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PREFRŢII EDIŢIEI ÎNTÂI
———

Manualul de fată este întocmit— după în-

-Sărcinarea dată de Onor. Administraţiune a
Cassei Școalelor—pentru clasa V de seminar, .
conform programei analitice a seminarelor din
„anul 1908. Materia tratată e împărțită, după

cum pr.scrie programa,

în 50 de lecțiuni.

Fiecare lecţiune e calculată astfel ca să nu
fie mai lungă de 6, nici mai scurtă de 4 pa-

ini.

Dată

fiind

elevii din seminar

importanța
Istoria

ce o are pentru

veche

a Bisericii, în

care se coprinde şi Patrologia şi Istoria Dogmelor

—

cu

cari elevii

studii speciale —

nu

fac cunoștință

în

sa expus cât mai complect

posibil materialul istoric

din perioada

de timp

pe care o îmbrățișează această parte a Istoriei Bisericești,- despre care tratează paginile
zirmătoare.
Nu s'a uitat că forma

mare
“ nualul

de

expunere

influență asupra fondului,
este

e în faza

nici

are o

câ.

ma-

destinat pentru tineri a căror minte

critică a trecerii dela memoria me-

Canică la judecată şi s'a căutat ca povestirea
să fie strâns logică, dar uşoară. Memorizarea
papagaliccască a celor cuprinse în text e impiedecată prin lungimea relativ mare şi prin

IV

|

a

bogăția faptelor expuse

în fiecare lecțiune, pe

când învățarea rațională, reproducerea în mod
liber este înlesnită de împărțirea” aproape a

fiecărei lecţiuni în
prin țifre sau prin

mai multe părţi (arătate
litere), prin tipărirea. cu

caractere mai mari a numelor, faptelor, datelor vrednice 'de reținut, şi cu caractere mai mici
a amănuntelor care servesc numai spre lămu-—

rirea și ilustrarea celor spuse în texiil propriu zis.
7
i
3
Dacă nici în clasa V—când seminariștii au
vârsta de 16-18 ani—-şi nici la Istorie nu se
vor deprinde elevii să povestească liber ceeace
au citit în manual, atunci e o adevărată nenorocire și nu leg nici o speranță de rezultatele

ce va da școala în care se va proceda

Cei vechi au zis:

vitae“,

alifel.

„Historia est magistra

dar ea nu-și va

îndeplini

acest

rol,

dacă cele expuse nu vor fi citite cu luare-

aminte, cu judecată şi pătrundere, pentru a se
putea cunoaște adevăratul mobil al faptelor,

ființa

intimă

a evenimentelor istorice,

iar

nu

numai înfăţişarea lor dinafară, dela suprafață.

„Numai când isteria va oglindi exact trecutul,
va putea servi de îndrumâtoare prezentului şi
de profetiță a viitorului.
a
AUTORUL.

PREFAŢĂ LA EDIȚIE DOUA
Pe
cărți
greu
sine,

când lucram la prima'.
— în vara anului 1911 —
de nervi, din care cauză
cât și mai ales tipărirea

totul așa cum doriam.
descoperi!

cată

deplin

pe

cu bucată

Ja lumină

Aceste

ediție -a.acestei
m'am bolnăvit
atât lucrarea în
nu sa făcut în

defecte

când

acum,

le-am

citit bu-

am

şi rând cu rând, pentru a da

a doua

ediţie. Sunt

vesel că

mi s'a

oferit acest prilej, ca să prelucrez întreg mazerialul în limitele îngăduite de o ediție nouă

și «îmbunătățită».

|

Nădăjduiesc că multele,

greşeli
de

care nu Sunt numai

graful şi el, poate chiar
vor

chiar prea

multele

de tipăr din ediția precedentă— greșeli

dispare

cu totul,

eu vinovat,

în mare

sau cel puțin

ci şi tipo-

măsură

—

se vor re-

duce la minimum posibil, în edițiunea de față.
Am înlăturat. și câteva greșeli de fond, care
mau fost semnalate de nici unul din membrii
celor trei comisiuni de cercetare a manualelor
didactice pentru seminarii și a căror strecurare
în text se datorește numai boalei de care am
suferit la elaborarea primei ediţii. Am făcut
apoi numeroase îndreptări stilistice, am unificat ortografia şi am simplificat şi redus câte

Vi

-

ceva pe ici şi colea, unde se simmţia trebuinţă,
sau din lecțiile care erau cam lungi. Dacă totuş

lecțiile par mai lungi decât

numai O Simplă
în ediția

de față

în

ediţia

întâi, e

iluzie care rezidă în faptul că
sunt cu mult

mai puține rân-

duri pe pagină decât în cea precedentă. Cu
» aceste îmbunătăţiri: de fond şi formă lucrarea
se apropie mai mult de ceeace cred că trebuie.
să fie o carte didactică și am convingerea
că
va folosi elevilor mai mult decât ediţia
prei

cedentă Aș fi fericit dacă acest pas
înainte
va fi: simțit și de elevi şi dacă unii.
dintre ei
îmi

vor împărtăşi observațiile tor, după
'termi-

„narea

Studiilor . seminariale,

pentru

a putea
fine seamă de cele întemeiate din
ele
la
o nouă
ediție... dacă Dumnezeu mă wa
învredni
ci s'e
fac.
AUTORUL
3 Aprilie

1916, Duminica

Floriiloy.

PREFAŢĂ LR EDIȚIE TREIA
A vrat Dumnezeu — slavă. Lui !.— să mă
învrednicească să scot şi ediţia a treia a acestei

cărți.
|
Ea riu se deosebește
ce privește

de cea precedentă,

în

lecţiunile decât prea puțin, aproape

imperceptibil. Înfătişarea

generală

este

însă

schimbată prin adaosul bucăţilor de citit din
anexe. Acelea cuprind documente istorice care

servesc de ilustrare celor expuse în lecțiuni.
Drept ar fi ca expunerea să se întemeieze la
fie ce. pas pe asemenea documente, să fie ca
ilustrarea lor, dar aceasta ar fi la noi o adevărată revoluție în metoda de predare a Istoriei şi revoluția nu se potriveşte cu firea românului păstrătoare

a celor ce a

apucat,

în

forma cum le-a apucat.
_ Nădăjdiiesc totuș că aşa de paține cum sunt

şi la locul în care sunt puse, ele vor atrage
asupra lor luarea aminte a profesorilor şi a.

elevilor şi vor fi citite, iar citirea nu va fi fără
|
folos.

AUTORUL

-

30

Ianuarie

1922,

Cauzele
|

care au înlesnit răspândirea
creștinismului.

cu

cea mai

ceeace este dovada

iuțeală uimitoare,

o

în lume

creştină. s'a răspândit

Religiunea

Cauzele:
sa sunt

strălucită a originii sale dumnezeeşti.
care au ajutat şi înlesnit răspândirea

ae două feluri: unele. dinăuntru şi altele din|
afară.
sunt:
dinăuntru
Cauzele
1. Dumnezeirea creştinismului, care sa ade-

verit prin numeroase minuni şi prin rezultatul
nu mai puţin minunat al, propoveduirii învăţă+urii sale. Intr'adevăr învăţătura creştină, cuvân-.

tul mântuitor al sfintei Evanghelii, sa adresat în
soartei

desmoşteniţilor

tuturor

din

primă

linie

lumea,

păgână,

adică sclavilor,

femeilor şi. celor

săraci,

umiliți

şi apăsați. Prin

influenţa

cătoare
ea

Dar

a

pe care

a transformat

ea puterea

cei învăţaţi

desăvârşire

binefă-

acestora,

lumea

sa miraculoasă,

veche.

ci şi față de

şi avuţi, dovaâă numeroşi

înalți demnitari

nismul.

cu

asupra

faţă de cei. simpli,şi umiliţi şi-a:

au numai

arătat

exercitat-o

-

păgâni,

cari

|

au

filosofi

primit

şi

crești-

.

-2

2. Superioritatea

creştinismului fată de fi-

losofia şi de religiunile

păgâne.

cât și religiunile păgâne în genere

mult

Atât filosofia,

mulţumiau cel

mintea, iar inima o lăsau “rece,

pe

când

creştinismul mulțumia şi inima prin învățătura
despre împăcarea omului cu Dumnezeu, . prin
jertfa, adusă, de Mântuitorul”pe cruce; prin proelamnrea egalităţii tuturor oamenilor înaintea lui

Dumnezeu,

prin făgăduirea unei vieţi fericite din-

colo de mormânt, etc.
_a
3. Curăţia morală a vieții creştine,
nu era altceva decât traducereaîn faptă

care
a cre:

dinței neclintite
în dumnezeirea, lui- Christos si a
„învățăturii sale şi urmarea cu sfinţ
enie a. pildei

vieții dată

vățătari

de el. Păgânii.aveau

frumoase

despre

virtute

şi ei unele

în-!

şi! pistată,

dar

nu le urma apro.ap
nimee
ni, ci erau numai pe
hârtie, iar viața-lor era. întinată
de tot felul de păcate şi viții
Creştinii dimpotrivă puneau în
practică
tot

ce învățau,

căci. Mântuitorul

a. zis:.
„Nu oricine îmi zice: Doamne
! Doamne ! va
intra-în împărăția cerurilor,
ci cel care va.

face şi va învăţa,
4. Curojul

nare

şi statornicia

se va chema“.
cu care

creştinii îşi

apărau credința, pentru care înfruntau cele mai
mar! primejdii. suferia
u cele mai

cumpli

*

te chinuri
şi chiar moartea. In păgâ
nism
era lucru nepo-,
menit ca cineva să sufere
şi Să. moară pentru
credința sa.
|
N
5. Zelul şi abnegațiunea
neasemănat de mari
cu care misionarii şi îavătă
torii creștini pro- .
poveduiau: şi - susțineau
creștinismul, Cei mai
mulţi din misionarii creşti
ni, începând cu Sfinții
apostoli, au pecetluit cu
sângele lor propovedui-

rea

şi apărarea

credinţei creştine înaintea, iudei.

lor şi a păgânilor.
Toate acestea au atras: privirile lumii păgâne
şi iudaice asupra creştinismului, au făcut şi pe
cei mai mari duşmani ai lui să se întrebe, care
poate fi secrețul puterii lui şi i-au determinat;
apoi să-l primească.şi ei.

Cauzele” dinafară sunt:
"1. Decăderea religiunilor păgâne. La ivirea.
creștinismului în lume, religiunile păgâne decă-

zuseră, cu totul. Coltul celor mai multe din ele

era

un

amestec

ciudat

de ceremonii

zgomotoase

cu practici absurde, crude şi: revoltătoare. Misterele, oracolele, magia şi mantica aveau mare
căutare şi formau, ca să zicem așa, sufletul religiunii. In realitatea existenţei zeilor nu mai:
credea aproape nimeni: Nu numai filosofii, ci
chiar şi preoţii şi poporul, îşi băteau joc de
credinţa în zei şi de legendele despre viaţa lor
imorală şi scandaloasă
De morală nici nu putea
fi vorba, când religiunea era aşa de decăzută.

Virtutea era —
numai -un nume,

cum a zis chiar un păgân —
sau — cum zice un scriitor bi-

sericesc— virtuțile păgâne

erau viţii străluci-

toare.
Ta fața, acestei stări de lucruri dorința de o
religiune mai înaltă, cu o morală mai curată,

care să, satisfacă

setea. religioasă

exprimase de mulţi: dintre
sibilele

a

tuturor,

se

înțelepţii

păgâni

şi

(profetese păgâne) preziseră

venirea unui

mare reformator religios şi moral din spre răsărit.
Când sfinţii apostoli începură a propovedui grecilor şi romanilor pe lisus cel răstignit pe cruce
şi întăriră

trimiterea

lor

cerească

prin

minuni,
7

4

cei mai mulţi dintre
_Reformatorul
nismul.

2

păgâni

așteptat

de

crezură că a sosit
ei şi primiră
7

crești-

Descompunerea filosofiei clasice. Prumoa-

sele învățături ale marilor filosofi ai vechimii ca:
Pitagora, Socrates, Plato şi Aristoteles, cari fu-

seseră

un

puternic

morala păgână,
mători încă

pentru” religiunea,

Și

găsiau admiratori și ur-

cu-mult timp înainte de aparițunea

creştinismului.

mulțime

sprijin

nu mai
Pe

ruinele

lor -e

ridicaseră

de alte sisteme filosofice nouă,

o

ca dp.

epicureismul, stoicismul, scepticism
ul, *
- neoplato-nismul şi neopitagoreismul, care se luptau între
.
ele şi căutau să se discrediteze unul pe altul. Indeletnicindu-se cu căutarea adevărului, pe
care
nu
au

l-au putut găsi, aceste sisteme
deprins spiritele cu cercetarea şi

de probleme

mai înalte,

iar

pe

pe deoparte
preocuparea,

dealtăparte au

aruncat sămânţa neîncrederii în ele (în
sisteme)
şi au pregătit astfel terenul pentru
înţelegerea
şi primirea adevărului absolut, propovedu
it de
creştinism 7
d

3. Împrăştierea iudeilor în toate părțile

imperiului roman. Incă, ăin timpul lui
Alexandru
cel Mare (veacul 1V a. Chr.),-: iudeii
începuseră,
a ieşi

din Palestina, şi a se aşeza -printre
alte
popoare. Mai ales în Alexandria
— oraş întemeiat
de

Alexandru, la gurile Nilului şi care

ajunse în
“curând centrul comereial şi şt
inţific al întregei
lumi greco-romane — se grămădiră
mulţi iudei.
Vitându-şi limba părintească,
ei fură nevoiţi a,
traduce
vorbia

cărţile sfinte în dialectul grecesc care.se

în Alexandria. Traducerea aceasta

Ccunoscută sub numele de Septuaginta.
şi răspândirea

-

5

.

.

i

dince în ce mai mult a iudeilor — dela cuce- :
rirea

Palestinei.de câtre

armatele

romane

credință,

adorarea

unui

sub;

“conducerea lui Pompeiu (anul 63 a Chr.) —prin
toate oraşele “imperiului roman, dădură prilej.
multor păgâni să cunoască religiunea. iudaică.

Statornicia în

singur

Dumnezeu şi respectul pe care iudeii din toată
lumea, îl aveau pentru templul lui lahve din
lerusalim, cum.şi faptul că luliu Cezar îngăduise:
practicarea. “în “imperiu a. acester religiuni, au
avut o -mare influenţă asupra păgânilor, înclinați

spre tot felul de culte.

şi ținea:

tăierea” împrejur

dintre

Unii

ei primiau

religiunea mozaică

în.

ales

fe-

întregime. Aceştia se numiau prozeliții dreptății.
Alţi: —în

mult: mai

număr

mare

şi mai

mei, sclavi şi muncitori — se obligau să se lepede
de cultul idolilor şi să adore pe lahve. Aceştia

se numiau prozeliții porţii. Și inai mulţi în fine
se mulţumiau

cu

ceremoniile

şi

unele

practici

religioase ale iudeilor. Nădejdea, în apropiata ve-

fire a. lui Mesia, cel prezis de prooroci, era dar
cunoscută şi păgânilor şi încălzia înimile, multora

dintre «i.- Chiar marii scriitori romani:

Vergiliu,

Tacit şi Suetoniu, pomenesc în scrierile lor de
un Mântuitor, care va veni din ludea. Lumea
păgână era dar în parte pregătită pentru primi- rea

creştinismului şi când

el .se

ivi,

putu

să

se răspândească; cu repeziciune, fiind așteptat de
a
mulţi.

4. Marea

întindere a împărăției romane. Ro-

__manii, ajunseseră să, stăpâniască, la ivirea creşti
cute.
cunos
nismului, cea mai mare parte a lumii
asupra
Domnia aceloraşi legi peste întreg teritoriul
ența
căruia se întindea stăpânirea romană, exist

6

.

"a bune căi de comunicaţiune, cunoaşterea limbi
i
grece
şti, —ca

limbă

a comerțului

şi

a culturii—

de aproape toată lumea de atunci,
relaţiunilepolitice şi comerciale pe. care romaniile întrețineau cu popoarele nesupuse stăpânirii
lor, ete.,
înlesniau foarte mult relaţiunile
dintre oameni şi
ca atare înlesniră în mare grad
şi răspândirea
creştinismului; ai cărui misionari
puteau străbate
tot imper

iul nesupăraţi

de nimeni.

Duninezeu-a rânduit ca toate
aceste cauze să,
„„coniucreze şi să, ajute la răsp
ândirea cu repeziciune a creştinismului până
în cele mai depărtate colţuri ale lumii, pentru
ca să se vadă că,
el nu este o religiune ca oricare
alta, că nu este.
“ceva omenesc, ci dumnezeesc.
-

2
„Starea
1. Incă

politică şi morală a iudeilor.
cu

63 de ani îna
Palestina căzuse îa sta pânire inte de era creştină
a, romanilor. La, acea,
dată doi membri

gin familia domnitoare
a, Ma-cabeilor (fraţii Hircan 1]
şi Aristobul II), certându-se între ei pentru tron
, chemară, ca arbitru
pe generalul roman Pom
peiu; care -se afla
cu
armata în Asia... Acesta,
cuceri. Ierusalimul, Juă,.
captiv pe Aristobul
şi făcu rege pe Hircan
, că
rua-i impuse tribut, iar
ţara i-o alipi la imperiu. Nu mult după ace

asta (anul 37 a Chr.) Zro
d
Idumeut sau cel Mare,
alungă, cu ajutorul romanilor, pe Aat

igon, ultirăul rege de
neam iudeu
Şi-i luă locul.
Irod căută, să-şi câştig
e favoarea protectorilo
r .

7

săi, aplicând cu
căută

asprime

însă în acelaşi

.

Ă

Ă

-

toate legile romane. El

timp

să-şi

atragă

şi sim-.

patiile iudeilor, rescectând religiunea lor şi. rezidind cu mari cheltueli templul din Ierusalim. La
moartea. lui, întâmplată curând după naşterea
Domnului nostru lisus Christos, regatul fu împăr- .
ţit între cei trei fraţi ai'săi. Cel mai-mare dintre
ei, anume Arhelau, luă ludeia, Samaria și Idumia,

cu titlul de etnarh,

iar ceilalţi

restul, cu titlul de tetrarhi.

doi

luară.

