

«deci de exemplare de sfinta scriptură, a, cărei citire sciți
«că esle fârte necesară în Biserică, şi să alegeți persân
e
«capabile,

ast-fel ca aceste

exemplare

să fie

lesne

de ci-

—
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«tit, şi să potă a [i transportate

cu ușurință. Am

ordonat

«logotetului diocesiului, să aibă grije de a procura, tot ce
«va fi necesar pentru acâstă cheltudlă. Las la sîrguinţa
«vâstră dea face ca aceste copii să fie terminate în scurt

«timp. Când

ele vor fi isprăvite, luaţi, în puterea acestei

“«scrisori, două trăsuri publice, pentru a mi le trimite prin
«unul dia diaconii voştri, pe căre'l voii priimi favorabil.
- «Rog pre Dumnedeiă, prea, iubitul meii frate, să vă conserve.
CAPITOLUL

Grăbnicia

de

adusă

ordinului

XXXVI.

executarea

în

Busebie

Imperatului.

“Indeplinii îndată acestă însărcinare ce'mi dăduse Impsratul, şi trimisei curend după aceia forte frumâse exem-

o altă scrisâre ce'mi făcu
a mărturisi bucuria sa, că

„plare, precum se arată prin
ondrea de a'mi scrie, pentru

odinisră supusă cultului idolilor, se

cetatea lui Constantie,

“lepădase

de idolatrie.

XXXVIIL.

CAPITOLUL

Privelegii acordate
“Priimind credinţa,

ea primi

cetăți.

acestei

un sat al Palestinei, şi schimbă vechiul
cela de Constanţia, sora Impăratului.

CAPITOLUL

cerului. Ea fu
nu era de cât

seu nume,

cu a-

XXXVIII.
cetăți la

altor

Convertirea

pă-

princepelui

favorurile

lui
mântului, precum și barurile Impăratu
cră
“pusă în rangul cetăților, pe când odini

credință.

Mai multe alte cetăți dădură un asemenea ee mplu de
o schimbare

atât

de fericită. Cetatea care in Fenicia, PO

“numele Impăratului,

arse pre dumnedeil

Se, țu aL

credința. A fost o mulțime de popore In cetăți : inităti.

care

sfărâmară statuele

care suvpară de sine

ce

adorase

însuși

câ pIe me

dicaseră

templurile ce ei ncica

—
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odini6ră în ondrea lor, şi care zidiseră biserici. Nu'mi este

cu putință de a represinta cu -deamăruntul faptele
princepelui nostru, în sînul căruia Dumnedeii vărsase
preci6sele tesaure ale harurilor sale. Executarea unei
atât de

înalte

întreprinderi

este

reservată

celor

de a se bucura necontenit de presența sa.
mulțumi, mai nainte de a vorbi de mârtea

semna

aicea

ce am

putut afla.

CAPITOLUL

ai

on6rea

Eu mă voii
sa, de a în-

XXXIX.

Trei fii ai lui Constantin,
timpuri la

ce

ridicați în. diferite

demnitatea

de Cesari

In timpul de care vorbesc aici, era deja
trei-deci de ani

de când el ajunsese la Imperii. EL
'şi asociă pre
fil ai s&i în trei ocasiuni. EI făcu
acestă on6re în
celea an al domniei sale, celui dintâ
i care avea

nume

cu

diînsul.

In a] două-dece-lea

an o

cei lirei
al deacelași

făcu celui al
douilea, care avea numele străbunu
lui săi, Și în al trei-decelea an o făcu celui deal treil
ea, care prin numele s6u,
de Constantie exprimă perfect
fermitatea şi statornicia sufletului săi. După ce a ridicat
la acâstă culme de mărire omensscă pre fiii sci, al
căror număr era ca o ima

gine, deşi slabă şi neperfectă, a
acel
noi adorăm în natura, dumnedeiască uia din pers6ne, ce
, el credu de datorie
a face o ceremonie mărâță în
al trei-decelea an al im-

periului

săi,

pentru

a mulțumi

lui

Dumnedeu de prosperilatea a cărei curs umplusese,
și judecă ca sfinţirea bisericii ce el înălțase în lerusalim,
ar fi fârte potrivită în
acestă
împrejurare.

CAPITOLUL
Convocarea

certurilor ce

unuj

XI,

concilii

la

Tir.

ea ridica acolo. Impăratul
convocă îndată pre
Episcopii din Egipt, din Libia,
din Asia, și din Europa, pen
-

— 447 —

tru a le opune

ca o armată neînvinsă gelosiei, şi ră&utăţi

demonului. ll dori ca ei să decidă mai întâiă cestiunele
contestate, și apoi să celebreze Sfinţirea. Bisericii din Ie-

rusalim. El le ordonă

pentru acest sfârşit de a, se aduna

cu t6tă graba ce le ar.fi posibil la Tir, cetate capitală din
Fenicia, pentru a termina acolo certurile lor, nepermițând

legea lui Dumnedei ca acei ce sunt însufleţiți de ură contra
fraţilor lor, se întreprindă de ai aduce jertfe. Impăratul
având tot deauna preceptele acestei legi înaintea ochilor,

le represinta sfinţilor Miniștri ai Bisericii. Şi pentru acâsta
el scrise scrisdrea ce urmeză, acelora, cari din ordinile sale,
se adunase în Tir.
-

CAPITOLUL XLL.
-

Scrisărea Impă&ratului

Constantin către

ciliul din

Con-

Tir.

Constantin Învingător, pre- Mare, August: sfintuluă Conciliă, adunat în Cetatea Tir.

«Prosperitatea de care se bucură secolul nostru, părea
«a dori ca Biserica Catolieă să fie scutită de turburări, şi
«servitorii lui Dumnedei să fie mai presus de afronturi, și
“ «de insulte. Insă fiind că unii fiind agitaţi de o violentă
«dorință de a contesta, şi ducând o viţă, dacă este per«mis de a o spune, nedemnă de sfinţenia profesiune! lor,
«se silesc de a ne umplea de confusie, și de desordine,
«ceia

ce

ei

privesc

ca

cea

mai

funestă

nenorocire

ce se

aduna grab«pote vre odată întâmpla; vE îndemn de a vă
pre acei Fu ai
«nic, precum scii că doriți, de a susţine
i

«nevoe de sprijinul vostru,

«viincisse

bâlele

spirituale

de a vindeca, prin reme

ale fraţilor vostri, de aa

una

«membrii despărțiți de corpul Bisericii, de a îndrepla ne
da ae
<orînduelele, pe cât timpul ve permite, Și ea
m Cn
«Provincii pacea. ce mândria ȘI insolenţa unu
«de persâne

le-ai

răpit'o.

Totă

lumea

va, român a lesne

odată nimi
«de acord că nu aţi putea face nici

«fie atât de plăcut lui Dumnedeii, atât de conform ar

<ţiunelor mele, şi atât de glorios pentru ardorca
e ei S
<amânaţi. Reindoiţi dacă e cu putinţă,
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«terminaţi neînțelegerile vâstre cu sinceritatea şi buna cre«dință ce Mântuitorul-ne recomandă atât de tare de a păzi

«în

tote

faptele !n6stre. Eu nu voii lipsi la, nimic de la ceia,

«ce voiu putea face în avantagiul Religiunei n6stre.
«îndeplinit deja tot ce ați cerut prin scrisorile vâstre.
«scris -Episcopilor, dupre cum ați dorit, pentru a
le
«cunoscut de a se aduna, şi
dea împărți cu noi grija

«cerilor Bisericii. Am

trimis de asemenea

Am
Am
face
afa-

și pre Dionisie,

«care a fost odinidră Consul, pentru a arăta Episcop
ilor
«ce trebue să se găsâscă cu voi, care sunt datoriil
e lor,

«pentru

a vedea ceia ce se va petrece,

și pentru

a lua

«sema, să nu se pelrâcă nimic contra ordinei,
nici contră
«modestiei. Iară dacă vre unul va fi atât de
cutezător,

«în cât se desprețuâscă
«se pote

întâmpla,

«voiu trimete

și de

ordinile mele, ceia ce nu cred că
a refusa

să

asiste

la

Concilii,

ofiţeri cari 71 vor conduce în exil, Și “1 vor

«înveța a nu mai fi neascultător ordinilor
ce Împăratul
«dă pentru interesul adevărului. Nu r&mâne
mai mult ni-

«mic de făcut sanctităței vâstre de cât de a
aduce remedii
«cuviinci6se la, greșalele ce aii fost comise
prin nesciință
«de
«Dic

a urma regulile ce vai lăsat Apostoli,
fără a judeca
din ură, nici din favâre, pentru ca să
stergeţi ru-

«şinea Bisericii, să me scăpați de cele
mai durerâse în«grijiri ale mele, și să vă ridicaţi voi
înși-v& propria v6s«tă reputaţie. Rog pre Dumnegei, prea
iubiții mei fraţi,
<Să vE
conserve.

CAPITOLUL
Adunarea

XI.

Episcopilor în Ierusaliri.

Episcopii erai

ocupați cu executarea celor ce le era prescris prin acestă scrisdre, când
ej priimiră ordin din partea
Imp&ratului de a se duce grabnic
la Ierusalim. Ei plecară
îndată

din capitala Feniciei și făcură călători
a cu irăsuul
publice. Cetatea Ierusalimului. fu
curând plină de 'cei mai
celebri Episcopi ai principalelor
Provincii ale Imperiului.
Macedonia

trimisese acolo pre Păstorul
Mitropoliei sale.
Panonia, Moesia alese fl6rea turm
ei. Persia trimisese podoba Clerului seu, un om care unis
e pe lângă o profundă
doct

rină o eminentă sfințenie. Păstorii Biserici
lor din Bitinia

—
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și de Tracia onorară adunarea prin presenţa lor. Cei mai
iluștri din Cilicia, se găsiră acolo. Acei cari în Capadocia,
întreceaă pre cei din provincia lor în sciinţă, sai în elo-

cuenţă, se arătară acolo cu multă strălucire. In fine cel din
Siria, din Mesopotamia,
lestina, din Egipt, din
de a umplea locul ce le
din acei Episcopi, care