Arhelau
.fu depus şi

exilat în anul 6 d. Chr. iar partea stăpânită de
el fu prefăcută în provincie romană şi unită cu
Siria _Proconsulul Siriei, cu reşedinţa în Antiohia,

guverna partea aceasta de ţară printrun procurator, care-şi avea reşedinţa în Cezarea Palestinei şi care venia la Ierusalim numai
în timpul
sărbătorilor, când se grămădia multă lume aciUnul dintre

aceşti

procuratori (al șaselea) a fost

Ponțiu Pilat, în timpul căruia a pătimit, a.murit şi a înviat Mântuitorul Christos .
Părţile stăpânite de Irod Antipa şi de Fulip,
ceilalți doi fraţi mai mici, avură şi ele mai. târziu
aceeaş soartă.
|
ludeii — ca orice popor robit de altul — erau
foarte nemalţumiţi de jugul roman. Nemiulţumirea lor era cu atât mai mare. cu cât îşi forma.
seră ideia greşită, că Dumnezeu îi ocroteşte pe
ei în deosebi şi în aşa grad, că le va supune pe

toate celelalte popoare. Socotind

pe

ca un

ei-aşteptau

Dumnezeu

al lor naţional,

un Mesia războinic, un
jugul

roman

şi să

viteaz

împliniască,

Dumnezeu
şi

care să scuture
visul

lor de

aur:

supunerea tuturor popoarelor lumii sub: sceptrul
lor, Mesia cel mult aşteptat: trebuia să, vină în
N

.

8
curând,

pentrucă

ei

a

nu aveau

acum

regi din

neamul lor şi patriarhul lâcob prezisese, că atunci

când nu vor mai. fi peste urmaşii sâi regi din seminţia lui luda, va veni Mesia. Idea, greşită,
despre Mesia a fostpieirea lor, pentrucă i-a făcut
să se ridice împotriva romanilor, cari le-au desființat statul, au dărâmat lerusalimul şi pe ei
i-au împrăştiat prin tot imperiul.
-

2. Într'o astfel

astfel de

Mesia, iudeii
de vedere
cu

sine

de

situaţiune

idei greşite despre

nu

moral.

stau

mai

şi cu.

bine nici din punct

Exclusivismul.

exclusivismul

politică

Dumiezeuşi despre

moral,

naţional _aduse

adică

ei

nu

iubiau

şi nu socotiau oameni,în înţelesul nobil al acestui
cuvânt, decât pe connâţionalii lor, iat pe celelalte neamuri le disprețuiau şi '6 urau. Din legea
dată lor de Moisi, ei nu mai țineau nici „partea
cu

adevărat

religioasă

nici

pe

cea

morală,

ci se

mărginiau numai la ceremoniile exterioare, precum: aducerea, de jertfe, mergerea la templu sau
la

sinagogă,

observarea

prescripţiunilor

pentru

îmbrăcăminte, pentru tunderea părului, tăiatu
l
unghiilor, gătirea, bucatelor, etc.,
etc.
Cele trei secte religioase, care existau.
din

vremea, Macabeilor,

înăsprirea
morale.

contribuiră

stării politice şi
-

la

şi

mai mult Ja

înrăutățirea

celei

Secta: fariseilor era cea mai numeroasă,
Şi cea,
ma! cu vază înaintea, poporului,
din cauza idei-

lor

ei naționaliste

si

a

respectului pentru

obser-

varea, până în cele măi raici amănunte,
a legii
lui Moisi. Vederile lor politice pricin
uiră mult
rău iudeilor, pentrucă fanatismul şi exclu
sivismul
propoveduit de ei, cum Și îndemnul de
a nu'da
7

„ore.

repeti +

9.

Pa

ascultare legilor romane, ţineau pe popor într'o
fierbere continuă, şi atraseră asupră i urgia ro-:
manilor. Nu mai puţin rău au pricinuit fariseii |

şi pe tărâmul
la. observarea

religios-moral. Ei țineau cu tărie
literii legii şi ca niște Gatine şi

tradițiuni absurde, pe care ie puneau mai presus
de preceptele religioase şi morale ale Sfintei
Scripturi. In observarea, preceptelor legiiei ru

erau sinceri, nu le. îndepliniau din cânvigere, ci
numai de ochii lumii şi ca să fie lăudaţi și stimați

de

semenii

lor

ca

oameni

evlavioşi.

Prin

această purtare, ei au făcut mult rău poporului,
deprinzându-l să fie fâțarnic şi stricându-i astfel
caracterul. Cu toate acestea, din rândurile fari-

seiler

au

ieşit

renumiţi

de

lege

ca:

Hilel,

cei

doi

dintâi

au

public.a
urmă

murit

activităţii

a trăit

şi

cărturari

sau

Samai şi Gamaliel,

pe

înainte

de

Mântuitorului,
vremea

sfinţilor

învăţători

din

cari

începerea

iar

în

cel

din

apostoli.

Secta saduceilor era opusă sectei tariseilor.
Pe tărâmul politic, saduceii erau partizanii romanilor, de aceea, nu erau iubiţi de popor ta fariseii, iar pe tărâmul religios, respirgeau tradi-

tiunea. și se conduceau

numai

de Sfânta Scrip:

tură, pe care o explicau în chip raţional, tăgăduind tot ce este supranatural. Ca atare nu credeau în existenţa îngerilor, în existența şi nemurirea sufletului, în învierea morţilor. în vieaţa
viitoare și în răsplătirea faptelor după moarte.
Având

astfel

de

foarte desfrânată

asupra moralității

credinţe,

vieaţa

şi influența

lor morală

exsrcitată

era

de ei

generale era detestabilă.

Secta eseilor era compusă din oameni, cari
trăiau în cea mai mare parte retraşi în singură1. Mihălcescu.

— Ist. Biseric.

Univ.

a

|
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tate, prin deşertul

dela

apusul

Mării Moarte,

ducând vieaţă ascetică şi contemplativă.. Ei trăiau
în comun şi erau necăsătoriți. Nu mâncau carne
şi nu jurau niciodată. Deşi ţineau legea lui Moise,
aveau

totuş

cultul

alte

lor

temple

sau

precum

şi o mulţime

dumnezeesc

localuri proprii

aparte,

fără,

de-rugăciune,

de :ceremonii,

care

rivali-

zau cu ale fariseilor în minuţiozitate, număr şi
absurditate. Nesocotind tocmai partea ceremonială din lege, parte la care poporul ţinea nai
mult,

eseii

avură

intluență

rea asupra

vieţii

re-

ligioase-morale a poporului, care nu mai ştia ce
să creadă şi cum să. vieţuiască, spre a împlini
cu adevărat voinţa lui Dumnezeu.
Afară, de aceste trei secte propriu zise din

sânul poporului iudeu, trebue să mai amintim
şi de samarineni. Aceștia nu erau o sectă, religioasă sau politică, ci populaţiunea Samariei,

care rezultase din amestecul evreilor, rămaşi în
patrie după distrugerea, regatului Israel de către
asirieni

(722

a

Chr),

cu

coloniştii aduşi

de

cu-

ceritori. Evreii socotiau pe sararineni ca spurcaţi, pentrucă se închinau la idoli, şi nu, voiau

să

intre

în

nici

un fel de legătură cu ei. Pe

timpul lui Alexandru cel Mare, samarinenii își
- clădiseră un : templu al lor aparte, pe muntele
Garizim, lângă Sichem, care însă fu dărâmat de
către loan Hircan (între ani 120—110 a. Chr.).

Ei considerau

şi după

aceea

muntele

de sfânt.

Trăind în duşmănie cu iudeii şi ocupând partea de mijloc a Palestinei, samarinenii despărţiau pe iudei în două părţi: cei din miazănoapte,—din Galileia—şi cei din miazăzi—din
ludeia—formând

un fel de strat

izolator între ei.

4]
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"Exclusivismul politic și religios al iudeilor față

de tot ce nu era, iudaic, pe deoparte, iar ideile
rătăcite ale seetelor lor religioase şi certurile
dintre ele, pe de altă parte, fâcură ca acest popor să decadă, foarte mult atât politiceşte cât
Şi moralmente. Politiceşte iudeii aveau să su-

„porte

jugul roman,

alt popor,
iar

cu mult

numai

moraimente

mai greu decât orice

din cauza
vieaţa

exclusivismului

lor nu

se deosebia

lor,
mult

-de a popoarelor păgâne, pentrucă, legea lui Moise
ne mai fiind respectată în spiritul ei, credinţele
- deşarte

şi

imoralitatea

se îmmulţiseră

simţitor,

ceeace face pe istoricul lor Josif Flaviu (95 4.
Chr.) să asemene lerusalimul cu Sodoma. şi Go-

4
!

_
ora, de altădată.
Aceasta, era starea politică şi morală a: iudeilor în timpul venirii Mântuitorului în lume. Imprejurările extrem de critice, în care se aflau
din ambele puncte de vedere, făcură pe cei mai
buni dintre ei să-şi îndrepte privirile spre cărțile sfinte, să, cerceteze prezicerile proorocilor şi
să nădăjduiască în apropiata venire a unui Mâatuitor. Alături de covârșitorul număr al acelora,
cari aşteptau un Mesia politic, se aflau dar—

poate nu în număr
pentru

să

tocmai

cari Mântuitorul

fie un

lui Moise,

şi

profet

cum

şi proorociţa

restrâns —
religios,

legiuitor

ne dovedesc:
Ana,

teia, samarineanca

şi unii

prezis şi aşteptat avea

Nicodim

si

dela puţul

asemenea

bătrânul

Simeon

din

Arima-

losif

lui lacob ş. a.

2
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Starea

politică

şi morală

Aşteptarea
i
E

1. Cu privire la starea politică a lumii păgâne din timpul ivirii creştinismului şi încă câtva.
după aceea, trebue ştiut că imperiul roman coprindea aproape toată lumea cunoscută pe atunci.
El se întindea dela Rin, Dunăre, Marea-Neagră,

Munţii

:
ă

a păyânilor.

lui Mesia.

Caucaz

şi

Marea

Caspică, -ca

hotar în

partea de miazănoapte, până la Oceanul Atlantic în spre apus, până la deşerturile Africei, înmiazăzi şi până la râul Eufrat, în spre răsărit.
Impăraţii romani din primele dinastii au tnut;
să apere integritatea, imperiului, dar peste două

veacuri

diteritele

neamuri

germanice

deschid

drumul năvălitorilor barbari în imperiu, care numai cu multă greutate şi cu pierderi imense sa ma! putut menţine încă două veacuri,
după care

jumătate din el—şi anume
căzut

(576)

în mâinele

partea de apus—a

herulilor

La marginea de răsărit a imperiului
dela, râul Eufrat şi până la Ind Şi dela,: roman,
Marea
Caspică, şi până la Oceanul Indian, se întindea

împărăţia parților, care a durat

până la anul

=26 d. Chr. (pe timpul împăratului roman Alexandru

Sever), când fu cucerită, de perși.
Atât
parții cât şi perşii au trăit în duşmănie aproape
continuă cu romanii și au
In spre

miazănoapte

regatul Armeniei,
mai

scurtă

vreme

pte

avut
a

războae

nzuaai

de împărăția

câncene
_

parţilor era

care, în întregime, a fost nuSupus

romanilor
- şi perșilor,

-

13 .-

pacând

o parte din el — Armenia

încorporată la imperiul
era creştină.

roman

Spre răsărit de împărăţia

Mic
— fusese
ă

încă

dinainte de

parţilor era /ndia,

care navea atunci nici o însemnătate. Afară de
teritoriul pe care-l numim noi astăzi astfel, pe
atunci mai purta numele de India şi: Arabia,
"Etiopia, deşertul Libiei şi regiunea diutre Pontul

Ex n (Marea Neagră) şi Marea Caspică.
La miazăzi de imperiul roman se afla, în Asia,
Arabia, iar în Atrica Etiopia, Libia, şi GetuJia, care

iarăş n'au jucat

Tol politic.
Aceasta

în acest timp

era starea politică a lumii

„ivirea, creștinismului. S'ar putea zice

niciun

păgâne la

că

impe-

riul roman reprezenta civilizaţia, iar celela!te
state şi popoarele fără, vieaţă de stat dimprejurul lui, reprezantau barbaria.
„2. In ce priveşte starea morală a păgânismului, trebuie să ne oprim privirile îndeosebi la

Aumaa greco-romană, în care sa răspândit

mai

mult creştinismul şi cu care a avut de dus lupte
grele şi îndelungate
Cu celelalte popoare ale
lumii păgâne care se af!au pe o treaptă infe-

_zioară

de

cultură

şi a căror

religiune

consta

în

mare parte din idololatrie grosolană, creștinismul
a luptat mai uşor, a învins mai repede, pentrucă el înfățișa nu numai religiunea absolută,
ci şi o mai bună ordine socială şi de stat, un
terea mai prielnic pentru desfăşurarea civilizației ; de aceea, starea, morală a acestor popoare
nu ne interesează aşa de mult.
Cu totul altfel stau lucrurile cu lumea grecoromană. (ărecii şi romanii erau expresiunea cea

14

înaltă

mai

civilizaţiunii

a

civilizaţiune

antice,

care în multe privinţe rivalizează cu “cea de
astăzi, dela care ne inspirăm încă şi căreea îi

dăm numele de clasică. Religiunea şi moralitatea,
făceau parte
se întemeiau

integrantă din această civilizaţiune,
pe ea și găsiau în ea un sprijin pu-

cu toată decăderea

morală

în

ternic.

De aceea

care se
nu s'a
trivire,
învivge
siuni:

alla lumea greco-romană, creştinisraul
putut impune dintr'odată şi fără împoci a avut de luptat mult şi, pentru a.
definitiv, a trebuit să facă mici conceA

Religiunea grecilor

era

politeistă,

adică se

adorau mai mulţi zei. Pe când însă în religiunile
altor popoare, zeii erau înfăţişaţi sub formă de

animale
forma

şi de monştri,

celor

mai

grecii

desăvârşite

Frumosul era împins așa de
giunea consta aproape numai

îi

înfăţisau

chipuri

sub

omeneşti.

departe, că relidin înfăţişarea şi

adorarea damnezeirii sub forme plastice cât mai
desăvârşite, în vreme ce sfinţenia, vieții era cu
totul neglijată,
La romani religiunea era pusă în serviciul

statului, cu care era aşa de strâns legată încât
.

aproape se confandu. .

mini, Ereacă și romană punea în sarcina

și cugetătorii tă o patizni şi păcate, iar filosofii
tinând că zeii e duiau
sau
și an
ale puterilor

existența, lor reală, SUspersonificaţiuni poetice

îndumnezeiţi

cauză

de Same OE naturii, Sau 0amer
p „perstitia mulţimii. Din această
necre dint

ea, nu s'a decretat
numai

statului,

aproape generală şi dacă

aa nevoie
oficial, de Se credinţa
datoreșteîn
» ca Câree avea

|
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zei, pentru
pe

a putea

ţine mai

uşor în

ascultare

supuşi.

Pentrucă, religiunea, nu-i mai mulțunmia şi pentrucă sutletul omenesc nu poate trăi fără religiune. grecii şi romanii se deteră la tot felul de
culte barbare,

cum

era îndeosebi

nysos, allui Mitra,

cultul lui

Dio-

al Zeiței Frigiene ş. a. şi la,

magie, vrăjitorie, mantică, hiromanţie, necromanţie şi alte mijloace de a ghici viitorul Insuş
senatul roman: hotări ca să se aşeze în panteonul diu Roma statuile zeilor tuturor popoarelor învinse, parcă anume cu scopul de a dispensa pe romani să se mai închine zeilor lor.
Incercarea, făcută de unii oameni de stat şi
filosofi, de a reînvia vechea religiune romană,
care era strios legată de trecutul glorios al
Romei, fu zadarnică.
Frâul pe care religiunea-l pune patimilor fiind

smuls şi călcat în picioare,

desfrînarea

domnia,

pretutindeni.
In

meia

familie,

bărbatul avea. putere

era humai

n'aveau

nici

un

absolută. Fe-

sluga, aproape sclava lui. Copiii
drept

cât

trăia

tatăl,

care-i

putea chiar omori, când erau mici. Abia pe
timpul lui Constantin cel Mare se făcu o lege
care pedepsia pe părinţii cari-şi omorau copiii.
Numărul femeilor cu moravuri ușoare era foarte
mare Scriitorul P/qut spune că pe vremea sa
erau în Roma mai multe femei ușoare de cât
muşte

vara.

Nu

numai

acestea,

ci şi femeile că-

sătorite duceau vieaţa cea mai depravată. Severitatea de moravuri din timpul republicei era
necunoscută acum. Matroane, cum a fost Cornelia,

mama

Grachilor,

nu

se mai

găsiau.

Di-

„15
vorţul

era la modă,

a societăţii.
filosoful

Seneca

—

mai -socotiască
după

mai

Ajunsese
ca

nebilele

anii după

al bărbaţilor

căsătoriau,

ales în pătura de sus

aproape regulă— cum zice

pe

pentru

cari-i

a se

romane

numărul

să

avuseseră.

divorța

nu-şi

consuliler, ci

şi se

Ele se
divorțau,

pentru a se căsători din nou. Sclavia era o
pată şi mai urită, atât a familiei cât şi a societaţei păgâne. Un sclav prețuia mai puţin de
cât

un

animal;

voia. Adesea

stăpânul

pieriau

dispunea

de el

sute şi mii de

cum

sclavi

de

moartea cea mai-crudă, în lupta cu fiarele-sau
în lupta dintre ei în circ, numai pentru gustul
stăpânilor lor şi al mulţimii setoase de petreceri
sângeroase.

i

;

In stat voinţa împăratului era cea mai înaltă

lege, pentrucă,
vieaţă, ca zai.
de fapt armata,
pună Şi să, dea
aceea impâraţii,

pe deoparte

împărații erau adoraţi, chiar în
Totuşi puterea, Supremă o avea
care începu dela o vreme să
jos pe împărați, după plac. De
care urmară după August, având

conştiinţa că toată,

iar

pe d> altă

işi

potreceau

lumea

e a

lor,

parte nefiind siguri de vieaţă, sau
timpul

numai

în

desfătări, . sau

făceau să, cargă valuri de sânge, ucizând pe toţi
La era bănuiţi că le ar putea, face vreun tău.
Cani

tarilor

pct

za să

i „erau

în get
poată

pu

şi

cât

guvernatorii

să,

erau

stoarcă

provinciil

r,

avutul loui-

în funcţiune,

pentru

iagarul bin
L în urmă, în lux şi în plăceri.
giuailor n
TA care mai rămăsese era, vitejia le-

anile

in râzboiu şi domnia dreptului în relaoameni,
Cam acslaş lucru se petrec
ea, şi la celelalte
nile:

dintre

-

1
popoare păgâne din afară de i imperiu. Şi la acestea
relgiunea, era, discreditată, şi morala decăzută
şi

nesocotită.

din cauza
puterea

Vieaţa

familiară,

era

despotică

a

suveranului

nici o margină.
mjlocul

la

3.

generale,
nu

în
ştia

mai

şi

mai

rea

*

poligamiei, sclavia era în floare, iar
acestei

aceste
ce

nu

cunoştea

dezordini şi conrupţiuni

să creadă

.

turburi în care omul

vremi

cum

şi

să

trăiască,

unii își îndreptară privirile către cer, așteptând
ajutor dela un Dumnezeu necunoscut, căruia-i
ridicară altare, cum găsim în Atena,, iar alţii

2Y9H94

aşteptau

un

trimis

al

care să descopere

cerului,

lumii adevărul şi să-i arate calea care duce la
mântuire. Din sânul multor neamuri se ridicară,
înţelepţi, cari —.luminaţi de Dumnezeu — descriseră contimporanilor lor, în colorile cele mai
vii, grozăvia moralăîn care trăiau şi vestiră cu
glas profetic venirea unui Mântuitor din ţara şi
neamul iudeilor. Am văzut această credință la

scriitori romani

Vergiliu,

Tacit şi Suetoniu

Tot

răsărit, să se ia

ea făcu pe cei trei magi dela

după steaua minunată, care vestia. lumii naşterea, *
“Domnului şi să vină să-l se închine în Betlehem.
Astfel

criza

religioasă

şi morală prin care trecea

lumea păgână la ivirea creştinismului a fost mijlocul prin care. Dumnezeu a pregătit sufletele
păgânilor pentru aşteptarea şi primirea Mântuitorului lumii, a Domnului nostru lisus Christos.