țime de popor

din Fenicia, din Arabia, din PaLibia şi din Tebaida isprăviră
fusese pregătit. Nu era nici unul
să nu îi fost urmat de o mare mul-

din Diocesia sa. Erau

ofiţeri ai curţii, cari

aveai sarcina de ai priimi, şi de a face tâte cheltuelele
necesarii, pentru a face ceremonia, una. din cele mai frumse care ai fost vre odată.
CAPITOLUL

XLUI.

făcută Episcopilor.

Primirea

țite săracilor.

Daruri

Milostenii împăr

oferite

Bisericii.

Marian, om forte iubit în serviciul Imp&ralului, fârte recomandabil prin ard6rea pietății sale,.şi prin cunoscința
ce el avea de sfinta Scriptură, și încă mai mult prin îndrăsnela cu care apărase şi susținuse credinţa în timpul
asprime persecuţiunilor, priimi frte politicos pre Episcopi,

“şi % trată în mod măreț. El sub-veni la, nevoile unui mare
număr de săraci, atât bărbaţi, cât şi femei. El împodobi
și Biserica

cu

tot felul de bogate

CAPITOLUL

pod6be.

XLIV.

funcțiuni
Discursuri rostite de către Episcopi. Alteobicinuiți
exercitate

de

Sfinţiţii miniștri

către acei ce nu erau
a vorbi în public.

ai lui Dumnedeii contribuiră care de

care mal mult, unii prin
prin eleganța. discursurilor
Dării. Aă fost unii, cari
tatea ce arăta Impăratul

sirguința rugăciunilor lor, Şi
lor la. creşterea solemnităţii
ai relevat prin laudele lor
către Mântuitorul. Au fost

alțit
serpiealţii,

Biserici) ce el ricari descriseră frumușeța. și magnificența Religiunii n6sdoctrina
dicase în onsrea sa. Alții explicară
onia, dilei.
e Alţi!|
tre Aîntrun sens, care avea raport cu cerem

—
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interpretară Scriptura și “i descoperiră misterele
cele mai

ascunse.

Acei

ce nu

aveai talentele necesarii pentru a

îndeplini aceste funcțiuni strelucitore, alinară mânia
lui Dum-

nedei prin jertfele cele fără de singe ce ei
"1 aduseră pentru pacea generală a Statului, pentru linişte
a. particulară
a Bisericii, pentru prosperitatea Împeratulu
i, care le procurase atâtea. fol6se, și pentru prosperitatea
Principilor, fiil
s&l. lară eu care primiiăîn acestă ocasi
une mai mari ono-

ruri de cât

merit, fuiti întrebuințat a publica devoț

iunea
şi liberalitatea lui Constantin, a descri
e varietatea minunată a ornamentelor cu care e] împodobise
Biserica, a cărui sfințire facem, și a găsi în expre
siunele figurate a le
Prorocilor, un înțeles care putu a
fi aplicat cu Gre-care

justeță la ceremonia, care ne aduna.
CAPITOLUL

Descrierea

XLV.

Bisericii din ]. erusalim,
Husebie.

făcută.de

Am represintat într'altă carte stru
ctura Bisericii consacrală în onrea Mântuitorului,
figura. sfintei caverne, fru-

museţea acestor lucrări, și

mulțimea darurilor sat de aur,
de argint, saii de petre scumpe.
Am dedicat acea carte Imperatului, și o voiă pune-o la
fine
cursul ce rostilă puţin mai târdiă le acestei cărți cu disla Constantinopole în al
lrei-decelea an al domniei lui
Constantin. Acesta a fost a
doua ră când avuiii ondrea
de a publica laudele lui Dumnedei în Palatul aces

tui Principe. El mă ascultă
cu o salisfacere ne asemănată, dupre
cum o mărturisi în timpul
ospățulu

i ce el făcu în aceiași di Epis
copilor.
CAPITOLUL XLVI.

Iimpul

Ace

celebrărej

Conciliului

din

sfințirei Bisericii din Jer Wicea;
usahrm.

și a

st al doilea Conciliă, ce con
vocase Imp&ratul în Cetatea Ierusalimului fu ce]
mai numeros din tâle acelea
care am cunoscința, dup
de
ă cele-l-alte, atât de cel
ebru, care
lusese la Niceea, cetate fai
mosă. din Bitinia. Acesta, fus
ese

—
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ținut în al două-decelea an al domniei sale, pentru a aduce
mulțumiri Dumnedeu de victoriile ce "i acordase, şi cel-lalt în al trei-decelea pentru a celebra sfinţirea, Bisericii din
lerusalim care era ca un dar ce el aducea Mântuitorului
în recunoscința păcii de care se bucura tot Imperiul.