Mesia

și

4.
învăţătura

sa.

1. Când sceptrul, adică puterea regească, fu
luat din mâinile urmaşilor lui Iuda şi trecut la un

A LITTZZȚs
CSSRRALA tii san
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strein de credința şi de neamul fiilor lui Israel,
cum prezisese patriarhul Iacob pe patul de moarte;

când se împliniră

cele 70 de săptămâni

de ani

prezise de proorocul Daniil, cum şi tot.ce preziseseră, proorocii despre venirea lui Mesia, cu
alte cuvinte «când a venit plinirea vremii», cum

zice sfântul

apostol

Pavel,

atunci

s'a

născut

Mesia cel așteptat de iudei şi de păgâni.
Zămislirea şi. naşterea, lui au fost mai presus
de fire, pentrucă El nu era simplu om, ci Dumnezeu adevărat — a doua persoană a prea Sfintei
Treimi —

şi om

desăvârşit.

De

aceea

zămislirea

sa, s'a făcut fără tată, numai prin puterea Sfân-

tului Duh şi la naştere
sa a rămas fecioară.

şi după

naştere mama

„Potrivit prezicerilor proorocilor, Mesia se născu

din fecioara
neamul

lui

în anul

754,

Maria,

David,

Sau

logodnica, dreptului Iosif, din

în

Betlehem,

mai

homei.

exact

oraşul lui David,

749, dela fondarea,

Era creştină este stabilită de Dionisie Exiguul
sau
cel Mic (veacul VI). După calculele lui, Mântuitorul
sa născut în anul 754 dela fondarea Romei.
După
socoteala, celor mai mulţi învăţaţi mai
novi,
—
era
dionisiacă este greşită. Anul adevărat
în
care
s'a
născut
dela

Domnul este, după
întemeierea Romei.

După

cuvântul

aceştia,

îngerului,

749

sau chiar 748

care vestise Sfintei

Fecioare că va naşte pe Mântuitorul lumii, El

primi

numele

de

/isus,

care însemnează.

Mân-

tuitor. Documentele sfinte în care este expusă
istoria vieţii și a învățăturilor Lui, sfintele Evan-

gheli, ne arată că, Mântuitorul a fost prigonit încă
*
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din leagăn de către regele Irod, care voia să-l
omoare, de teamă că-i va lua tronul. Numai prin
tuga, în Egipt a părinţilor săi după trup, vieata.
îi fu “scăpată. Intors din Egipt, El petrecu în
orăşelul Nazaret din Galilei, retras şi necunoscut,

până

la vârsta de

30 ani. Acum

primi botezul,

în apele Iordanului, dela sfântul loan Botezătorul,

Inainte-Mergătorul său; apoi posti 40 de zile în
pustie şi fu ispitit de diavolul, după care începu
în public activitatea sa mesianică.
In acest scop, El îşi alese 12 ucenici sau
apostoli din stratul qe jos al poporului şi îm=
preună cu ei străbătu, timp de 3 ani, întreaga
Palestină,.. învățând pe toţi cuvântul "lui Dumnezeu şi făcând nenumărate minuni, pentru adeverirea învăţăturii şi a originii sale dumnezeești.

Atraşi de frumusețea si sublimitatea învăţăturii
sale şi mișcaţi de puterea strălucitelor sale minuni, mulţi dintre iudei crezură în mesianitatea,

sa. Fariseii însă şi învățătorii de lege, nu voiră
să

creadă

că

El

este

Mesia,

pentrucă

nu cores-

pundea ideei greşite pe care și-o formaseră despre
Mesia şi pentrucă nu căuta să scuture jugul romanilor şi să întemeieze o împărăție iudaică universală. Ei n'au putut înţelege că împărăţia sa
-nu era din lumea, aceasta, că era o împărăție
morală,

care

trăia

numai

în inimi.

De

aceea

|]

pismuesc, Il urmăresc pas cu pas, Il ponegresc:
şi-l, calomniază înaintea poporului, căruia Il înfăţişează ca, pe un călcător al legii lui Moise şi
izbutesc în cele din urmă să dobândească osândirea sa la moarte prin răstignirea pe cruce.
Vândut

pe

un

preţ

de

nimic

de

unul

nicii săi, El—blândeţea întrupată—fu

din

uce-

prins, ca
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un tâlhar,
noaptea,

de

soldaţi

şi de

slugile arhiereilor,

pe când se ruga în grădina Ghetsemani

Chinuit în chipul.cel mai crud și mai neomenos,
batjocorit, judecat şi osândit pe nedrept de sinedriu

şi de.

procuratorul

roman,

Ponţiu

Pilat,

fu în cele din urmă, răstignit pe cruce dimpreună

cu doi tâlhari,

pe muntele

Golgota, într'o vineri

după amiazi, în ajunul Paștelui
pe cruce, cu cuvinte de iertare
calăii săi, El îndeplini astfel opera,
răscumpărându-ne prin .scump

blestemul

Pus

soldaţi,

(osânda)

într'un
ca

nu

păcatului.

mormânt

cumva

iudaic. Murind
pe buze pentru
sa mântuitoare,
sângele său de

de piatră, strejuit de

să I-se fure trupul, învinse

moartea, înviind a treia zi — duminică dimineaţa
—— prin puterea, dumnezeirii sale şi adeverindu-se

ca

Dumnezeu

morţii.

Mai

adevărat,

petrecu

după

stăpân

aceea

al

vieţii şi al

pe pământ

pa-

truzeci de zile, arătându-se sfinţilor apostoli de
mai multe ori, spre a-i încredința de adevărul
învierii sale, dându-le putere deplină şi porunca
de a propovedui cuvântul mântuirii la toate

neamurile şi fâgăduindu-le să le ţrimită, pe Sfântul
Dan ca să ducă mai departe opera începută, de

El după care se înălță la, cer şi şade de-a dreapta
Tatălui, .
-

2. Invătătura

torului

nostru

Domnului
lisus

Dumnezeu

şi Mântui:

Christos se poate împărți în:

învățătură de credință, învățătură morală și.
învățătură privitoare la cult sau la închinarea
de Dumnezeu.

4 Învățătura de credinţă se rezumă în urmă

Etpuiarueegrea Ptr, Domno-eu „pita
A

un,

preă drept,

făcător şi

2
ocârmuitor

al intregei

lumi văzute

şi

nevăzute,

preamărit în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh. lisus Christos este a doua persoană a Dumnezeirii, Fiul lui Dumnezeu. E! a venit pe pământ
şi a.luat

trup

omenesc,

ca

să

mântuiască

pe

oameni. Mântuirea se dobândește dar prin urmarea cu credinţă a învăţăturii sale, păstrate şi
propoveduite de biserică. Omul este făptura lui
Dumnezeu cea mai de seamă dintre toate fiintele
de pe pământ. Sufiatul său este de origină dum„__mezeească şi nemuritor. Moartea este numai despărțirea sufletului de trup. După judecata de apoi
sufletele omeneşti se vor uni din nou cu trupu-

rile, în care au trăit pe pământ —- acestea însă

schimbate
— şi vor

Guce

o viaţă

fără de sfârşit,

de fericire sau nefericire, după cum în vieaţa lor
pământească vor fi făcut fapte bune sau rele.
Fericirea şi nefericirea din vieaţa viitoare sunt
cu

desăvârşire: spirituate

şi

veşnice.

Învățătura morală este pe scurt aceasta: Toţi
oamenii sunt fiii lui Dumnezeu— Tatăl ceresc—
şi deci frați între dânşii. Inaintea lui Dumnezeu
nu este deosebire: -nici de neam, nici de sex,
nici de starea socială, nici de vârstă etc. Fiecare
om este dator să iubiască pe Dumnezeu mai
presus de toate și din toată inima, iar pe semenii săi cum se iubește pe sine însuş. Cine nu
iubeşte pe semenii săi, nu iubește nici pe Dumnezeu. lubirea adevărată, nu trebue să fie numai

din gură, ci și în faptă. Celce iubeşte pe aproapele său,

Tot ce

nu poate să-i pricinuiască nici un rău.

nu izvorăşte din

iubire, este păcat. Nu

numai fapta, rea, ci şi gândul rău este urit și
pedepsit de Dumnezeu. Familia este sfântă, căci

|
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căsătoria

este

aşezată

de

însuș

statul este rânduit de Dumnezeu

Dumnezeu,

iar:

pentru păstrarea

ordinii şi a bunei rândueli între oameni -De aceea
orice

om

oricare

trebue să, se supună stăpânirii lumești,
şi oricum

Invăţătura

ar

fi ea.

privitoare

„

la

cult

este

rezumată

în urmăţtoarele cuvinte ale Mântuitorului: „Duh
este Dumnezeu

se închine

și celce I-se închină, trebue să

cu duhul și cu adevărul“.

îachinarea de Dumnezeu

Cultul sau

este dar ceva

cu totul

spiritual. Nu prin jertfe de animale sau prin
schingiuirea trupului, ori prin rugăciuni făţarnice

cinstim

ferirea

pe Dumnezeu,

ci prin cuget

de tot ce e rău, prin

curat, prin

rugăâciuie

cu umi-

lință, şi din toată, inima și prin pocăință sinceră,

când âm păcătuit, cu un cuvânt, împlinind în
toate voia sa cea sfântă. Pentru dobândirea harului trebuitor sfințirii noastre, Mântuitorul a. instituit sfintele taine, în namăr de şapte, pe care
le păstrează,

şi administrează,

sfânta,

biserică.

Nici una din aceste învățături n'a fost fixată
în scris de către Mântuitorul, căci El n'a lăsat
nimic scris, nici n'a fost expusă în vreo sistemă
oarecare, ci toate au fost exprimate în chip
cu
totul liber şi departe. de orice încătuşare de
sistem, sau au fost deduse din spusele Mântuitorului de către sfinții apostoli şi de biserica,
în-"
văţătoare. Caracterul întregei învățături a
Domnului este. desăvârşirea şi veşnicia. Invăţătura
sa
este mei presus de oricare altă religiune şi
ds orice

sistem filosofic, şi nu numai că nu va fi întrecută,
niciodată, dar nici nu va: putea să fie ajunsă
de
vreo altă învăţătură, pentrucă este cel mai

înalt grad de descoperire, pe care Dumnezeu
” binevoit a, o face lumii prin însuş Fiul său.

a

Te a
ARM 0
„2.109
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9.

Sărbătoarea Cincizecimii. Intemeierea bisericii
creştine. Răspândirea creștinismului
prin apostoli.

1. După înălțarea Domnului la cer, cei unsprezece apostoli s'au întors din Betania în lerusalim
şi-şi petreceau timpul în rugăciune. Pentru complectarea numărului de 12, ei aleseră, în locul
lui luda vânzătorul, un alt apostol în persoana
lui Matia, prin tragere la sorţi. In a zecea zi
după

înălțarea Domnului,

când iudeii serbau ziua

Cincizecimii sau a Rusaliilor, de odată se făcu,
în casa în care se afiau adunaţi sfinţii apostoli,
un sunet din cer ca de vifor repede şi a umplut
casa. Duhul Sfânt se pogori asupra lor sub formă

de limbi de foc şi începură toţi a vorbi în limbi.
In Ierusalim erau adunaţi de sărbătoarea Cinci-

zacimii iudei pioşi din toate părţile lumii. La
auzul nevbicinuit al acelui sunet, mulţime mare se adună împrejurul casei în care se aflau sfinţii

apostoli. Mirarea tuturor fu de nedescris când îi
auziră vorbind fiecăruia în limba sa. Neputând
să-şi explice această minune, unii din cei de
2 ARIE»

față, ziceau

vorbesc.
Petru,

apostoli

că

Atunci,
ţinu

apostolii

ar fi beţi

ridicându-se

o cuvântare

şi nu

sfântul

ştiu

ce

apostol

în care spuse că sfinţii

nu sunt beţi,.ci sa împlinit cu ei ceeace

s'a zis prin proorocul /oe/: „In vremea aceea
(a venirii lui Mesia) voiu turna din Duhul meu
peste tot trupul şi fiii şi ficele voastre vor
prooroci“. Mai departe el arâtă că lisus este
Mesia cel aşteptat şi că, deşi iudeii L-au răs-

|.
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tignit,

El

a

înviat

totuş

prin

puterea

dumne-

zeirii sale.

a:

Cuvântarea

sfântului

Petru

avu

așa

de mare

elect, încât ca 3000 de oameni primiră botezul
chiar în acea zi. Cei botezați, întorcându-se pe
la casele lor, răspândiră mai departe cuvântul”
Evangheliei și fură astfel cei dintâi misionari creştini

şi întemeietori

Z'ua

de biserici în afară de Judeia. -

Cincizecimii

meierii

sau

a

este socotită ca

constituirii

această zi sfinţi apostoli
să

convertiască
la

bisericii,

ziua

înte:

pentrucă

în

au izbutit întâiaș dată

învăţătura

Domnului

şi la

mărturisirea dumnezsirii sale un însemnat număr
de oameni. din cari s'a alcătuit cea dintâi comunitate

Nu

creştină,

mult

după

biserica

ziua

din

Jerusalim

Cincizecimii,

sfinţii apos-

toli Petru şi loan, ducându se într'o zi la templu,

ca să; se roage, aflară la poarta numită «frumoasă» pe un olog din naştere, care le ceru milă.

Sfântul

Patru

zise

către

olog:

«Argint și aur

nam, dar ceeace am îţi dau: In numele lui
lisus Nazarin2anul, scoală-te şi umblă». Zicână

acesteu,

îl apucă

de

mână

şi-l ridică, iar ologul

se însănătoși îndată, inuă cu “ei în templu şi
mulțumi lui Dumnezeu, că s'a făcut sănătos.
Văzând această minune, poporul se adună în-

jurul celor doi sfinţi-apostoli şi al celui vindecat,
iar sfântul Petru ţinu o cuvântare (în curtea
templului
lomon

care

) în

care

pnrta
spuse

numele
că

nu

de

„cuitea

cu

puterea

vindecat pe olog, ci cu puterea Domnului
Christos,

Celui înviat

lui Sosaa

lisus

âin morţi. In urma acestei

cuvântări vreo alte 2000 de iudei primiră botezul și astfel numărul creștinilor se ridică la 5C00
*
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"2. Arhiereii şi cărturarii „iudeilor, observând
succesul ce aveau sfinții apostoli cu predica lor,
prinseră pe Petru și pe loan şi-i duseră înaintea,
sinedriului,
ca

să-i

judece.

Aci. Petru susţinu cu

mult curaj dumnezeirea lui Christos şi, dimpreună
loan _încheiă: „Judecaţi, de este drept înaintea
lui Dumnezeu, să vă ascultăm pe voi mai mulț
decât pe Dumnezeu; pentrucă nu putem să nu

grăim celece am

văzut şi am auzit“.

Sinedriul nu îndrăzni să pedepsiască pe sfinţii
apostoli, ci numai le porunci: cu asprime, să nu

mai propoveduiască cuvântul Lomnului;

propoveduiau

din ce în mai

cu

mai

mult

mare.

curaj

N

dar,ei

şi cu

succes

|

Astfel numărul creştinilor: sporia dintr'o zi într'alta. .
|
|

Cei dintâi creştini se adunau în fiecare zi prin
cas3 particulare, ca să se'roage
lui Dumnezeu în
comun, să asculte predica sfinților apostoli şi să
se împărtăşiască cu sfântul trup şi sânge al
Domnului. Neavând locașuri proprii de rugăciune, ,
ei mergeau și se rugau în templu! iudaic. Traiul
lor era în comun, căci fiecare vindea ceeace avea,

iar prețul vânzării îl încredinţă sfinţilor apostoli,

cari

împărţiau

tuturor,

aşa

că

niciunul

nu-era

lipsit de cele necesare pentru vieaţă. :
|
Când numărul -creştiailor din Ierusalim crescu
şi mai mult, apostolii văzură că nu mai pot împărţi ei în persoană milele, câci atunci ar fi
trebuit să negl jeze propoveduirea cuvântului lui
Dumnezeu.

Da aceea

şi le spuseră

chemară pe toți credincioşii

să-și aleagă dintre ei şapte bărbaţi

cucernici şi înţelepţi, cari să poarte grijă de mesele
comune

şi

da

săraci.

2. Mihălcesci. — It, Biserie. Uau.
a

Comunitatea

alese

pe:
3
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.

»

Ștefan, Filip, Procor, Nicanor, Timon, Parmena
şi Nicolae, peste cari sfinții apostoli își puseră
mâinile şi-i binecuvântară. Acesti şapte bărbaţi
primiră numele de diaconi, adică slujitori.
Acum: sfinții apostoli aveau timp din destul ca
să propoveduiască cuvântul lui Dumnezeu, la care”
le veniau în ajutor şi diaconii. Ştefan.și Filip au
propoveduit Evanghelia cu mult zel şi cu mult
succes. Ştefan a propoveduit mai mult în lerusalim

şi a şi fost

omorît

din

această

cauză

iudei, iar Filip a propoveduitîn Samaria.

de:

Dia-

conii nu aveau însă puterea de a împărtăşi Duhul
Sfânt celorce se botezau,de aceea, sfinții apos-

toli trimiseră din Ierusalim
„să-şi pună

pe Petru şi loan, ca

mâinile peste cei botezați de diaconul

Filip în Samaria
Sfânt.
Primirea

şi. să le împărtășiască Duhul

samarinenilor

în

biserică

fu puntea,

de trecere către primirea păgânilor. Intro vreme .
(pe la anul 37) pe când sfântul Petru se afla
în Samaria, ca să-și pună mâinile peste cei bo-

tezaţi de cutând, rugându-se el în oraşul Iope,
în casa unui creștin, anume Simon Curelarul, şi
fiindu-i foame avu o vedenie. I-se părea că îna-

intea sa. se pogorise din cer o pânză mare patrată, în care erau tot felul 'de viețuitoare şi un

glas ceress îi zise poruncitor: ,/njunghie, Petre
și mănâncă“. Aceasta se repetă de trei ori. Petru

se înspăimântă,

să se

mănânce

glasul

îi zise:

căci legea mozaică nu da

carnea

„Cef/ece

acelor “vieţuitoare,

Dumnezeu

voe
dar

a, curățit, tu

nu le spurca“. Abia se sfârşi vedenia şi sosiră
trei oameni dela un sutaş din Cezareia, anume
Corneliu, care voia să se boteze.

Petru

înțelese

27
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Ă

că vedenia avusese
voința lui Dumnezeu

4

de scop să-l lumineze că.
este ca și păgânii să fie

primiți în creștinism; de aceea se duse şi boteză :
ps

Corneliu
.şi toată

nu

se mai

casa

lui. De

acum

înainte

tăcu deosebire între iudei şi păgâni,

când era vorba 'să, fie primiţi la botez.

A stial creştinismul se răspândi în scurtă, vreme,
prin sfiații apostoli şi diaconi, în toată Palestina
Şi era, propoveduit deopotrivă, iudeilor ca şi pă-

_gânilor 1),

A

-

6
Activitatea

Ua
pentru

mare

sfântului apostol
apostolic.

apostol,

răspândirea

parte din numărul

Pavel.

Sinodul

care şi-a jerfit țoată vieaţa
crştinismului

şi care nu face

celor 12 sfinți apostoli,

sfântul apostol Pavel.

|

este

E! era de neam iudeu, din tribul lui Beniamin
şi înairte de a fi creștin se numia Saul. Locul

său da naştere-era oraşul Tars din Cilicia. Aci
îavăță filosofia greacă, iar după aceea se duse
Ja Ierusalim, unde studie teologia la renumitul

fariseu

Gamaliel şi se pregăti Să se facă, rabin.

Po lângă carte, învaţă şi meşteşugul facerii de cor:

turi. Zalul său pentru apărarea legii mozaice era
foarte mare, de aceea, se făcu încă de timpuriu un
aprig prigonitor al creştinilor. Luă parte la uci-

d2rea cu

pietre a

sfântului

arhidiacon Ştefan,

A 1) Ineepând dela această lecţie şi până la a IX inclasir, elevii
vot citii — după indicaţiunea profesorului — capitolele respeczive din Faptele Apostolilor.
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iar după aceea mergea din casă în casă, căutând
"pe creştini și târîndu-i la judecată înaintea sinecu aceasta, cefu
numai
driului. Nemulțumit

de

scrisori

urmăriască

pe

creştini

Palestina.

afară din

şi

ca să

sinedriu,

dela

înputernicire

către

de prigonire

Pecând se ducea însă cu gând

Damasc, în Siria, deveni el însuş creştin, în urma.

unei strălucite minuni

dumnezeeşti

făcute cu el 5,

Cum primi botezul în Damasc, începu să predice în sinagogă pe Mântuitorul Christos, ceeace
revoltă, pe iudei, cari se sfătuiră să-l! . cmoare.
Fu

însă scăpat de

Din

fiind

creştini,

Damasc,

35 d. Chr.)

se duse în Arabia

Pavel

sfântul

noaptea.

coborit

coș peste zidul cetăţii (anul

întrun

“pietroasă, unde petrecu 3 ani în rugăciune şi meditațiuni asupra învăţăturii Domnului, pe care avea
s'0 propoveduiască, lumii

întregi,

iar de acolo se

înapoie la lerusalim. Aci făcu cunoștință cu sfinţii

apostoli şi începu să propoveduiască Evanghelia.
cu multă râvnă. Ameninţat de iudei cu -moarte
se retrase mai întâi în Tars și apoi în Antiohia,
unde era o numeroasă comunitate creştină, compusă în mare parte din foşti păgâni. In Antiohia se:
dete întâia dată numele de «creștini» următorilor:
învăţăturii Domnului. In fruntea acestei biserici

se afla un fost Ievit, anume Barnaba.
fu chemat
ajuta,

la

sfântul

Pavel

conducerea

de sf. Pavel ca centru

în

Antiohia,

bisericii. Antichia

De acesta.
spre
fu

a-i

aleasă.

al activităii sale ulterioare:

şi de aci întreprinse trei călătorii misionare, adică.

de răspânâire a creştinismului.
1) Pentru cunoasterea în amănunte a 2castei minuni să se ci-tiască de
elevi cap. IX, vers. 1—31 și cap. XXVI vers, 1—21
din „Faptele Apostolilor:

29

* Iatâia călătoria misionară. Intre anii 46—49
sf. Pavel—însoţit de Barnaba şi până“ la un
loc şi de Joan Marcu— făcu cea, dintâi călăto=
ria misionară. -Ei pleacă prin Seleucia către

insula Cipru şi de acolo se întoarseră, prin Asia
Mică, la Antiohia, vizitând în drumul lor orașele:
Antiohia, Pisidiei, Iconiu, Listra: şi Derbe. /n Cipru,

Pavel

botează

pe

procoisulul

leapădă, numele-de Saul,

Sergiu

Paul şi

pe care-l purta încă, iar

în Listra, populaţiunea păgână voi să i-se închine:
ca unui zeu, pentrucă vindecase pe un olog din
naștere. In această călătorie el predică cuvântul

lui Dumnezeu

mai

mult

păgânilor

și

avu

de

îndurat multe din partea iudeilor botezați, cari
nu vedeau cu ochi buni primirea, păgânilor în:
biserică.
_.
|

“Sinodul apostolic. (anul 50 d. Chr.)—Dumna=

zeescul Paval primia deadreptul în sânul bisericii,
pe păgânii cari se convertiau. Cei mai muţi creştini, recrutaţi dintre iudei, -erau însă de părere ca
păgânii să se taie împrejur după ce primesc botezul și să observe tot ritualul mozaic. De partea, acestora erau şi unii dintre sfinții apostoli,

îndeosebi

sfântul Petru şi

lacob cel

Mic.

Din

această pricină se produseră turburări în biserică

şi sfântul Pavel

mustră

odată aspru pe sfântul

Petru în Antiohia, pentrucă se da după împrejurări

când deoparte,

când dealta. Ca să se sfârșiască,

odată cu aceste neiîţelegeri, creştinii din Antiohia
trimiseră, pe sfântul Pavel,cu Barnaba şi cu
Titu,

sfinţii

la

lerusalim,

apostoli

spre

asupra

a

se

înțelege

acesti chestiuni.

cu

toţi

Atunci

sfinții apostoli sau adunat în sinod, dimpreună

Cu bătrânii șt au hotărît, ca să nu pună. creş-
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tinilor veniţi din păgânism alte sarcini, decât ca,
să se feriască a mânca din jertfele idolilor,
animale sugrumate, sânge și de desfrânare.
Acaastă

hotărire produse mare bucurie în'rându-

rile creştinilor veniţi din

păgânism

liniştea în biserică:

restabili

și

.

A' doua călătorie mis'onară.—Curând după

ţine.ea

sinodului

apostolic, Pavel—însoţit

de un -

ucenic al său, anume Si/a-— întreprinse a doua
“călătorie misionară (anul 50—55). El vizită mai

întâi bisericile din Asia Mică, înfiinţate în prima.
călătorie. In Listra sau Derbe luă un. al doilea
“tovarăş de călătorie, -pe Timotei — fiul unei
evreice şi al unui păgân—pe care-l boteză şi-l
tăie împrejur, ca să poată atrâge mai'iute Ja
creștinism şi pe iudei. Trecând prin Galatia,

Misia, și Frigia,

ajunse la Troa,

unde

luă un at

treilea tovarăş, pe doctorul (sf. evanghelist) Luca.
Din Troa, sfântul Pavel voia să se întoarcă

înapoi, dar o vedeniece avu în vis îl hotărisă
treacă, în Macedonia şi. Grecia. Aci a predicat;
în Filipi, Tesalonic, Bereia, Atenaşi Corint. In
“ Fulipi, Paul şi Sila fură bătuţi cu nuele şi închşi
câtva

gaţi

timp, iar din Tesalonic şi Bereia fură alun-

de iudei. In Atena

fu

dus

înaintea Areo-

pagului, ca să fie judecat, dar în urma unei
frumoase cuvântări,.—în care spuse că DumneZeul necunoscut, căruia, atenienii îi ridicaseră

„un templu,

este

Dumnezeul

creșştin—fu

achitat

şi însuş preşedintele Areopagului se boteză. Ja
Corint, sf. Apostol şezu un an şi jumătate în:
casa iudeului Acvila şi a soţiei lui, Priscila, cari
veniseră din Roma şi fură botezați de el. Predica
sa fu încoronată aci de mult succes.

|
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A treia călătorie misionară. Intors la lerusalim, Neobositul, Apostol al neamurilor nu rămase mult timp locului, ci porni din nou în a

treia călătorie misioară. Dimpreună cu Luca şi
cu Timotei, vizită bisericile din Galatia, şi Frigia
şi se opri doi ani şi jumăţate în Efes, de unde
fu nevoitsă plece din cauza unei răscoale a
păgânilor împotriva sa. In fruntea răscoalei era
un argintar, anume Demetru, care prin predica
apostolului îşi vedea primejduită meseria. de lucrător de statui şi de alte obiecte pentru renumitul

templu al Dianei din acest oraş. Din Eles, Pavel
trecu în Macedonia,

unde—prin

apoi în Iliria,

Macedonia

şi Grecia, de

şi Asia Mică—se

duse la

Ierusalim cu 0.colectă făcută pentru creştinii de
acolo.
Inchisoarea, şi moartea, sa. Gândul marelui
Apostol era, să facă, o călătorie misionară până

la Roma, dar

iudeii—vrăjmaşii

săi de

moarte

— puseră mâna pe el şi l-ar fi omorit, poate,
dacă nu intervenia, tribunul roman Lisias, care-l
luă cu forța armată şi-l închise în fortăreaţa
Antonia. Dus înaintea sinedriului, arhiereul sadu-

ceu Ananias

puse să-l bată peste gură. Sfântal

Pavel protestă energic şi ştiu prin cuvântarea
sa, de apărare să provoace ceartă între fariseii
şi sadueeii din sinedriu, spunând că pricina pentru care se judecă el este credința în învierea
morţilor.

Deşi
nu fu osândit de sinedriu, totuş pentrucă era necontenit urmărit de iudeii habotnici,

sfântul Pavel fu trimes sub excortă la Cezareea,
inaintea procuratorului roman Felix, care-l ţinu
doi ani în închisoare.

cu toate

că nu-l

găsise

„32
vinovat
de nimic. Porcius
Festus, Succesorul
lui Felix, voi să-l predea.iudeilor, .dar el se apără

strălucit înaintea, sa şi a regelui

/rod

Agripa

II. Pentru a nu fi dat în mâinile iudeilor, el se
întemeie pe dreptul său de cetăţean roman Şi

făcu apel la, judecata; împăratului. Fu trimes deci

„cu

excortă

la Roma

luni şi a fost

Călătoria a ținut mai multe

plină

de primejdii.

|

Ajuns la Roma,

na fost închis, ci numai pus sub pază Timp dedoi ani, cât a stat în Roma, sfântul Pavel a
propoveduit necontenit Evanghelia şi - a izbutit
să atragă la creştinism până şi persoane din

casa Cesarului.. Când fu judecat, fu găsit nevinovat şi:i se dete drumul.
|
De

aci înainte

nu

se ştie

sigur

unde

a mai

fost. Unii zic că s'ar fi dus în Spania. Mai sigur”
e însă că a fost prin Asia
Cretaşi că acum a aşezat

Mică, Macedonia şi
pe Timotei . episcop

în Efes şi pe Titu în Creta. Sigur e că în timpul
persecuțiunii

lui Neron

se

afla

iarăş în Roma,

|

că a fost ţinut închis câtva timp şi că i-s'a
tăiat

capul,

ca ceţătean

roman,

în

anul

64.

Astfel

şi-a sfârșit vieaţa pământească
marele Apostol
al neamurilor, pecetluind
cu sângele său învăţă-

tura pe care o propoveduise cu atâta zel.
Dela el
- ne-au rămas 14 Scrisori-sau'epistole,
adresate către
diferite comunităţi întemeiate de el sau
de ucenicii.
lui. Toate sunt pline de învățături
frumoase.
Za

-

Ă

Activitatea celorlalţi apostoli.
Răspândirea
creştinismului după apostoli în
Asia,
Africa -şi

I. Daspre
apostoli
nu
,

activitatea
se ştie așa
.

Europa.

misionară

a celor

de sigur ca, despre
f

12
acti-

.
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vitatea

sf. apostol Pavel. Urmând
cuvintelor
Domnului : « Duceţi-vă în toată lumea și prop
oveduiți Evanghelia la toată. făptura»,
desigur

că şi ei au răspândit învățătura mânt
uitoare în
diferite părţi ale lumii. <Faptele Apotolil
or» însă;
nu ne vorbesc decât puțin -despre
activitatea,
sfinţilor apostoli Petru, Ioan şi lacob
cel Mare

şi cel Mic. Despre ceilalți: ştim numai
tiune

pe

unde

au

predicat
-şi cum

au

din tradimurit.

-

1. Sfântul apstol Petru a stat mai mult
în
Ierusalim. Dupăce diaconul Filip predică
cuvântul

îa Samaria, găsimpe sfântul Petru acolo punâ
ndu-şi mâinile peste

cei botezați, spre a le împă

rtăşi Duhul Sfânt. In Samaria, el înfruntă pe
Simon
Magu
l

său

Vrăjitorul,

care,

deși

primise crești-

nismul, avea totuși idei rătăcite, sovotind că poat
e

cumpăra

cu

bani,

dela

sfinţii

apostoli,

darul. de

a face să, se pogoare Duhul Sfânt asupra
celor
- peste care își va pune mânile. Din Sama
ria se

duse în

lope şi

sutaşul

în

Cornelie. Mai

Cezareia, unde

botează pe

târziu — pe la anul 44—

fa prins în timpul sărbătorii Paştelui, din crin
ul

regelui lrod
scăpă

în

Agripa și aruncat

chip

minunat.

în închisoare,

dar

După sinodul apostolic, îl găsimîn Antihoia
,
iar de aci se duse probabil şi propovedui
prin

Pont
până

şi alte provincii ale Asiei Mici și ajunse
la Babilon, nume sub care probabil. se

înţelege Roma, Despre restul ativităţii lui misi
onare
nu se ştie nimic. Tradaţia spune că a muri
t în

Roma,pe timpul persecuţiunii lui Neron, odat
ă cu
sfintul apostol Pavel (anul 64), fiind răstignit
cu
capul

în

jos.

după

cererea

sa,

pentru

a

nu

-

34

suferi acelaş fel de moarte ca Domnul şi pentru a
putea privi cerul

până ce şi va da

duhul.

Romano-catolicii pretind că sfântul Petru ar fi fost

de două ori în Roma şi că el ar fi întemeiat biserica
din Roma, pe care ar fi şi păstorit-o, ca cel dintâi
episcop, timp de 25 de ani. Ei spun că ar fi avut în
Roma, o dispută publică cu Simon Magul și că, atunci
când a. izbucnit persecuţiunea lui Neron, el plecase
din Roma de teamă de a nu fi omorît, dar că în
întâlni

cale

pe Mântuitorul,

care-l

pe

întrebă : «Unde

te duci, Doamne? Quo vadis, Domine ?>, la care Mântu«La Roma, ca să fiu răstignit
itorul i-ar fi răspuns
a doua

oară»,

ceeace

ca să se întoarcă

martir.

_

"Poate acestea

o bază istorică.

2.

fi

ar

hotărît

pe

sfântul

înapoi şi să primiască

Petru,

moartea de

-

sunt însă simple

Sfântul -apostol

şi

legende,

evanghelist

fără

nici

Ioan a

rămas de asemeni în Ierusalim şi n'a, ieşit din
Palestina până după adormirea Maicii Domnului,

care-i fusese dată, în grijă de însuş Mântuitorul,
când era răstignit pe cruce. După moartea sfân-

tului apostol Pavel, el se stabili în Efes şi
luptă cu zel şi curaj împotriva rătăcirilor ce se
iviseră în biserică. Tradiţiunea spune că el a

- fost dus în lanţuri la R ma,
tului Domițian,

cu oleiu
tos. 'Tot
aceea în
moartea

Efes.

pe timpul împăra-

şi că afost aruncat

într'un cazan

fierbând în clocote, din care ieşi sănătradiţiunea adaogă că a fost exilat după
insula Patmos, unde a stat până la
lui Domițian, când se întoarse iarăş în

Aci conduse

biserica cu multă

blândeţe

şi înțelepciune până la adânci băthiâneţe şi muri
de moarte naturală în vârstă de peste 100 de

ani. Despre cei din

urmă ani ai vieţii

sale se
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spune, că, ne mai putând merge singur, cerea,
să
fie dus de subțiori la, biserică şi acolo nu zicea

altceva decât:

«iilor, iubiţi-vă unii pe

aflii».

Oroarea sa faţă de eretici era aşa de mare,
că—
întâlnind odată pe ereticul Cerint la, bae —
spuse

celor ce erau împreună cu
plece mai repede, ca să nu
peste ei, din cauza nelegiuireji
el se povestesc o mulţime de
moase.