)

CAPITOLUL. XLVII.
Modestia

lui

Constantin.

- După ce se isprăvise ceremonia, fiind că nu era nimeni
care să nu se silâscă de a releva prin laude extra-ordinare
virtutea necomparabilă. a Imp&ratului, se găsi un Episcop,

care avu îndrăsnâla

de a" dice că el era forte fericit, fiind

că se bucura în acestă vi6ţă de Imperiul Universului, şi
că poseda în cea-l-altă, cu Fiul lui Dumnedeii, un alt Im-

Constantin respinse acestă laudă,

periii, care n'are sfârșit.

și sfătui pre acela ce "i-o dăduse, de a, se ruga lui Dumnedei pentru dânsul, ca să! învrednicescă de a l priimi și

în acestă lume,

şi în cea-l-altă în numărul servitorilor sei.

CAPITOLUL XLVIII.
Căsătoria

lui

Constantie.

iei sale el facu
Când se înplini al trei-decelea an al domn fiu al său.
a
ceremonia, nunţei lui Constantie, al doile
făcu mărețe
făcuse deja, mai nainte nunta celui mai mare;
i eo parte
ospeţe, conduse el însuși pre fiul s6ă, prim N
p
pre femee
pre bărbaţii, și de ceia-l-altă parte
relor.
condiţiune,

i

şi distribui „bogate

CAPITOLUL

daruri

popo

XLIX.

trimiși de către

Ambasadori

Indieni.

rel
elee
În p etr
irăă in
î acela! iti mp
r sossir
Ambasadori! Indienilo
de
ţ, şi cu animalele
ărturisi ImpEscumpe de mare pre
3

3

zită de acelea din aceste tri, pentru a
pentru.
ratului respectul ce principii naţiune plice prin îngriji“
dinsul, LRsi de care ei dădâi semne pu 1
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rea ce ei luai de

a grava imagina sa și de a înălța în
diferite locuri statua, sa. Ast-fel, popâ
rele de orient se supuseră puternicei sale, dupre cum
acelea de occident se
Supuseseră încă de la început domniei
sale,
CAPITOLUL
Impărțirea

Constantin

supunând

L,

Imperiului.

,

ast-fel ascultării sale

extremităţile
universului împărți Imperiul între
fiii să. EI dădu partea
ce primise de la strămoșii săi, fiiul
ui săi celui maj mare,
orien
tul

celui

de

al doilea și (&rile,

ce

se

întind între
amendouă, celui de al treilea. E]
le lăsă o altă succesiune
mult mai bună şi mai avanlagi6să,
care fu aceia a, pietății,
ale cări! simțiminte el le inspiră
și prin el însuși, şi prin
guvernatorii și preceptorii ce
puse pe lângă ei. El avu
grije de
asemenea

de ai face să învețe

frumâsele litere,
jurisprudenţa, politica, și exerciţiil
e corpului. EI aveai toți
un mare număr de ofițeri pent
ru aj păzi și pentru a
servi, și Imo&ratul "1 alese el
însuși dupre cunoscința ce
avea de fidelitatea lor.
CAPITOLUL

LI.

Inţelepte sfituiri date de
Constantin fiilor sei.
Cesarii aveai în limpul tinereți
i lor ofițeri, cari îngrijea
de afacerile lor. Insă când
ajunseră la o vîrstă desăvârșită,
ei nu
se

conduseră

tului, părintele lor.

mai

mult

de

cât de Slătuirile Impăra-

Câte odată el le propunea

prin vii
grai exemplul SEu, şi câte
odată le dădea prin scrisorile
sale
preceple de tote virtuțile
necesarii unui principe. EI
le
recomanda, mai cu semă
de a prefera cundscerea
și ser-

viciul Domnului absolut a]
universului tuturor mărirelor
secolului, și suverane] puteri;
de a protege biserica și de
a face profesiune publică
de religiunea creștină. Aceș
tineri principi se înălțară
ti
de sine însuşi, și prin activita
tea
virtuţii lor, ta o perfecțiune
ma! înaltă de cât aceia, la
carei indemna Imp&ratul

păr ele Jor. EX avură tot-duna
legea lui Dumnedeii înaintea int
ochilor, și'și îndepliniră în

—
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palatul lor t6te datoriile pietăţii. Constantin avusese grija
de a nu le da nici un ofițer, care să nu fi lost creștin,
dupre cum el păzise de a nu acorda principalele dregătorii

ale armatei, de cât acelora de aceiaşi religiune. EI era
convins, că acei ce păzesc lui Dumnedeii credința ce el
i-ai promis, nu vor lipsi nici odată de a o păzi 6menilor.
Când acest prea fericit principe a isprăvit de a stabili
ast-fel o ordine f6rte perlectă în statul s&ă, Dumnedei,
care împarte recompensele cu o înţelepciune și o dreptate

suverană, "| luă din acestă vi6ță pentru ai da una mai bună.
CAPITOLUL

Constituțiea

LII.

vigurosă a lui Constantin.