3. Sfântul

Iacob

el, că trebue să
se “dărâme baia,
lui Cerint, Despre
alte lucruri fru-

cel Mare, tratele sfântului

evanghelist Ioan, a predicat numai în lerusâlim și a.
fost ucis cu sabia din ordinul regelui Irod Agripa, la
anul

44,

atunci

când

a fost

închis

şi

sfântul

Petru care a scăpat. O tradiţie târzie spune că
ar fi predicat în Spania şi spaniolii pretind că
au şi moaştele

sale în oraşul

«Sant- logo» 'âin

. Compostella, dar aceasta, nu e de crezut, pentrucă,

acest sfânt apostol a murit foarte de timpuriu şi
na putut avea timp ca-să se ducă, aşa de departe de Palestina.
4 Sfântul Iacob cel Mic, numit şi Iacob

fratele

Domnului Iacob cel Drept și lacob al

lui Alfeu,

condus

a stat toată viața în lerusal.m

biserica

de aci, purtând

şi a

titlul de epis-

cop. Despre moartea sa sunt două versiuni. Du pă
una, el ar fi fost omorit cu pietre, din porunca
arhiereului saduceu Ananias, la anul. 62. După
alta, fariseii și cărturarii îl urcară, pe acoperișul
templului şi-i cerură să numiască nebuni pe

toți cari cred că
EI însă apără
această. cauză

Isus Christos este Dumnezeu.

dumnezeirea: lui Christos ŞI din
fu aruncat jos şi lovit cu pietre,

goe
“jar

pentrucă

omori

„

nu

muri

numaidecât,

«un piuar

cu pilugul.

îl

SI

Ceeace tradițiunea.. ne spune despre
opt apostoli este mai puţin sigur.

ceilalți

5. Sfântul Andrei „cel întâi chemat“ fratele
sfântului Petru, se zice că a predicat în” Sciţia,
nume sub care se înţelege tot ţinutul din Asia și
Europa din partea, de ' răsarit, miazănoapte și

apus de Marea

Neagră, adică

Caucazia, Rusia

sudică și Dobrogea noastră. De aci s'ar fi coborit prin Tracia şi ar fi murit la Patra, în Ahaia,
(Grecia) răstignit pe o cruce în forma literei
grecești +. Tradiţia spune că el ar fi întemeiat
şi biserica din Bizanţ (Constantinopoli).
6. Sfântul Filip se zice că a predicat în
Frigia şi că a murit răstignit. Tradiţiunea îl

corifundă

adesea cu

diaconul

Filip şi deaceea,

mai spune că ar fi predicat și în Samaria.
7. Sfântul Bartolomeu sau Natanael se zice
că a predicat în Arabia de sud (India, citerior),

iar că mai târziu s'a dus
fi fost jupuit

de viu.

în Armenia,

e

unde ar

8. Sfântul Toma se zice că ar fi predicat în
Parţia şi ar fi mers până în India (de.
azi) unde

ar

fi fost

ucis

cu

sulița.

„9. Sfântul evanghelist Mateiu se spune că a
predicat mai întâi în Iudeia și apoi în Etiopia,
unde

a murit

ars pe rug

o

10. Sfântul luda Tadeul sau Lebeul (inimosul) fratele sfântul lacob cel Mic, pare a fi
predicat în Palestina.

După

mis de Mântuitorul“la

tradiţie,

el a

fost

tri-

Abgar, craiul Edesei, - în

Mesopotamia spre a-l vindeca de boala
suferia şi acolo a murit răstignit.

de care :
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„n

sfârşit despre

lolul se

Matia

moarte

Simon

Canaanitul sau

Zespune. că a predicat în Egipt
şi despre

în Etiopia

martirică,.

și

că amândoi

au

murit

de

|
„II, După încetarea din vieață a sfin
ților apostoli,
cre

știnismul fu răspândit mai depart
e de urmaşii
lor. Astfel:
.
"

1. În Asia, leagănul creștinismului,
găsim că- I o. comunitate creștină,
în Edesa (Mesopotamia) cu localuri
proprii de
rugăciune şi un rege creştin, Aboar
bar Maanu.
Da aci creștinismul se întinse şi în
Persia. In
Arabia predică în acest timp Panten
, renumitul
cat
tre -sfârşitul. veacului

ehet din Alexandria,

şi pe la 'jumătâtea vea-

cului III vieaţa, bisericească

era

aci aşa de

intensă, că se putură, ţine sinoade
In Armenia era.
de -asemeni răspândit creştinis
mul, cum ne dovedeşte o scrisoare a episcopului Dionisie al
driei: către un episcop armean. În Asi Alexana Mcă,

unde predicaseră sfântul apostol Pav
el şi sfântul
evanghelist loan, creştinismul era
în floare, căci

erau -o mul

țime de episcopi şi Pliniu cel tână
r,
proconsulul Bitiniei, scria împăratul
ui Traian, că
pe acolo creştinii sunt în mare num
ăr, atât în

oraşe cât şi Ja, sate.
2, In Africa fusese propoveduit creşti
nis
încă din vremea sfinţilor apostoli. In A/exan mul
dria

găsim,

dela începutul

veacului

III, o înfloritoare

şcoală de cateheţi, ai cărei conducători, Panten

şi Origen, făcură cunoscut cuvântul

liei până în
acestui veac
episcopi. /n
creştinismul

Arabia şi
se aflau
Africa de
a pătruns

Evanghe-

India, iar către sfârşitul
în Egipt aproape 100 de
apus sau proconsulară
foarte de timpuriu din

Epipt

poate, şi din

sau,

căci pe la

Italia,

anul

200 renumitul scriitor bisericesc. Tertulian, din
Cartagena, zicea păgânilor: «Noi creștinii Suntem, ca să zicem aşa, de ieri și unplem toate

ale voastre : orașele, insulele, castrele, senatul
şi forul şi pu vă lăsăm decât templele», iar
la

câteva

sinoade

ce

se

pe la, jumătatea veacului
la 90

3

ră de

de episcopi.

ţinură

în

III, luară

=

Cartagena,.

parte până

!

In Europa creştinismul s'a răspândit--ataTracia,

Ahaia,

lliric şi Roma,

unde

pre-

dicase sfântul apostol Pavel—mai mult prin
relațiunile “comerciale. Astfel în Galia, sămânța
Evangheliei

fu adusă,

pe la

începutul

veacului

II, de misionari amestecați de sfântul Policarp,
episcopul Smirnei, printre negustorii cari veniau
aci din Asia mică, aşa că pela mijlocul aceluiaşi vaac

găsim

şi în sudul

înfloritoare

creştine

şi

Galiei

episcopi

comunități

renumiţi

Din

Galia,

creștinismul

pătrunse în provinciile ger-

mane

de pe lângă

Rin, care pe atunci ţineau

de

Galia.

Tot prin relaţiuni comerciale

cu oraşele

din Asia Mică se pare că a făsut cunoştinţă cu

învăţătura creştină şi Spania şi Britania. Relațiunile comerciale cu Asia Mică şi cele politice
„cu Roma, au făcut ca. să prindă rădăcini ereştinismul şi în provinciile dunărene: Dacia, Panonia, Noricul şi Reţia.
Cum vedem, creştinismul se răspândiîn scurtă,
vreme în toate părţile imperiului roman şi trecu
„chiar şi
paste granițele lui, mulțumită
zelului
ierarhiei bisericeşti şi propagandei
misionarilor
craştini. Daspre multe din ţările pomenite
aci
trebe însă să recunoaştem că au făcut acum
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numai

cunoştinţă

ăi

cu: creștinismul, căci creştina-

rea lor deplină s'a săvârşit mai târziu.
-

-8,

Persecuţiuni

,

contra

bisericii

iudeilor. Dărâmarea

şi împrăştierea

1.

ludeii

au

pă

+

.

.

fost

din

partea

Ierusalimului
iudeilor:

cei dintâi

dușmani

ai

creş-

tinismului şi biserica a avut chiar dela început
de îndurat prigoniri din partea lor. Insuş Mântuitorul

fusese

osândit -de ei la, moarte şi răstig-

nit, pentru că nu împlinise amăgitoarea lor aşteptare de Mesia politic, care să-i scape de jugul strein şi să-i facă stăpâni peste întreaga,
lame.

Când

|

zădărnicia storţărilor şi a nelegiuitei lor

vărsări de sânga fu vădită de învierea Domnu-

lui şi
succes
când
sigură,

când sfinţii apostoli începură cu mult
propovaduirea cuvântului Evangheliei, aduca cel mai puternic temeiu, ca cea mai
garanţie a adevărului celor învăţate de ei,

strălucita minune a, îavierii lui Christos,

atunei

mânia oarbă a iudeilor izbucni din nou cu mai
mare furie. In ziua Pogoririi Duhului Sfânt, când
siinții apostoli vorbiau în limbi mulţimii îomărmurite de această minune,

care fu desminţită

îndată,

ei înventară calomnia,

că, apostolii ar fi beţi

şi nar şti ce vorbesc. Curând dapă aceea sfinții
Petru şi loan fură târiţi înaintea sinedriului, pen-

“rucă vindecaseră pe un olog din naştere

şi ame-

nințaţi cu pedepse grele, dacă vor mai varbi ceva
în public desgre Mântuitorul şi învăţătura ga.
Ceva mai în urmă fură aruncați în închisoare
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osândiți la

"toţi sfinţii apostoli şi dacă nu fură,

bătuţi și “ameninţaţi, se damoarte, ci numai
soare
toreşte pe deoparte scăpării lor din închi

printr'o minune dumnezeească, jar pe de altă parte

Gama-

apărării ce le luă în sinedriu învățatul

învăţător de Lege fariseu se

liel. Acest renumit

d
- împotrivi la osândirea sfinţilor apostoli, zicân
că, dacă învăţătura lor va fi dela oameni, seva

trece ca

orice lucru omenesc, iar dacă va fi
ar fi

de la Dumnezeu, va rămâne, oricare
piedicile care i-s'ar pune în cale. .

Nemulţumiţi cu rezultatele obţinute prin ameniţări, bătăi şi închisori, iudeii recurseră la văr-

i
. sări de sânge.
creş
ir
i
mart
dintâ
Cea dântâi victimă a lor, cel

tin, care a pecetluit cu sângele său mărturisirea
credinţei în dumnezeirea Domnului nostru lisus

|
Christos, fu sfântul arhidiacon Ștefan.
ști
i
eleni
iudei
lui
de
driu
sine
pârit
fu
sta
„Ace
că defaimă

numele

propoveduia

cu

Moise. Adevăratul

lui' Dumnezeu.

legea lui

şi

motiv al pârii era însă că el
cuvântul

multă râvnă

lui

Dum-

nezeu şi era, aşa, de tare în discuţiuni, că nici unul

iudeilor nu-i putea sta împofiind compus în mare parte din

Qintre învățații
trivă. Sinedriul,
saducei,

cari

nu

admiteau

învierea

morţilor,—

iar sfântul Ştefan pomenind, în cuvântarea să
de apărare, şi de învierea Domnului şi mustrână

în dum-

fără eruţare pe sinedriști că nu cred

nezeirea lui Christos — osârdi pe sfântul Ştefan

să fie omorit

cu pietre şi

la îndeplinire

hotărîrea:

ceasta, isbucni o

aduse

numai

luată. Indată

persecuţiune

îh toată

împotriva. creștinilor. ludeii fanatici

decât

după

a-

regula

mergeau din

N

fa
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casă în casă; Şi unde găsiau creştini, îîi loviau .
şi-i târau în închisoare. Din această pricină Creş=
tinii fugiră din Ierusalim și se împrăştiară, în
toată Palestina şi chiar -mai departe. Numai
sfinții apostoli rămaseră în Ierusalim. ..
După o linişte de câtva timp, lâ care contribui
în mare

parte și

minunata

convertire

la creș-.

tinism a sfântului apostol Pavel, care fusese unul
dintre cei inai fanatici. prigonitori ai creştiniler,
„persecuţiunea începu iarăş şi se îndreptă mai cu :

osebire împotriva sfinților. apostoli. - Acum muri
“de moarte martirică sfântul Iacob cel Mare, |
căruia i-se-tăie capul cu sabia,

gelui od

Agripa (anul

44),

din porunca re-

iar sfântul

Petru

scăpă din închisoare şi dela moarte numai printr'o

rainune.- Mai târziu (anul. 62) fu ucis sfântul
iacob cel Mic.
.*
Curând după aceasta. izbucni îînsă şi mânia lui :
Dumnezeu asupra, nerecunoscătorului popor iudeu.
“2. Aţâţaţi necontenit de câte un înşelător, care
se da drept "Mesia, şi făgăduia scuturarea jugului
strein, iudeii se reseulaseră, în mai multe rânduri
împotriva

romanilor.

Intr'o

nouă

răscoală,

care

avu loc în anul 66 d. Chr. răsvrătiţii puseră mâna
pe una din fortărețele lerusalimului și ucişeră,
iără milă pe soldaţii romani. Armata din Siria,
neputând: restabili pe deplin -ordinea, împăratul
Neron- însărcină cu conducerea acestui războiu

pe. Vespasian, cei mai renumit general roman din
acea vreme. Vespasian intră în Palestina cu o armată de 60.000 de oameni, supuse Galileia, dis“xuse. cetâle de vagabonzi cari aţâţau diferitele
provincii şi se apropie de lerusalim, dar, fiind proȚ.

Mii Sasa,

Ie, Bi se: şa,

Cai,

4

4.

clamat împărat (anul 69), lăsă fiului său Titus

sarcina. de a conduce războiul mai departe. Titus
în înconjară lerusalimul în primăvara anului 70,
timpul serbării Paştelui, când se aflauîn cetate

9 mulţime de iudei veniţi din toată Palestina Şi din alte ţări. ludeii nevrând să se predea, Titus
ţinu cetatea îpcunjurată, crezând că prin foame
o va sili să se predea. Peste-un milion de oameni pieriră de foame, -de ciumă şi de luptele :
dintre ei, dar cei rămaşi nu 'voiau să, se predea;
- După un asediu de şease luni, lerusalimul trebui

să cadă. Cu toată dorinţa lui Titus “de: a se
păstra: clădirile mai 'de seamă, sau cel puțin
templul, totul a fost ars şi dărâmat de soldaţii
săi, din cauza împotrivirii desnădăiduite a iudeilor, aşa

că s'a împlinit întocmai

profeția

Mân-

tuitorului, că nici piatră pe piatră.nu. va rămâne.

Obieutele sfinte, care au scăpat de fiacări, au servit.

ca trofee la împodobirea, intrării triumfale a lui

„Titus în Roma.

Prizonierii,

în număr de aproape.

100.000, parte au fost uciși, parte întrebuinţaţi
în lupta,

cu fiarele

circuri,

din

parte vânduți ca

.

selavi.şi împrăștiați astfel în toate părțile impe- .
a
a
o
-riului.
Această, grea nenorocire căzută asupra iudeilor
fu pedeapsa pe care Dumnezeu le-o dete pentru
necredinţa şi purtarea lor neomenoasă faţă de
Mântuitorul şi de urmaşii săi. Creștinii din Ie-

rusalim nu suferiră nimic de pe urma: acestui
“ războiu, pentrucă ei, aducându-și aminte de prezicerea Domnului despre soarta cetăţii sfinte, nu
se uniră cu răsculații, ci se retraseră, înainte
de înconiurarea cetăţii, într'o localitate muntoasă

de dincolo de Iordan.

|
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ludeii nu se cuminţiră nici după această nenorocire. Când împăratul Adrian opri serbarea .

sâmbetei şi tăierea-împrejur şi porunci ca pe
ruinel
' templul
eui din lerusalim să se zidiască
un templu păgân (anul 132), ei se răsculară din
nou sub conducerea unui fals. Mesia, anume Bar-

.

-

Cochba (ful stelei): Acum. creştinii avură să,
sufere iarăş prigonlri din partea, iudeilor fanatici,
dar, pedeapsa dumnezeească ce veni peste aceştia

fa exemplară.

Râscoala

fă înăbuşită în sânge.

Mai mult de. 600.000
de iudei plătiră cu capul
nesocoţința lor. Peste locul unde fusese templul
trecu plugul, iar pe ruinele Ierusalimului se ri-

dică o nouă cetate numită Ae/ia Capitolină și
în mijloc un măreț templu păgân. în cinstea lui
„Jupiter. ludeilor le fu oprită, sub. pedeapsă de
moarte,

apropierea

De acum

de cetate

înainte iudeii nu mai avură, putinţa

*

de a vărsa ei înșiși sânge creştin,în schimb însă
răspândiră printre păgâni tot felul de calomnii
şi făcură toate intrigile posibile împotriva, creş+ini
tinilor.

|
!

Persecuţiuni

9

-

|
,

Ta
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Pi
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contra bisericii din partea
păgânilor.

în

ES
fe

Biserica a suferit din partea păgânilor, timp

de aproape trei veacuri, sângeroase persecuţiuni
pe toată întinderea imperiului roman. .

Cauzele persecuţiunilor sunt multe, dar cele
mai însemnate sunt următoarele:
1. Legătura dintre regiune și stat. — La

popoarele vechişi îndeosebi la romani, religiunea |

şa

|
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era 'instituţiune de stat,.Indeplinirea, prescripţiu--

nilor religioase era obligatoare pentru toți cetăţenii, iar -nesocotirea, lor era, pedepsită cu asprime,
ca, nesupunere la legi. Din considerațiuni politice, .
romanii tolerau însă şi religiunile popoarelor. în-

“ vinse, întru cât nu primejduiau existentența reli, privit la început
fiind
giunii de stat. Creștinismul
ca o sectă iudaică, fu tolerat câtva -timp. Mai:

târziu însă. câştigând partizani din sânul tuturor

popoarelor şi răspândindu-se din ce în ce mai
"mult, se observă că nu e o sectă iudaică, ci o reli-

giune, care ţintia să înlocuiască pe toate celelalte.

o
.
Din această cauză-fu persecutat.
riri
îndato
unele
- 9.. Abţinerea creștinilor dela

r
i aduceau jertfe statuiloîmpublice. Creștininu
pentrucă

păraţilor,

„chinarea la, idoli;

nu

şi petrecerile publice
trucă erau unite cu
ralităţi; nu primiau
atunci ar fi trebuit

aceasta

era

tot

una cu

în-

luau parte la sărbătorile

din circuri, teatre etc. pentot felul de cruzimi și imofuncțiuni publice, pentrucă
să jure credință împăratului.

şi supunere legilor şi -să-aducă jertfe idolilor:
unii refuzau chiarsă facă, serviciul militar, pentru

aceleaşi motive etc. Toate acestea, au dat prilej
păgânilor să-i acuze de” necredinţă față, de capul
“statului (lesmajestate), care era aspru pedepsită,
de ură împotriva, tuturor oamehilor (odium generis humani), care atrăgea asupră-le ura, şi disprețul

obştese.

. -

E

.

3. Calomniile răspânditeîn popor pe seama

creştinilor. ludeii, ca să :discrediteze

pe

creștini

şi să aţâţe pe păgâni în contra lor. 'răspândiră
_- tot telul de

- aveau

calomnii. Aşa d. p. pentrucă, creştinii

jertfe ds animale în cultul divin, ei (iu-

“45
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daii) ziceau că sunt atei; pentrucă, se înopărtăşiau
cu „trupul şi sângele Domnului“ , Ziceau că mănâncă carne de om; pentrucă ospătau împreună,
la agape şi se numiau între dânşii fraţi, ziceau

că trăesc în imoralitate şi se căsătoresc în grade
apropriate de rudenie, și chiar frate cu soră;
pentrucă se adunau pe ascuns, ca să ia parte
la serviciul divin, ziceau să conspiră în contra
statului

etc.,

etc.

toate

învinuiri

giave:

-

4. Interesul preoților păgâni şi superstiţia
poporului: De pe urma cultului iolilor trăiau o
mulțime de preoţi, vânzători de animale de jertfă,

sculptori Și turnători de. statui de zei ș. a. Toate
aceste categorii de oameni îşi vedeau existența
-pusă în primejdie prin răspândirea, creştinismului,
da aceea luptară toţi._cu desnădejde împotriva

iui, Aceştia speculară încrederea în ei a poporului
da jos pe care-l aâţâțară împotriva creștinilor,
- susținând că tate nenorocirile publice, ca foametea,> seceta, inundațiile, boalele molipsitoare,
războaele stc. provin: numâi din cauză că creştinii nu se- închină zeilor lor. Prin aceste mijioace, ei izbutiră, adesea să împingă mulţimea la
vărsări de sânge creştin şi să facă pe autorităţi
să ia măsuri aspre în contra creștinilor
Aproape toţi împărații romani dinainte de Con-

stantin cel Mare au persecutat pe creştini, dar
cele mai înseinnate persecuţiuni sunt zece. Numărul lor ne aminteşte cele zece plăgi ale
Egiptului.
|

Întâia persecuţiune izbucni pe timpul împă-

ratului Neron (64), din cauza unui foc care disrusa -o mare parte din Roma. Toată, lumea în- *inuia pe smiotitul împărat că a dat foc oraşului,

-
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pentruca, să-şi
-

“Proiei, dar

o. idee de arderea:

face

poată

vina pe creştiniși porunci

el. aruncă

umărate-şi fe"să, fe nimiciţi, Victimile fură nen
i dintre
durile morţii din cele mai „grozave. Uni
sălbatice
ale
anim
de
“creştini erau cusuţi în piei

erau vnşi
"şi aruncați câinilor, ca să-i sfâşie; alţii
ca să
foc,
cu păcură sau cu. smoală şi li se da,

lumineze noaptea grădinile

imperiale;

alţii erau

ată a fost:
innecaţi, răstigniţi etc. Atât de întricoș
tragicul
după
nici
t
încâ
,
această persecuţiune

al. lui Neron,

sfârşit

creştinii nu credeau că eh

as
a: murit, ci-şi şoptiau cu spaimă că s'ar fi retro-

dincolo de Eufrat, de unde va veni gări prigrii
niască şi mai cumplit, ca Antichrist. - Marti

din timpul acestor persecuții sunt

mai. îns6mnați

sfinţii apostoli Petru şi Pavel.
doml
timpu
în
fost.
ă
ne
A doua: persecutiu
ndea.
preti
nebun
at
“miei lui Domițian. Acest împăr
ca

toţi

să-i

supuşii

se adreseze

cu

cuvintele :.

« Stăpânul şi Dumnezeul meu !» Creştinii refu-

zând să-i dea acest
taţi ca duşmani

tittu, el porunci să fie trapen-

ai săi. Mulți pieriră numai

trucă aveau avere. Așă fu senatorul Flavius Cle-

mens, vărul împăratului și soţia sa. Auzind că
iudeii aşteptau un împărat şi că creștinii ziceau

că Mântuitorul Christos este acel împărat şi tede ei, spre a pune
_ “mâmdu-se să nu fie detronat

“în locu-i vre-o rudă de-a împăratului lor, Dominişte: țian porunci să-i se aducă din Palâstina
rude

ale

Domnului.

Declaraţiunea

acestora

că,

împărăția așteptată de ei nu e din lumea aceasta,

simplitatea, hainelor care le vădia sărăcia şi ma:

"ales

palmele

“muncii,

lor pline

convinseră

de

bătături

pe împărat

din cauza

că teama

sa era
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_ neîntemeiată, şi-i scăpară, de pedeapsă, In. timpul

- acestei persecuţiuni,

a, fost chinuit în Roma, şi

după, aceea, exilat în insula Patmos sfântul evanghelist Ioan.
o
SE
A treia persecuţiune s'a desfăşurat; pe timpul
domniei lui Traian. EI, îndată, după urcarea, sa pe
„ton (anul 98), reînnoi legea care opria adunările se-

crete. Immulțindu-se denunţurile că creştinii calcă,

legea, Pliniu cel Tânăr, proconsulul Bitiniei, în- |

trebă printr'o scrisoare pe împărat, dacă trebue
să, pedepsiască cu moarte pe creştini, pentrucă
nu se- supun legii. El-adăoga, că în acest caz
-S'ar depopula satele şi orașele și că din cercetările făcute de el reiese că creștinii nu sunt.
periculoși pentru existența statului şi nici imo-

rali. Singura lor vină — scrie Pliniu mai departe
— este că sunt Superstițioşi,- căci se adună
întro anumită zi înainte de răsăritul soarelui,
cinstesc pe Christos ca Dumnezeu și se obligă
să trăiască în onesitate şi virtute. 'Traiân îi
răspunse să nu urmăriască pe creştini din oficiu

„şi să nu țină seamă

de

denunțuri

anonime ;

dacă cineva însă va fi denunţat formal că e
creştin și nu va voi să. jertfiască idolilor, să
fie osândit la moarte ; iar dacă va jertfi, să

nu-i facă nimic. Aceste norme de persecuțiune „au fost urmate timp de un veac.
In această, persecuţiune au primit coroana
de |

martir: C/ement, episcopul Romei, care fu exilat;
în Chersonez şi înnecat în mare, Simeon, episcopul

Ierusalimului,

în

“vârstă

de

120

de

ani,

răstignit, şi sfântul Ignatie, episcopul Antiohiei,

sfâşiat de fiare în circul din Roma.

i

A patra persecuţiune a pornit din partea îm-

48.
l (61-.
păratului Marcu Aureliu, numit şi filosofu
păgâni, .
r.
ofilo
filos
180). Acesta. împărtăşia părerile
uloși peric
şi
că creştinii ar fi bameni imorâli
mai cele
lor
pentiu stat, de aceea dete în contra
ii
plebe
aspre porunci. El nu numai că îngădui
,.
păgâne să, ucidă pe creştini fără nici o judecată
i
şici, introduse şi spionajul, pentru a-i descoper

tot felui de torturi, spre a-i
E
de credinţă.
j

Persecuţiunea”

“de victime.

fu violentă

face să se lepede a

şi făcti- o mulţime

In zadar adresară împăratului câte

de atunci Justin, Ate=. .o apologie filosofii creştini
“magora și Taţian,- căci. persecuţiunea, se urmă. cu

„aceeaş. furie. Acum primiră martirul:. sfântul “Justin Filosoful şi bătrânul episcop al Lionului, .
-“Potin. Nespus de “mate curaj în munci arătară
un tânăr

de 15 ani anume

Poliz şi o sclavă

anume Blandina, ambii din Lion. Ei fură mai
întâi biciuiţi, după aceea aşezaţi pe o bancă de”
în-.
fier înroşită în foc, apoi aruncâţi lar fiaşire
răsi
chinur
aceste
toate:
La
- stârgit dacapitaţi.
punsul

lor era:

«Suntem

creştini şi între noi-nu

aaa

se săvârşeşte. nimic rău»...

210
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Persecuţiuni

în contra bisericii “din partea.

păgânilor

(continuare).

-

|

A cincia 'persecuțiune este. a lui Septimiu
Sever (192-211). La începutul domniei, Sever fu
_ binevoitor față de.creştini, pentrucă
„- îl vindeease de o boală. grea -numai

- “cu untdelemn.

un creştin
ungându-l

Mai târziu însă dădu voie ca creş-

-

49,

tinii să, fie persecutați şi în cele din urmă, opri
el însuș, sub pedeapsă de moarte, trecerea. la
creştinism. In Alexandria primi acum, între alţii,

coroana de martir Leonida, tatăl învățatului
Origen, iar în Cartagena două tinere femei, Per-

petua şi Felicitas; cea dintâi nobilă, ceă de.
a doua sclavă. Ambele răbdară cu multă, tărie
tot felul de chinuri şi-şi găsiră moartea fiind îniunghiate de un gladiator cu puranalul. In Galia
muri, în fruntea unui mare număr de martiri,

sfântul Irineu, episcopul Lionului..
A șasea persecuțiune a tost decretată de Maximin. Tracul (235-238). mai mult din ură îm-

potriva predăâcesorului său Alexandru Sever, care
fusese prieten. creştinilor şi. despre care se spune
că avea în palatul său între alte statui, Şi pe
a Mântuitorului. Christos.
Persecuţiunea aceasta a lost îndreptată îndeos2bi împotriva. clerului.

A saptea persecuţiune sa, deslănţuit din po_ranca lui Deciu (249 251). Acest împărat își.
pusese

în minte să întăriască imperiul Și să

res-

-aureze păgânismul, ambele în primijdie — cum
credea el — din cauza creștinilor. În acest scep
porni în contra creştinătăţii una din cele mai
crude persecuţiuni..
Intenţiunea sa nu era de a ucide pe creştini,

„ei de a-i sili prin: orice fel de, mijloace să se lepede de credința creştină şi să; treacă la păgâ_Lism. Numai episcopii şi preoții erau omoriţi
fără, cruțare,

pentru

ca

credincioșii,

iâră păstori, să poată fi mai

rămânând

uşor înfricoşaţi și

constrânşi să-şi lepede credinţa. Arderea, cărţilor
sânte, confiscarea

averilor,

exilul şi tot felut de

-
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torturi, precum: arderea de vii în:“cuptor sau pe
grătare de fier, tragerea pe roată, sfâșierea trupului cu cârlige de fier, turnarea, pe gât de. plumb
“topit, spânzurarea de limbă, etc. etc. erau mij-.
loacele întrebuințate de persecutori pentru a sili
„pe creştini să se închine zeilor. In fața acestui
- arsenal de mijloace diabolice de constrângere,
mulți

se

lepădau

de

viaţă. Aceştia purtau
"şi

— după
tămâiaseră
ori

credinţă,

numele

ca

să

scape cu

ee căzuți. (lapsi)

cum aduseseră jertfele idolilor, sau
statuile idoleşti sau ale împăraților,

cumpăraseră

acte

că

au

făcut

una sau alta,

fără să fi făcut, sau declaraseră că nu sunt creş-

tini, — primiau

numele

„special

de sacrificati,

thurificati, libellatici şi acta facientes. Cei cari
nu se lepădau de credinţă, şi suferiau torturi, dar

scăpau cu vieaţă, se numiau mărturisitori (confessores), iar. cei cari muriau în chinuri se numiau martiri sau mucenici. .
Mare a tost numărul câlor căzuţi, mare. şii al
mărturisitorilor, dar mult mai mare a fost nu-

mărul martirilor, dintre cari inai însemnați sunt:
Vavila, episcopul Antiohiei, Alexandru al Jeruselimului
Ia

şi Fabian

al Romei.

timpul acestei persecuţiuni s 'au retras într'o peş-

teră — cum spune tradiţiunea — şapte tineri din Efes,
cari nu voiau să jertfiască. idolilor. Ei au adormit în
peşteră

şi s'au

deșteptat.

răției lui Teodosie

tocmai

cel Mic, când

către sfârşitul împă-

creştinismul

era în

floare. Atunci unul din si, mergând îîn draş că să cumpere ceva pentru hrană, A atrâs luarea-aminte a tu_ turor. asupra sa prin portul, prin vorba şi prin banii

ce-i avea din vremea lui Deciu şi fiind dus la mai:
marsle oraşului, a dat pe faţă minunea care se făcuse ca ei şi de care nici el nu știa, că adică dor-
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miseră în peşteră 200 de ani. Aceastaa produs mare
„bucurie în rândurile creştinilor, mai ales pentrucăse
ivise atunci o sectă, care tăgăduia învierea morţilor.
Însuş împăratul Teodosiea venit la Efes şi a vorbit
cu cei şapte sfinți, iar ei adormiră din nou în Domnul.
Sfânta noastră biserică serbează pomenirea, acestei:
minunate

întâmplări

în ziua

de

4 August.

-

A opta persecuţiune avu. loc pe timpul lui
Valerian (253-260), care la început era prieten
al creştinilor, iar mai pe urmă începu să-i persecute aprig după îndemnul unui vrăjitor. Vale-

rian

opri

porunci

cercetarea, bisericilor şi a cimitirelor,

să, fie uciși toți preoții şi clerul în genere

„şi

confiscă

„pe

cei despoiaţi

averile

eelor cu dare de mână,

de

averi

îi exila

iar

sau îi făcea -

sclavi. Martiri mai însemnați au fost acum: Sfân-

tul Ciprian, episcopul Cartagenei, Sixt, episcopul
Romei şi inimosul său diacon Lgurențiu, cum:
şi 153

de -credincioşi

nestins

peste

arşi într'o groapă

care. s'a turnat

apă,

cu var

în Africa

de

nord. .

A noua persecuţiune a izbucnit pe timpul şi
din porunca lui Aurelian şi anume către sfârşitul domniei lui (274). Ea a fost de scurtă.
durată şi mai puţin sângeroasă, decât celelalte.

A zecea persecuţiune a fost a lui Dioclețian
(284-305) şi a coregeunților săi.
|
|
Ca şi mulţi alți împărați, Dioclețian fu la început favorabil creştinilor, pe cari-i scuti de în-

datorirea de a lua

parte la

jertfele publice ce

se aduceau zeilor și-i puse în cele mai însemnate
funcțiuni de stat.

Sprea putea administra

mai lesne imperiul,

-

32.

Ă

a

Dioclețian își mută. reşedinţa. la Nicomediă, în
Bitinia, și păstră pentru: sine numai răsăritul,
având de ajutor—eu titlul de Cesar—pe ginerele.

său

Galeriu,

iar

îl lășă lui Maximian,

apusul

care avea, ca Cesar pe Constanțiu

Cioru. -

Galeriu era un duşman-naîmpăcat al creștinilor şi prin intrigi meschine izbuti să hotărască,
pe Dioclețian. să înceapă în contra lor cea mai
cruntă

persecuţiune

din

toate

câte

a suferit. bi-

-serica. Mai întâi se interzise creștinismul în ar- mată, (298), după. aceea se dectetă dărâmarea
bisericilor, arderea cărţilor sfinte, întemnițarea,
clericilor, îndepărtarea din funcțiuni a . tuturor
creştinilor şi impunerea, de a aduce jertfe zeilor.

(303). Intâimplându-se un foc în palatul impe-.
“rial şi răscoale în câteva provincii, se aruncă |

“vina, pe creştini şi în tot imperiul se aprinse focul

"persecuţiunii. Numai

în Galia, Spania și Britania,

„peste cari domnia Constanţin Cloru, era linişte.
îşi dădură mâra,
Dioclețian, Maximian şi Galeriu
ca să distrugă creştinimul din rădăcini. Toate
torturile şi felurile .de morți, care -puteau trece
cuiva, prin minte, fură aplicate. Pe fiecare zi se

- născociau altele nouă, mai

crude şi mai înfioră-" -

toare. După retrâgerea lui: Dioclețian. de pe tron

şi ridicarea „lui Galeriu la. treapta de August
(305), persecuţiunea continuă cu furie și „mai

mare din cauza noului. Cesar. Maximin, care era.
asemeni duşman de moarteal credinţei creştine.
Lucrurile merseră astfel: până când Galeriu fu
lovit de o boală grea şi porunci încâtarea per. sacuţiunii, făcând totodață apel la -creștini, ca

să se roage lui Dumnezeu pentru

însănătoșirea

a
"sa. Maximin însă continuă persecuțiunea pe ascuns, cu aceeaş cruzime ca şi mai nainte.
- In apus situaţiunea, creștinilor era mai_bună.
Constanțiu Cloru proteja. pe creştini, iâr când ar-

mata

proclamă împărat pe “fiul său Constantin,

acesta—deşi

încă păgân—se det de partea, creş-

tinilOr si porni cu războiu împotriva lui Maxențiu,

un-alt Cezar, care-şi însuşise domnia peste Italia
şi Africa şi prigonia; pe creștini. Inainte de începerea luptei,. Constantin văzu pe cer o cruce
de foc şi împrejurul ei cuvintele: <1ro viza =
în aceasta învinge». Fiind lămurit în vis. asupra,
" arătării acestui semn minunat, el puse să se
coasă semnul sfintei. cruci pe steagurile armatei |
sale şi astfel ieşi biruitor, iar Maxenţiu muri în
luptă. Curând după. aceasta Constantin dete,
Liciniu, care era. .
împretnă, cu cumnatul său
Cesar în răsărit, edictul dela Milan (313) prin
libertatea religioasă tuturor
care se. acorda
cultelor. şi prin urmare şi. celui creştin. Totodată.
se înapoiară creştinilor averile confiscate și se
revocară toate măsurile luate împotriva lor.
Cu aceasta. se sfârşiră, persecuţiunile pornite
bisericii.

asupra

partea

timp. de aproape

dupăce
curgă

din

în

şiroae

sângele

300

împăraţilor

păgâni,

de ani făcuseră să.

martirilor.

Dacă

ele au.

“făcut mult rău bisericii, i-au făcut însă şi un
mare bine, pentrucă moartea, cu curaj a miilor
de martiri, .cari au pierit pentru _apărarea credinţei, a, întărit în credință pe cei şovăitori şi
a convins pe mulţi necredincioşi despre dumnezsirea . creştinismului, hotărindu-i să primiască
sfântul botez. Cu aceasta sa adeverit ceeace a

zis Tertulian: = Sangulis martyrum semen Christianorum».

lor păgâni. . Atacuri din partea filosofi
tini. _. .
„Apologeţii creş

hu
1. Creștinismul a fost, combătut; de păgâni
ci
ni,
persecuţiu
numai cu forţa materială, prin
tuale. Pe tărâmul spiritual lupta... .