Constantin domni aprâpe trel-deci şi doi
trăi aprope șase-deci și patru. El conservă

de ani, și
în acestă

vârstă o sănătate mai vigurâsă de cât aceia a tinerilor,
o faţă frumosă care'l făcea a fi admirat, şi o putere ca-

pabilă de tot felul de exerciţii şi de ostenell. EI călărea,
alerga,

câștiga

de cât pentru

torii asupra

ȘI luptele ce nu

eraii

întâetatea

în jocurile

petrecere,

dupre cum câștiga adevărate vic-

adevăraţilor

inimici,

CAPITOLUL LII.
Avarițiea

și jpocrisiea unora.

Dacă Constantin avea tote avantagele corpului, el por
seda într'un grad mai eminent virtuțile spiritului. EI avea

mai cu s6mă

o blândețe fără asemănare. Mal mulți | bla-

de ea
mară pentru acesta, din causă că cei ri abuza
ența
inso
de
martur
pentru a autoriza crimele lor. Sunt
stu,
timpu!
în
cu care două mari neorândueli domniră
cu
alluia
adică o nesăti6să avariţie, care răpea averea

în
ultima violență, şi o falșă devoțiune ce se introducea
Buni ate na
biserică sub aparenţa adeveratei devoţiuni.
z
ta ea
sinceri
ȘI
să,
turală a Impe&ratului, nevinovăția
e a
făceaii a crede că niște Gmeni
de cât ipocrisie și înşelăciune,

a câroră conduită nu
aveau 0 afecțiune since

Prea marea, opiniu
comită mari greșeli

mult

către umneg i
pentru serviciul său și o pietate solidă
s
ne ce el avu de acești Omen _
și mMICȘOTă

reputaţ

,
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CAPITOLUL LIV.
Aplicarea

necontenită

a lui Constantin

Dreptatea Dumnedeescă nu amână mult timp pedâpsa
acelor pers6ne, cari impuseseră bunătăţii lui Constantin.

El

câştigase o cunoscință

de

sciințe

atât

de

profundă,

în

cât până la finele vieţii sale compuse discursuri pentru
instrucțiunea supușilor săi, Și făcu legi alât pentru regu-

larea Gmenilor de
cerilor

civile, sai

r&sboii, cât şi pentru

pentru

alte necesități

decisiunea afapublice.

Spre fi-

nele vieţii sale, el rosti o oraţiune

funebră,

unde vorbi

cinică,

nelegiuiţi.

EI predică

forte lung de nemurirea sufletului, de recompensele
ce
Dumnedei a pregătit celor ce-i servesc, Și de mortea
vela

care

el va

condamna

pre

aceste importante adevăruri cu o vehemenţă care
mira
pre totă curtea sa. EI întrebă într'o di pre un om de
ca-

litate,

a cărui

vanitate

o cundscea,

ce

judecată

făcea el

de discursurile sale? Deşi acel om era încă în
rătăcirele
păgânismului, el mărturisi, că n'avea nimic de
dis contra
rațiunelor ce Impăratul propuse contra pluralității
dumne-

deilor.

El părea

a se pregti

exerciţii de pietate.

la o sfintă msrte prin aceste

|

CAPITOLUL

Constantin

se pregăteşte

ii

LV.

de r&sboi prin fapte

de pietate,

Nu trebue a uita de a spune că sosi
nd noutatea, de o
resculare a unor popore din orient,
Împăratul se hotări
a lua armele contra lor, și mărturis
i că avea. încă de
a invinge

pre aceşti inimici.

EI ridică

trupe

pentru

acest

sfârşit, comunică planul s&ă la unil din episcopi, și"!
rugă
de al urma, și de a se lupta pentru dâns
ul
prin
ardor
ea
rugăciun
elor

lor. El le însemnă. în
unde ei trebuiaii a merge, și ordonăaceiași oră drumul, pe
a
în lormă de capelă, pentru a impl se pregăti un cort
ora cu ei ajutorul
Dumnedeului puterilor Și a Împărțit
orului victoriei.

—
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CAPITOLUL LVI.

Pacea

acordată

Perşilor.

Intre acestea Perşii aflând că Impăratul luase armele, și
temându-se forte de a veni în luptă cu el, trimiseră spre
a “i cere pacea. El le-o acordă f6rte bucuros şi trimise
îndărăt pre ambasadorii lor torte mulțumiți. Fiind că atunci
era s&rbhătârea, Pascelor, ei petrecu n6ptea în rugăciuni cu

credincioşii.

|
CAPITOLUL

Bisericii zidite

în

LVII.

ondrea Apostolilor în Constantrnopole.

Imp&ratul înalță curând după aceia o Biserică în Constantinopoli, pentru a onora memoria Apostolilor. Păreţii
erai îmbrăcați cu marmoră, de la pardoselă până la, acoperemiînt; deasupra era un tavan de lemnărie tot aurit.
Biserica era acoperilă cu aramă în loc de olane. Acoper&miîntul era aurit în 6re-care locuri, şi resfrângea o străJucire minunată, care lua vederea celor cel priveau. Cu-

pola era acoperită

cu aramă

şi cu aur și acesta cu multă

dibăcie.
CAPITOLUL

Urmarea

aceleiași

LVIIL.

descrieri.