şi cu arme
a fost dusă
- Indirect
filosofice a

spiri
atât în chip direct cât şi indirect.
au combătut creştinismul şcoalele“
neopitagoreilor și a neoplatonicilor,

ceeace era

bun

în păgânism

şi din elemente îm-

- prumutate

din

creştinism, 0

religiune

au încercat să

păgânism

mai

închege

spiritual,

din filosofie, din ;

2

care

nouă, un

pe care “să-l opună, re-

în.
ligiunii creştine. O. asemenea încercare făcu
a,
Tiaân
din
oniu
Apol
Capadocia, neopitagoreul
în veacul 1 al erei creştine. Lui i-sa atribuit mai
târziu şi puterea, facerii de minuni.
Direct a, fost combătut creştinismul

zişii

polemici

păgâni,

care-l

:
de aşa

luară în râs şi-l

ne
schimonosiră cât putură mai rău, spre a-l expu

ni
Gispreţului şi a feri cu chipul acesta pe păgâ
de

a-l îmbrăţișa.

Dintre

aceştia

mai însemnați

sunt. trei: Ce/s, Lucian de Samosata şi Poro
i
- firiu.
- Cels, un: filosof epicureu sau platonic, a scris

împotriva creştinismului, pe la jumătatea. veacului

II, o operă intitulată: „Invăfătură adevărată =
Aaa ăimdie“, din- care s'au păstrat numai frag-

mente în opera prin câre i-a răspuns celebrul
sciiitor şi învățat creştin Origen. Javinuirile- pe
“care le aduce creştinismului, el nu le ridică disect, ci le pune în gura unui iudeu, care înfăţi

.
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sgează pe. Mântuitorul
minunile

p2 Stânta

a

ca un: vrăjitor şi înșelător,

şi învierea.

sa. ca poveşti mincinoase,

Fecioară; ca

femeie uşoară etc. Cels

îşi bațe joc însă şi de iudaism, pe care-l numeşte
absurd şi întemeiat pe minciuni. El aseamănă
pe

creştini

şi iudei

cu

un

stol

de

lilieci sau

cu

o grămadă, de furnici, ori de viermi. Cels cunoştea
dealttei destu: de. bine învăţătura creştină, citise.
multe. din cărţile sfinte şi vizitase întrunirele creştinilor. Luând în râs şi criticând creştinismul,
el nădăjduia să înduplece pe creştini să se întoarcă la păgânism, ca religiune a statului roman
şi singura, adevărată, după părerea lui. De aceea
și termină opera sa cu un călduros apel către
creştini, ca să nu se împotriviască ordinii pu-

biice, ci să dea împăratului tot sprijinul, spre a
putea păstra în floare imperiul cu
mintele lui.

Lucian

tcate aşeză-

de Samosata—cel mai de spirit scrii-"

tor satiric al vremilor vechi, de sarcasmul căruia
n au scăpat nici zeii păgâni şi filosofii greci—
a combătut

întitulat:
veacului

creştinismul

întrun

„Peregrinus Proteus“,
II. El se ocupă

roman

al său

pe la sfârşitul

de creştinism numai în

treacăt și întrucât îi oferă material

pentru sa-

tiră, căci ţinta romanului său este persiflărea
filosofilor cinici. Eroul romanului, Peregrinus Proteus, era un filosof cinic. Lucian istoriseşte că
Peregrinus făcându-se vinovat de păcate -grele,

tugi din ţara

sa, și ducându-se întralt loc, sa

făcut creştin, a ajuns preotşi a compus scrieri
cu pretenţia de profetice. Aruncat în închisoare,
din cauza zelului său pentru propagarea creștinismului, fu scăpat de creștini, care-l adorau

-

y

a
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dar

aproape ca pe - Dumnezeu,

Ra

cari-l .alungară

colul motiv
totuş din comunitatea, lor, pentru. ridi

ta,
că, gustase dintro mâncare oprită. După aceas
a
Greci
toată
prin
tori
se făcu din nou cinic,: călă
rug,

şi în cele dinurmă muri de bună voie pe
spre a-şi. satisface nepotolita sete. de glorie. Lucian

în bătae

adaogă

de joc,

că din cenușa, lui

cuSar fi înălţat un vultur, care a.pronunțat
cer“.
la
duc
mă
,
ntul
pămâ
vintele: „Părăsesc

Jiucian atacă, iarăș
Şi în celelalte scrieri ale sale,. Ţot
ceeace el satirinumai în treacăt creştinismul

zează nu

e socotit

nici ca “peri-

nici ca imoral,

culos pentru existența statului sau neadevăraţ, ci
numai ca nepotrivit cu ideile şi spiritul vremii.

_-. de atunci:

2

ii—Alosot, peoplatonic; mort; perla anul
Porlir
a -300—
este, cel dinurmă, şi cel mai mare luptător
al păgânismului împotriva creștinismului. pe tă

râmul

literar.

-“ creştină,

El.: cunoştea

pentrucă

temeinic - învăţătura

ascultase cursurile lui Origen

“și se. spune că -ar fi fost chiar câtva timp creştin,
dar că a-trecut iarăș la păgânism, din cauză că
a, fost bătut. de câţiva

creştini. : Scrierea sa in-

“țitulată:. „Contra creştinilor“ şi care consta din
15 cărţi este cea mai înverşunată critică care
s'a, făcut

"laștg

să,

învăţătura

vreodată “creştinismului.

descopere - contradicții

— după el
- Mântuitorul
învățătura
'coprinde în
ideile

Porfiri se si-

pretutindeni. în

creştină. Astfel Vechiul Testament

sta

— în 'contradicție cu Noul Testament;
cu apostolii, apostolii între-ei și chiar
Mântuitorului şi a sfântului. Pavel ar
şine o: mulţime de contradicții. Apoi

despre

crearea lumii;

despre

întruparea

Domnului. şi învierea sa din morți, ar fi culmea
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absurdităţii. Totuş pentru persoana Mânţuitorului,
avea; multă stimă, şi aproba unele învățături care
s6 asemănau cu ale neoplatonismului.
„Afară

de

acești

trei

polemici

mai putea cita pe /ierocie,

însemnați,

prefectul

am

Bitiniei,

-

care, pe la începutul veacului IV, adună într'o
carte toate cele scrise împotriva creştinismului

de polemicii. mai vechi, şi pe împăratul Julian
Apostatul, dar amândoi. nu aduc în“ discuţiune
idei nouă, ci numai repetă pe cele emise de premergătorii lor,
2. La atacul cu arme intelectuale din partea
păgânilor

a răspuns din partea creştinilor o serie

de scriitori,
adică

Cei

cari

apărători

mai

poartă numele
âi

de

apologeți,

creştinismului.

însemnați

apologeți ' creştini

sunt:

Iustin :Martirul şi Filosoful, şcolarul său Taţian
Asirianul, Atenagora, Teofil, episcopul Antio-hiei, Minuciu Felix, Tertulian, Clement Alexandreanul, Origen, Arnobiu de Sica, Lactanţia

și Eusebiu de Cezareia.
|
Uaii dintre apolobeţi au adresat apologiile lor
„către împărați şi senatul roman, alții către păgânii influenţi; iar alţii au răspuns deadreptul
polemicilor păgâni. Cu toţii au arătat că creştinii sunt oameni adânc religioşi, morali şi paşnici, căci se închină unui singur Dumnezeu spiritual, practică virtutea şi se supun legilor staului. loavinuirile pe care păgânii li le aduc şi
pentru care-i prigonesc sunt numai închipuite şi
mau alt temeiu decât. necunoaşterea de către
prigonitori a credinței celor prigoniţi.
Astfel. învinuirea că creştinii ar fi atei

deducţiune

falsă, din faptul

Î. Mituinzazu — înt, Biseric. Univ.

este

o

că ei nu se închină
|

-

5

.

“a

ai

e; de tapb-însă
iăglilor. şi nu vor. să le aducă jertf
ni, pentrucă
eraştinii „sunt cei: mai religioşi oame
eu, celui
ei se închină adevăratului: Dumnez

numai
un cult spiritual,
îa trei persoane slăvit şi au
cultul nici uneia.
cu care nu se poate asemăna
cărora

din celelalte religiuni;

cât .pentru idolii

dealtcevă;
se închină păgânii, ei nu sunt nimic
suiit
care
din
cât lemnele, pietreie și metalele
l Dumîn locu
făcute statuile lor; punerea acestora

_nezeirrii şi “închinarea
Gar

la ele este

ateism; deci

păgânii sunt atei, iar nu creştinii. ideei
Invinuirea că creştinismul este protivnic

Și
“şi ordinei de stat este asemeni: neîntemeiată se

inii
are ca punctde plecare faptul <ă creşt
te, ei
taini
lor
adună -în secret, dar în -adunările
pernei
_ nu. conspiră împotriva statului sau a vreu

divin;
soane, ci iau-parte'la săvârşirea. serviciului
fac numai din
o ,
"dacă fae aceasta pe ascuns
cauza păgânilor,

cari i” parsecută

şi. nu-i lasă să

se roaga -lui Dumnezeu în linişte. -Dovadă cea
şi
mai bună că creştinii nu sunt în contra ideei

cei mai
ordinăi de stat este, că ei sunt oamenii
'de
afară
paşnici;::cari- se supun tuturor legilor,
nu
ei
acelea care ating credința lor şi că printre

se găsesc. criminali, vițioşi etc. Prin . viaţa lor
model, ei. dau statului cel mai puternic “sprijin
morâl “şi sunt

elementul -cel- mai: de ordine.

Nanorosirile venite asupra imperiului nu sunt
sfectal mâniei zeilor că creştinii nu li se închină,
scă
ci dimpotrivă sunat o pedeapsă dumnezeia ve-

nită asupra, păgânilor, pentrucă nu se întore la
adorarea adevăratului Dumnezeu, „descoperit lumii
de Mântuitorul Christos, cinstit şi propoveduit de

”

creştini.
=
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-

- Nu mat! “puţin: sunt neîntemeiate și învinuirile,
<ă învăţătura creştină ar coprinde idei greşite

şi absurde, că între Vechiul şi Noul Testarhent
si

chiar

între Mântuitorul

și sfinţii

apostoli ar fi

contraziceri flagrante, că. Mântuitorul ar fi fost
Caşelător; iar apostolii nişte şarlatani înşelaţi, 'că,
în adunările secrete ale creştinilor :s'ar comite
escese şi imoralităţi grozave etc. ete. De falsitatea.

or se poate convinge oricine

numaidecât, dacă

îşi dă osteneala; de a studia doctrina creştină,
sau dară cere lămuriri dela creştini şi le. obseirvă -cu luare-aminte exemplară lor. viață --publică şi privată.
Acasta este în trăsături generale răspunsul pe
care apologeţii l-au dat polemicilor: p3gâni la
critica

pe_care

aceștia

au făcut-o religiunii creş-

tine. Prin acest răspuns, apologeţii au izbutit să,
împrăştie în „parte calomniile” răspândite. pe soadteala,. creştirilor, au înfăţişat creştinismul în
adevărata sa, lumină şi au pregătit calea.trium=
Zaluii său definitiv -şi pe- toată linia.
12

INVAȚATURA BISERICII.
Canonul cărților: stinte. Tradiţiunea.
Simboale
[. Invăţătura

şi viața

bisericii.
Mântuitorului,

precum

Si învăţătura şi viaţa unora dintre sfinţii apostuli, sunt coprinse în cărţile sfinte sau Sfânta
Scriptură a Noului Testament. Numărul acestor
cărţi său scrieri este de 27 şi anume: 4 Evan-

|

6)

Marcu, Luca şi loan), Fap-

ghelii (dela Mateiu,

tele Apostolilor, 14 epistole ale sfântului apos-

1 epistolă a sfântului Iacob, 2 ale .

tol Pavel!);
sfântului

Petru,

sfântului

Ioan.

tului

Iuda

şi o

3: ale sfântului loan, 1 a sfân:

scriere profetică, Apocalipsul
Ia

de; sfinţii a“Toate aceste cărţi au fost scrise.
postoli sau de ucenicici lor sub îosuflarea.Sfântului Dah, de aceea în ele nu se află greșiii
redactarea

sau

Compunerea

lor nu s'a făcut de-

nevoile bisericii.
'cu- vit
odată, ci treptat şi potri
toate şi pe
scrise
erau
|
veacului
sfârşitul
Pe la
ici şi colea se găsiau.

la un loc. Adunarea
“tuturor

cărţilor

sfinte

recunoaşterea tuturor,
cărora

li se atribue,

chiar adunate

la

un loc

sau

ale

Noului

a avut

însă

mai multe

codificarea
Testament

şi

ca provenind dela autorii
loc mult

mai

târzia, căci chiar în: prima jumătate a veacului
IV

era încă discuţiune—

cum. ne spune istoricul

bisericesc 'Eusebiu-— dacă 'unele din ele sunt
apostolice
sau nu. Numirea de «Noul Testameni»

“a fost întrebuințată. întâia oară

de

Tertulian,

generalizat
în. toată. biserica. Pe

-dupădare-s'a

lângă cărţile Noului Testament au. fost recunoscute ca sfinte şi cărţile. Vechiului Testament,în

număr de 22, şi toate la un 'loc au primlt nu:
mele de Sfânta Scriptură .sau Biblie.
2. Cărţile Noului Testament nu cuprind însă.
toată învăţătura Mântuitoruluişi a sfinţilor apos-

toli. Mâatuitorul însuşi n'a scris nimic, ci a predicat

numai

3 1 către

evangheliști

verbal şi sfiaţii

romani,

2 către

efeseni,1 către flipeni,

corinteni,

1 către

1 către coloseni,

galateni, 1

2 către

n'au
către

tesalorizeri

2 către Timoteia, 1 către Titu, 1 către Filimon și 1 către ebrei:

.

6
scris tot ce a piedicat El, ci multe sau păstrat
şi transmis din geneiaţie în generaţie numai prin
viu graiu. Acelaş lucru. sa întâmplat şi cu predica

sfinţilor

apostoli.

Cei

mai

mulţi

din si n'au

scris nimic— cel puţin nu ni sa păstrat:nimie
scris dela ei—ci au răspândit cuvântul lui Dumnezeu numai prin viu graiu. Aceasta ne-o spune

lămurit sfântul Irineu, zicând: . « Neamurile au
crezut în Christos fără : cerneală şi hârtie»,

adică

nu pe temeiul celor scrise, ci în urma pre-

dicii oraleâ sfinţilor apostoli şi a misionarilor
creştini, „căci El era scris în inimile lor“. Chiar
cei câţiva sfinţi apostoli cari ne-au lăsat şi scrieri

în care se cuprinde învățătura creştină — şi îndeosebi sfântul Pavel, care a scris mai mult decât
toţi—n'au scris tot ce au învăţat, iar. din cele
cs au făcut nu ne spun decât prea puţin. Scrisul

lor venia în sprijinul predicii verbale şi în urma.
acesteia,

rezumând

aceia vedem
scriu

îndată

şi precizând

cele

grăite.

că chiar sfintele Evanghelii
după

înălţarea

la cer

a

De

nu se

Domnului,

ci mai târziu şi se compun pentru anume comunităţi sau cercuri de cititori şi fiecare din ele
urmăreşte un scop special, după cititorii pe cari-i
avea, în vedere sfințitul autor. Tot astfel şi epistolete sfinţilor. apostoli sunt scrise toate pentru
creştinii unor anume comunităţi sau provincii,

cărora, sfiaţii apostoli le făcuseră cunoscut cuvântul Evangheliei de mai înainte prin predica
verbală.
|
Astfel stând lucrurile, uşor se poate înţelege
că sunt multe învățături şi practici creştine, care
nu sunt coprinse în cărţile sfiate. Totalitatea în-

vățăturilor şi practicilor, care sau transmis dela

că

Mântuitorul şi dela. sfinţii” apostoli pri. viu. erai,
"se: numeşte Sfânta: Traditiune. : ;. sri!

Sfânta. Scriptură şi Sfânta Tradiţiune sunt cele:
aouă, izvoare nesecate ale învățăturii bisericii...
» “8. Pentrwînlesnirea.. credincioşilor, cari. n'avea
timpul sau pregătirea trebuiţoare,: ca să poată

- studia 'şi aprofunda

Sfânta, Scriptură, spre. a-și

„da seamă de credinţa lor, biserica, a: compts încă.
de timpuriu niște rezomate ale puncteler de:credinţă, numite simboa!/e. de credință. Toate. sim

boalele încep.-cu cuvântul . Cred,
mai. numesc. şi „Crezuri“.:
„ „Figcare creştin,

de aceea se:

oricât ar ti fost ae: incult, tre-

Dita să ştie pe dinafară, Crezul şi să creadă cu

statornieie toate cele cuprinse în el, iar cei car?
„se prepătiau să prirhiască, sfântul botez, trebu:
iau să învețe mai îutâi crezul şi să-l spună în
- biserică într'o' zi anumită ȘI numai după. acera
erau

botezați.

-

In cele dintâi veacuri ale creștinătății aproape
fiecare biserică mai însemnată îşi avea simbolul
său,. care nu se deosebia de al altor biserici de
- cât prea: puţia şi anume prin. felul cum era re-.
_ dactat, căci fondul tuturor simboalelor: era ace-

laş: Astfel găsim - câte un simbol al bisericilor
din -Jerusalim, Antiohia, Cezareiq; Alexandria,

"Roma; "Aquileia etc... Afară de
ricilor_mai însemnate,

simboalele - bise-

găsim :în -acest

timp

şi

“simboale: compuse-de
unii părinţi bisericeşti, :cuno

este d. p. simbolul sfântului Grigore Tiaumnaturgul, precum şi un 6imbol zis-apostelic; Acest
din'-urmă:simbol.se-numește apostolie,. pentrucă
multă: vreme. s:a screznt -că a fost- compus
de
a.
;
ăştiere
slinţii apostoli înainte. de'impr
: lor: din.

Pg
lemusalima: In deosebi. roman: catolicii au susţinuţ
acesta. -mai de mult şi-unii din: ei :o susţin: și
. Sa dovedit însă că el nu-datează decâţ dela

jumătatea veacului. Il, adică de pe la anul 150,
-invățătura bisericii, aşa, cum -reiâse din -simboalelg; de credinţă, şi. din operele părinţilor şi
scriitorilor- -bisericești: din.'acest: timp,

se

poate

rezama în următoarele puncte principale:
: Există un singur Dumnezeu, . preamărit: în
je persoane: 'Tatăl, Fiul și Sfântul. Duh, care
a făcut; din nimie atât lumea materială sau văzută, cât şi lumea spirituală sau nevăzută, adică,
pe îageri şi sufletele oamenilor și tot el 0 con-

-2;-O0mul a fost . făcut de - Dumnezeu din
mânt

şi: înzestrat cu' suflet

raţional.