Acestă Biserică era zidită în mijlocul unei mari piețe,
Ja ale cării patru

părţi erati galerii.

Eraă

încă acolo băi,

de
şi case pentru locuința, servitorilor Bisericii, care erai
o întindere egală cu aceia a galerielor.

CAPITOLUL
Mormîntul

LIX.

lui Constantin.
a me-

Imp&ratul înălț ă acest măreț edificiu pentru a onor
timp el avea
moria Apostolilor Mântuitorului. Insă în același
secret, şi pe care
un alt scop, pe care 1 ţinu mult timp
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nu'l descoperi de cât pe la finele vieții
sale. El dorea ca
trupul s&ă să fie pus acolo după mrtea
sa, pentru a avea
parte la rugăciunile ce se vor face acolo
în ondrea acestor

primi predicatori ai Evangeliei.

El făcu a se înălța mormintul s&ă în mijlocul a dou&-spre-de
ce altele ce făcuse a
se înălța în formă de col6ne, în
ondrea celor doi-spredece

Apostoli. Dumnedei favoriză laudabilele
Căci dupe ce a celebrat serbătorea Pasce sale intențiuni.
lor cu exerciţiile
ordinare ale pietăței creștine, și cu
semnul unei veselii
publice, Dumnedeu căruia
făcea glorie prin aceste datori! de Religiune, avu bunătatea
de a'l chiema la o visță
maj fericită de
cât aceea

ce ducea

CAPITOLUL
Bola

lui

pre pământ.

LX.

Constantin.

băi calde. Apol se duse la Hel
enopole, unde făcu lungă rugăciuni în Biserica Martirilor.
Când se simţi aprope de stârșit, el credu că trebue să 'ȘI
expieze păcatele sale, și nu
se îndoi nici de cum că ele
trebuesc a fi spălate prin puterea. nespusă a cuvintelor
botezului. El se puse în gen
unchi în Biserică, mărturisi
păcatele sale, ceru ertare
la
Dumnedei, și primi prima
punere a mâinilor. Ducend
use apol la un sat din Nic
omidia, trimise să chieme
pre
Episcopi, şi le vorbi

ast-fel,

CAPITOLUL
Discursul prin

care

LXI.

Constantin

cere Botezul

«lată timpul ce am dor
it cu pas
“sperat
de a fi mântuit. Iată tim iune, și în care am
pul de a primi semnul
“nemurirei și pecetea
mântui

rei. Hotărisem odinid
ră de al
fluviul Iordanului după
pilda Mântuitorului. Ins
«Dumnedeii care șcie
ă
ce'mi este mai de folos,
a bine-voit
«ca să'l primesc în ace
st loc. Să nu amân
ăm ma! mult.
I
e arbitrul vieţei şi al Mor
<va lăsa incă câți-va
ţiă, "mi
pe acest pământ pen
<în mijlocul credincioșilany
tru al ruga
or, mi
«primi în

Viaţă cu totul confor
m

voii prescrie un mod
de

Sfințeniei legilor sal
e.

—

457—

După ce a vorbit ast-fel, Episcopii
monil, "i conferiră sfintele taine, și'i

ce irebuea să

Imp&raţii,

păzescă.

carele

primi

făcură sfintele cereprescriseră regulile

Ast-fel el fu cel dintâiă

o nouă

nascere,

și

din toți

o viaţă spiri-

tuală în Biserica, Martirilor, care fu plină de Sfântul Duh,
şi luminată de o lumină cerâscă. Ard6rea credinţei sale
1 umplea

de o bucurie

ce nu

se pâte

exprima, și minu-

nile ce Dumnedeeasca, putere lucra în favârea sa, 7 răpea în

admirațiune.

De îndată ce ceremonia fu isprăvită, el fu îm-

brăcat cu o haină, a căria albsţă strălucea ca Ssrele, se
culcă și nu vroi nici odată după aceea de a îmbrăca haina

sa de purpură.

CAPITOLUL

LXII

Rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnedei
de Constantin.
Indată după aceea el înălță vocea sa, pentru a aduce
lui Dumnegei rugăciuni de mulţumire, și când le isprăviră, el rosti aceste cuvinte:
a
lumina
priimit
am
că
am,
ce
fericirea
«Recunosc acum
nedeplângea
EI
vecinică».
viața
la
dreptul
«credinței, şi
bunuri,
aceste
la
de.
norocirea, acelora cari eraii excluși

Ofiţeril din armata sa mergând
dai cât de mult se temeaiă de
Dumnedeii să prelungâscă viața
cepe a se bucura de adevărata

să'1 salute, și mărturisina'l perde, și câi doreaii ca
sa, el le r&spunse că înviaţă şi că cunoscea sin-

care
gur valdrea bunurilor ce'i făcuse Dumnedeu, și pe
afaapoi
regulă
EI
dorea cu nerăbdare de a le poseda.

cerile sale, ordonă că în fie care an să se dea Ore care
daruri în numele său locuitorilor din Constantinopo e, în

încă şi alte ordin

părți Provinciile între fiii sei, și lăsă
după cum judecă de cuviinţă.

CAPITOLUL LĂUI.
Mortea
Ş

_

lui

Constantin.
us,

în timpul

solem-

Imp&ratul făcu tâte cele ce am sp
ăvîrșește în diua,
nităţii Penticostejy, a cărei celebrare se s

—
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care urmâză cele şâpte săptămâni după învierea Mântuitorului şi în care el se sui la Cer, şi trimise pre Stintul
stu

Duh

pre pământ

dupre

mărturisirea Scripturei. In ul-

tima di a aceste! sărbători,
mare

din tâte,

care se pâte

Constantin încetă

numi

cea

mai

din viaţă pe la amiază-di,

lăsând Gmenilor corpul s&ă, și dând lui Dumnedeu sufletul săi, care era plin de cunoștința sa. și de iubirea sa.
lată care fu sfirşitul acestui Principe dar să vedem urmarea.
CAPITOLUL LXIV.
Regretele

Gmenilor

de

resboză.

Ofițerii sfâşieră îndată vestmintele

lor, se prosternară,

'și loviră capul de pământ, umplură Palatul de plângeri,
și de suspinuri, și plânseră mârtea Împeratului cu același
duioşie cu care copii plâng mortea părintelui lor. Tribunii
Și Sutașii publicară bine-facerile ce ei priimise de la, bunătatea. sa. Soldaţii 71 regretară dupre cum o turmă părăsită regretă pre Păstorul să. Poporul răspândit în
strade
dădu tot felul de semne de durerea sa. Cei mai mulți

erai palidi şi
parte

mirați,3 și nu

la perderea

era nimenea,

care să nu fa

publică,

CAPITOLUL
Funeraliile

lui

LXV.
Constantin.

| Ofițerii ridicară corpul de pre pat pentru a/1
pune întrun
sicriă de aur, și 7] duseră în una din cele
mai Îrum6se camere ale palatului din Constant
inopoli. Se aprinse
o atât de mare

cantitate

de făclii de

de jur împrejur,
că așa, câră nu se văduse nici odată, câră
Ofițe
rii veghiară di
ȘI
nopte

împrejurul corpului.

CAPITOLUL

Onoruri

LXVI.

date luai Constantin

după

mortea sa.

Ofițerii armatei, Comţiă și Magistraţii mergeau la 6reGră să salulte

care

pre

Imperatul

dupre

cum

aveai

-ohi-
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ceiul de a'l saluia în timpul vieţii sale. Senatorii venea

apoi dupre rangul lor, și poporul alerga cu mulțimea pentru a vedea ceremonia. Ea ținu f6rte lung timp, pentru că

Ofițerii hotăriseră de a păzi ast-fel corpul lui Constantin

până ce
funebră.
tagiul de
absolută,

nedeu

vor veni Principii, fiil săi, spre a asista la pompa
Ast-fel acest celebru Imp&rat avu singur avana guverna după mârtea, sa. cu o putere atât de
cu care guvernase în timpul vieţii sale. Dum-

"i făcu acâstă ondre ce n'o făcuse nici unul din pre-

decesorii săi, spre recompesă a onorurilor ce priimise de
la dînsul, şi care nu le primise de la nici un. Principe

altul. Nu

dece,

e niminea, care având

că sufletul

în Cer o împărăție

vecinică,

servat

după morlea

pre

pământ

ca și în timpul

aleseră

săi

posede

a con-

comandament

LXVIL.

fiilor lui

dintre

Impărat

sa, acelaşi

vieţei sale.

Proclamarea

Tribunii

nostru

fiind că corpul

CAPITOLUL

niGră păruse

puţină lumină să nu ju-

incomparabilului

Ofițerii

Constantin.

armatei

pre acel ce odi-

cei mai iubiţi în serviciul repausatului

Im-

p&rat şi “i trimiseră la Principii fiii s&i pentru ay informa
de tot ce se întâmplase. Insă. de îndată ce noutatea morţii
Imp&ratului se r&spândi în trupele ce erai în Provincii,

în același minunt chiar ca cum ele ar fi fost însullețite de
același spirit, de a nu recunbsce de Impărat pre niminea
altul de cât pre fiii s€i, începură a'i numi Împărați în loc

de a! numi Cesari, ca mai 'nainte. Ele și scriseră unile
altora, şi ast-fel intenţiunea ofițerilor fu cunoscută în puţin
timp

în tâtă întinderea

Imperiului.

CAPITOLUL
Doliă

De îndată

public

LXVIII.
Ja

Roma.

ce trista noutate a morţii lui Constantin

a-

junse la Roma, senatul și poporul fu coprins de o adincă
durere. Băile fură închise, târgurile oprite, jocurile, spec-

tacolele și cele-l-alte petreceri încetară.

Nu era nimenea,

—
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care să nu porte semnele întristărei publice, Şi care să
nu publice laudele r&posatului Imp&rat. Mai mulţi voiră
a avea portretul săi, și unii îl representară în cer, unde
se bucură de o fericire vecinică. EI proclamară pre Principii, fil săi, singuri Impărați, și cerură cu mari stăruinţe
ca corpul să fie adus în cetatea lor.

CAPITOLUL
Depunerea

LXIX.

corpului

lui

Constantin.

Constantie al doilea fii al lu Constantin sosind la. Constantinopole se făcu ceremonia pompei funebre. El mer-

gea înainte; în urma, lui mergeaii Companiile Gmenilor de
r&sboiă,

urmate

de o mulțime

fițerii erau în jurul corpului.
Apostoli.

nenumtrată

de popor.

0O-

El fu depus în Biserica S-ţil

CAPITOLUL

LXX

Rugăciuni făcute pentru Constantin.
Când Constantie se retrase cu Gmenii de r&sboiă,
sfințițil servitori a'i Bisericei începură rugăciunile cu poporu
l
și le întrerupseră prin suspinele lor, și prin lacrăm
ile lor.

Dumnegqeii

recunoscu

fidelitatea

serviciilor

acestui Prin-

cipe prin harul ce”! făcu de a"! da pre fiii si ca
succesori,
şi de a permite ca corpul săi să fie depus
(dupre cum

el dorise) în Biserica

S-ţilor

Apostoli, ca să participe

la
rugăclunile ce se vor face în ea, de către
Credincioşi, și
să conserve în cât-va după mârtea sa o autori
tate absolută.
CAPITOLUL
Comparaţie

LXXI.

a Fenixului, și a grâului.

„Constantin lu întru acesta asemenea
nu acelei pasări
din Egipt ce se dice că se arde ea
însăși pe un rug de
parfumuri, și renasce din cenușa sa;
ci Mântuitorului, carele fiind semănat ca, un Srăunte de
grâu se înmulțeșce

— 461 —
prin bine-cuvîntarea cerului, și produce spice câre acoper
tot pământul. Împeratul viețuesce ast-fel în fiii sti, guver-

neză sub numele lor, şi se arată cu ei în tablouri si în
cele-l-alte lucrări.

Imagina

lui

CAPITOLUL

LXXII.

Constantin

gravată

pe

monedă

Se făcură medalii în onrea sa, unde era represintat
cu capul acoperit, și pe partea cea-l-altă şedând pe un car,

cu o mână

cum

spre

ce eșa dintrun nor

a'l atrage

CAPITOLUL
Pietatea
Dumnedei

care

se

întindea

la Cer.

lui

LXXIII.

Constantin

a însemnat

ca şi

recompensată.

forte lămurit în împrejurările ce

am. descris diferința ce este între Principi, cari '] servesc
și acei ce

se declară

niea sa la mortea

contra lui. El a lăsat a isbucni mâ-

Impăraţilor,

carii

făcuse

r&sboiu,

în

timp ce el na dat de cât probe de bunătatea sa la mârtea lui Constantin, care i-a fost tot-d'auna credincios.
CAPITOLUL

Urmarea

LXXIV.

comparațiunei lui Constantin, și ale
altor Imperați.

Fiind-că el singur înlăturase superstițiunea și autorizase
pielatea, numai el singur primi, şi chiar în acestă vieţă
si în cea-l-altă o recompensă de care nimenea altul nici
odată n'a fost onorat, fie între greci, sai între streini.

în fine el a fost atât de celebru,

în cât Roma vechena

a.
produs nict odată nică un Principe, care să i-se pâtă compar

—
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„XXXVI

230

E

-

și schisma sa

Nepos

cc
Apocalipsul lui ln.
Ep. de Alexandria.
Dionisie
lui
ale
Alte scrisori

232
235

renumiți din acel timp . 236
„ XXVILIII Pavel de Samosata. Eipise.
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.

.

„ XXV
„ XXVI

Victoriile lui Const. contra Englejilor
Constantin libereză Roma
. . .
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362
Discursul lui Licinius înainte de bătălie
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„ XXVII

Mormnîntul mântuitorului.
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Bâla lui Const. discursul săi prin care cere botezul . 456
LX-I
457
LXII-III Rugăciuni aduse de Const, mortea sa .
458
.
pc.
Regretele 6menilor de r&sboiit
LXIV
458
.
Constantin
lui
date
LXV-VI Funeraliile și onorurile
459
Roma
la
public
Doliă
săi.
fiilor
ea
Proclamar
I
LXVII-VII
460
LXIX-LXX Depunerea corpului lui Const. Rugăc, pentru el
461
,
.
grâului
a
și
fenixului
Comparaţia
LXXI
461
LXXIL-III Imagina lui Const,, pietatea sa recompensată.
Urmarea comparaţiei lui Const și a altor imperaţă , 461
LXXIV
463
Dabla materiilor.
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