Menirea,

pă
sa

pe: lume este de a implini voia lui Dumnezeu,
pentru -a putea gusta; astfel fericirea, cerească,
care constă, mai presus de toate. din petrecerea
în pemijlocită, apropiere -de Dumnezeu.
'Cea dintâi pereche de oameni n'a voit să
ascult, de Dumnezeu şi din această cauză a
pierdut: haral- dumnezeesc şi o parte din alesele
iasușşiri- sufleteşti şi trupeşti,.pe care le avea îna-

inte -de săvârşirea păcatului,, sa
Dumnezeu

şi a atras

asupră; şi

instreinat
urgia

de

dumneze-

ească:
4. Vina şi urmările păcatului celei dintâi perechi de - oamerii sâu trapsmis. întregei omeDiri,

pentrucă

toţi

oamenii

din Eva.
5. lisus Christos: este

se trag din

Adam

şi

Fiul lui. Durânezeu,

a

doua, persoană .a Sfinţei Treimi.. EI. a venit .pe
Pământ. şi aluat. trup. din Sfânta, „Fecioară, Maria,

NĂ

servă, şi conduce;
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pentru ca să mântuiască pe om din: robia'păcatului. Mântuirea a îndeplinit-o E! prin învăţă-.

i

Do.

-

tura şi patimile sale.

6. Pentru a asigura oamenilor mântuirea, Dom“nul nostru lisus Christos a întemeiat biserica,
care

pe

“Aucrarea

o conduce El însuș în chip nevăzut prin

t
. prin
iar în chip văzu

Slântului Dub,

!
|
ierarhia bisericească.
esc,
dumneze
harul
7. In biserică se păstrează
fără

de

care

nimeni

se poate

nu

şi

mântui

el

sa împârtăşeşte credincioșilor prin cele 7 sfinte
a
|
taine.
8. Numai trupul. omului moare, iar sufietul

este nemuritor.

Sufietele celor drepți merg după

despărțirea. lor de trup, întrun loc de bucurie,
iar ale celor păcătoşi întrun loc de întristare,

_ unde vor sta până la a doua venire a Domnului, sau la judecata deapoi. Prin rugăciuni și
prin aducerea jertfei cei nesângerate putem uşura
osânda sufiztelor celor păcătoşi.
9. [ua sfârşitul lumii toţi morții vor învia ci

trupurile,

pentru

către Mântuitorul,

a fi judecaţi
va

care

veni

după

fapte

atunci

de

a doua

oară. După această judecată, fericirea celor drepți
şi osânda celor
fără sfârşit.

păcătoşi
.
|

vor. fi veșnice,

adică
|

13.
EREZII ŞI SECTE

_ Origina

eresurilor.

Ereticii iudaizatori.

Noile şi sublimele adevăruri. ale creştinismului trebiau neabărat să vină în atingere spiri-

-
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tuală cu ideile religioase şi științifice

ale

pului

ieşiră în-

de

atunci.

Din

această

atingere

tim-

văţături rătăcite, din care unele amestecau ideile
creştine cu cele- iudaice, sau
cu cele păgâne, iar

altele căutau să pătrundă, cu mintea adevărurile
de

credință

care. stau

mai

presus

de

minte.

Aceste învățături greşite au împiedicat desvoltarea normală a bisericii. Pentru: înlăturarea şi

stârpirea lor, biserica a trebuit să-şi pună în
joc toate puterile şi cu toate că reuşi să desrădăcineze buruienile rele, care se iviră la început în țarina sa, mai rămaseră totuş în ascuns
semințe, din care se prăsiră
cu timpul lanuri

întregi de spini.
După gradul lor de gravitate,

învăţăturile ră-

tăcite se împart în erezii și shisme.
Erezie se chiamă abaterea dela învăţătura,
iar Shismă sau sectă abaterea dela disciplina
bisericească. .
Freţivii primelor_veacuri, cari incercară să în-.

chidă, creştinismul, în marginile înguste ale particularismului
iudaic, poartă
numele_generic, de.
ebioniți saw. eretici. iudaizatori, iar acei cari
încearcă

să contopiască

creştinismul cu filosofia,

greacă. şi. cu teosofia orientală se numesc unii
enostici şi alţii_manihei.
— 1” Ereticii iudaizatori. — Mântuitorul a poruacit sfinţilor apostoli să propoveduiască, Evaughelia la toate popoarele. Nu mai încăpea dar
îndoială că şi păgânii erau chemaţi să facă parte
din împărăţia mesianică. Neînţelegând însă drept
unele cuvinte ale Domnulu (ca d. p. Matei 5,

17-18), sfinţii

apostoli

socotiră deocamdată

observarea părţii ceremoniale

că

din legea; mozaică
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primirea. păar fi o econdiţiune neapărată pentru
mai, hbaă,
ţiune
gânitor în sânul bisericii. O direc
an şi; Filp,
30 trunte- mai întâi. cu diaconii Stef

ă,
iar după: aceea. cu sfântul apostel Pavel. învaț pe
eripţiunile. legii: mozaice - nu. privesc

că pres

sensul vscrestini. Sinodul. apostolic: hotări în
nu aînast
ace
derilor acestora; Totuș nici după

--

Ierusalim. trăiau
cetară deosebirile de. vederi. In
întreaga
mulţi. creştini, cari păziau cu strictețe

mozaică, fără ca înșă să : creadă că, mân-

lege
tuirea

de aceasta

atârnă

Pentru

că, însușsiân-

tul apostol Petru era la început de aceeaș păr
sere, aceştia -primiră numele de petrini. Erau

însă, alţii cari— contrar hotărârii -sinodului aposlegii
“toli — susțineau. absoluta. obligativitate. a
nici
au
_mozaice şi penţru. creştini şi nu admite
„o deosebire esenţială între iudaism şi creştinism.
în
Petiinii. şi cu aceşti iuadişti habotnici. trăiră

“ Terusalim întro singură comunitate atât timp
de aci se afla ca episcop
cât în fruntea: bisericii

lacob -cel Mic, care eă de aceeaşi:

sfântul apostol

yoiră
părere. După moartea, lui însă aceştia nu
să

ca: episcop

reeunoască.

meon,

pe “urmaşul

său: Și

ci-şi aleseră un- episcop al lor aparte. Mai

târziu, când împăratul Adrian interzise iudeilor
să intre în cetatea construită de el pe ruinele
Ierusalimului; se întinse această măsură şi asupra

iudaiştilor.„De..acum--i aainte ei. trăiră despărțiți

de biserică,

- ae ebioniți.

formând -o sectă aparte, sub numele

-.

Dei

i

numele" de
Până, la; dărâinarea lerusalimuluj ': da,
tuturor
'ebioaiţi, care. însemnează „săraci ,-se
dâr
ereştinilor,

de la: această. dată - înainte

rase,e numai: pentru.

ră-

eticii -iudaizateri:.. : .- --.

ră

In sânul ebionitismului
diviziunii:

se
« e'deosibece: două sub-

a.) Ebioniţii propriu zişi, «cari. Sbcatiau obser

varea, legii ceremoniale ca absolut, indispensabilă,
pentiu mântuire şi priviau' pe Mântuitorul Chris-

tos ca. adevăratul Mesia, dar credeau că a fost

“un. simplu -om îmbrăcat la botez cu.puteri.dumnezeești, iar pe sfântul apostol Pavel.ca eretic, :și b). “Nazareii, cari erau mai moderați. Ei '0pservau legea mozaică, ca şi ebioniţii propriu, zişi,
dar nu învățau că acei cari n'o observă nu. se
pot. mântui. Pe Mântuitorul ei îl cinstiau ca, Dumnezeu adevărat, iar pe sfântul a postol Pavel nu ]
socotiau eretic...

î:

“Ca şi -numale de ebioniţi, tot astfel şi: cer de
nazarei, se da la: început tuturor creştinilor. Intre ereticii iudaizatori din acest timp se mai
numără:
E
ec) Cerint, un. contimpâran a1 sfântului” loan
Evanghelistul, şi. partizanii lui. jhvăţătura sa se
apropie întru câtva. de a 'ebioriţilor, decât care
e cu mult mai fanatăstică şi mai rătăcită.”
/
Cerint învăţa că Dumnezeu şi materia, există din
veci şi că lumea a fost făcută din materie, care e Â i

rea,

de

către

un.

spirit

inferior,

numit

eo

espre

Mântuitorovl învăța că trebue să se facă: deosebirea
între Christos şi lisus. Christos ste o fiinţă dur ne-

zeească, care s'a unit cu omul lisus, -fiul tâmplaruiui

Iosif. şi, 'al Mariei, la. botezul acestuia în Jordanl-a
părăsit. când afost prins. şi osânâit la “moart de

iudei. “Christos” va, veni însă
şi -vă întemeia

a dona, oară pe

pă mâbi,

o împărăție: de o mie de ani, îrt: căre

aleşii. l0i:xor. petrece “numai în -desfătări.! !,, îsi
„Iivătătara, lui Cerint a, fost combăiuţă . de sfânta
pă Eyanghejistul, ..€ care

gheia sa,

a, scris împotrivă-i

ENanr,

.

-.
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d) Elchesaiţii.
amestec

,

a

haldaică.

Ei învăţat
96

acestora

era. un

de idei ebionite și esenice, cu magie şi

astrologie
da

Invăţătura

mile

că Mântuitorul
da înalt şi de

24

Christos a fost un înger
de

lat şi că s'a, întrupat

da mai multe ori. Despre Sfântul Duh ziceau că e
principiu femenin. Botezui îl făceau numai în numele
şi se spălaude mai multe ori pe zi,
şi: Fiului.
““Patălui
spre a se vindeca de boale şi a se curăţi de păcate.

Sfânta, euharistie o făceau cu pâine şi sare, fără vip.

Nu mâncau carne şi ob:ervau legea mozaică în în“regime, afară de aducerea. de: jeitfe.-

e) Autorul omiliilor

pseudo-clemeniine. Sub

numele ds omilii pseudo-clementine se înţelege ua roman istoric: didactic, compus pe la anul 160,.
atribuit sfântului Clement, episcopul Romei și
adresat ca un fel de raport către sfântul apostol
Iacob cel Mic, episcopul Ierusalimului, ca episcop suprem al întregei biserici. Autorul este necunoscut şi pentru că compunerea Qmiliilor sa
atribuit pe nedrept stântului Clement,de aceea:

,
ele se zic pseudo-clementine.
Serierea aceasta constă din două părţi şi are
de obiect descrierea celor. ce s'au. întâmplat lui
“Clement, ca tovarăş al sfântului Petru şi a dis-

putelor sale cu Simon Magul. Partea întâi .culminează în aflarea neașteptată a părinţilor şi
fraţilor lui Clement, cari se pierduserăde mult
şi da a. căror soartă el nu mai ştia nimic. In
partea, doua se pune în gura sfântului apostol
Petru un întreg sistem de învățături greşite,

constând dintr'un amestec'de idei ebionite şi pă-gâne şi care tinde să demonstreze că între iuadaism

şi

creştinism

nu

este

nici o deosebire.
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In trăsături generale această învăţătură este următoarea: Existenţa. adevărată este una singură, curată.
şi veşnică. Ea se desparte în- două principii dpuse:
Dumnezeu şi lumea, sau spiritul şi trupul. Desfăşurarea lumii şi economia mântuirii se fac — potrivit.
acestor două principii opuse — în două, direcţiuni con-

trarii: cer şi pământ, uscatsi apă. lumină şi întuneric, zi şi noapte, Adam şi Eva, Cain şi Abel, Isac
şi lacob ete. Omul ajunge la mântuire prin conoaştera.
adevăratei învățături (gnoză)şi prin împlinirea cu
punctualitate a legii mozaice. Atât una cât şi cea-

laită au fost descoperite omenirii de- adevăratul profet:
care s'a întrupat mai întâi în Adam, după aceea în:
Enoh, Noe, Abraam, Isac, lacob, Moise şi în cele din
urmă în lisus Christos. Alături de profetul adevărat.
stă profetul miacinos, care s'a întrupat întâi în Eva,
apoi

în Cain,

taii şi profeţii
apostol

nismului.
greşite.

Ham

Petru

E! a

ș.a.

false
este

Ela

strecurat

în Vechiul

adevăratul

curăţit

Sfânta
,

unele

învăţă-

Testament.

representant

Scriptură
=

Sfântur
al creşti-

|

de

ideile

14.
Gnosticismul.

Origina

şi caracterul lui.

In vreme ce ereziile iudaizante amenințau credinţa creştinilor .născuţi iudei, o altă erezie, mai
periculoasă chiar decât aceasta,. ameninţa credința,

creştinilor

recrutaţi dintre păgâni. Această.

erezie fu gnosticismul.
Numele de gaosticism

:
vine dela cuvântul gre-

cesc 'yyâsis, care: însemnează
cunoştinţă şi care
se întâlneşte şi în Noul Testament cu însemnarea de cunoaştere temeinică şi profundă a în-

vătăturii creştine. Aceasta din urmă poartă numele de creştină -sau' adevărată, spre deosebire
de

gnoza

păgână. sau

falsă,

care

era

o țesătură

-
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de misticism

împrurâutate din

greşite;

şi de idei

păgănism şi din iudaism. Gnoza păgână e-omlolă către.
în epist
bătută, ds sfântul apostol Pave
Când -zicem

coloseni.

. gnosticism . nu înţelegem.

celei false..
dar sistemul gnozei adevărate, ci al
l tuţuiror
fondu
c:
cunos
că
. Gnosticii pretindeau

jucrurilor dumaezeeşti -şi omeneşti,

că pretinsa

lor! sțiință e mai dă preţ decât credinţă, creştină

şi. că ea este unica, religiune adevărată;
cu. creştinismul

“Faţă

a

eauunicism
- gnost
poziţi

Me

:

lui -era următoarea:

-1.: Creștinismul— contrar păgânismului, care
e-.

confundă pe Dimnezeu cu lumea — face -deos

.,
„lume
lui Dumnezşieu
birestrictă, între ființa
la.
până.
e.
ebir
deos
stă.
acea
nge_
împi
ul.
gnosticism
dușmănie si după
ea omului şi în—57"Cieştin'smul învaţă

streinarea

căder

lui de Dumnezeu,

în

care pune îhce-

putul şi cauza răului în. lume, gaostițismul pune

ă _lui în-materia „din care_e. făcut
origina ps răulu
ei.ţa
-care: 0. considerăreaî a fiin
nea,
3.

Creştinismul

sustine

cunoaşterea

că

lui

Dumnezeu sa; împuţinat; şi întunecat în omenire

El
- 4nainte de: venirea Mântuitorului şi că prin
s=—ul_su
s'â, adus cunoașterea deplină, gnosticism
ţina:că înainte de-Mâatuitorul. lumea: a. înnotat:

N

în absolută necunoaştere de [umnezeu.

'4. După :concepțiunea - creştină, iudaismul este
o -pregătire către Christos şi către mântuire si
misiunea,

tuitorului,

lui 'sa

după

dă :continuitate

dimpotrivă.
de. altul.

—.—

sfârşit

odată

cu

venirea

Mâan-

_gaosticism nu e nici o legătură
între

iudaism

şi creștinism,

ci

stau în opoziţie iraductib:lă unul. față,

-
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ÎN

-Aeeste idei. creştine. denaturate, .. gnosticismul

e amestecă” Gu- felurite “di. filosofice, religioase

si mitică
din păgânism

şi. construi o multime

le sistărig; unele înâi fantastice decât altele. ..
Pentru

o mai

ușoară

ţinere

de-minte.

siste-

mele gnostice
-se 'împart în două grupe: alexandrin şi sirian.

e

ai

-

Gnosticismul alexandrin se caracterizează, Prin
etc?
dredominarea,
-elementului împrumutat: din

filosofia lui Platon, sau printr'un dualism moderat,

[ii
.

d

A

o
ln -gnosticismul sirian predomină elementul
--.-...
i
imprumutat 'dîn religia parsistă, adică a lui
70- pr
roastru,
sau un dualisra. extrem.

Se

La aceste două grupe sar mai putea adăoga
şi un al treilea, acela în: care predomiriă
elementul creştin; Ca
lia temelia

tuturor

armătoarele idei:

sistemelor

-

gnostice.:stau

E

1. Dumaezau este izvorul tuturor perfecţiunilor.
Sând el şi-a dat. seamă. de aceasta,
atunci a

'aceput a produce din sine alte fiinţe dumnezeaşti
si a se manifesta înafară. De acaiă el
poartă,

aimele de: Adânc, Inceput, Primul
. început,
Protopărinte, Unul și totul, s.a. In opoziţie
şi
dușmănie cu Dumnezeu. stă materia veșnică.
tsumea este făcută diu - materia cea rea
de către
> ființă dumnezeiască, inferioară, de un
eon, care
pentru aceasta primeşte numele de Demi
urg,
adică făcător al lumii. +
- i
-2 În îavăţătura, despre facerea lămii se
co-

prindea și răspunsul la una din -întrebările care
preocupă; atunci toate mioţiie, la întrebarea
unde provine răul? sau: Care este cauz : De
a răului ? Gnos
ticismul

răspundea:

Din

materie, ea

-—

12

a.ru
este cauzPent

P

scăparea cât. mai curând de

şi trupul
rău, adică de materie, din care e făcut severă
unii gnostici recomandau

omenesc,

asceza

morală și plăşi celibatul, iar alţii destrăbălarea.
“cerile sensuale.
binele

„stă.
3. La. întrebarea: In ce legătură
și cum se
a;
eri
mat
cu răul, sau Dumnezeu cu
cu răul ?
t
teca
face că în lume binele este ames
că
cu teoria

se răspundea
adică

emană

supremă

Fiinţa

din

emanaţiuni,

despre

(iese,

curge,

ctă, din
porneşte) o a doua ființă mai puţin perfe
ş. a. E»
,
ectă
perf
n
sta o a treia şi mai puţi

acea

a. Adesea

aceste emanaţiuni

sunt

înfăţişate ca

ă Şi ceaperechi,în care o fiinţă era masculin
mai îndepărtate,
laltă, femenină.. Emanaţiunile

atingere Cu,
10_ od
fiind mai puţin perfecte și vEni
paştere
dat
au
şi
ea
cu
;
t,
teca
ia
ames
er
Sau.
miăt
înaltă; 'emanaţiune, “cea, diităi,

mai
jilurăCea

: îndeplineşte
este” Mintea sau Cuvântul, căre
de jos,
“rolul de Mântuitor al lumii, iar cea mai
re

ae

cea din urmă

este /ehova, Dumnezeul

iudeilor,

Emanaţiunile se numesc cu un cuvânt

Demiurg.

eoni (dela vorba âxiv = veac) adică cei veşnici

“sau îngeri şi toate la un loc formează împărăția
nătate,
deplipa
= pw
(zăj

binelui

=

plinire), care

stă

în opoziţie cu împărăţia răului (x&vouaz = vid, haos.)
4 Omul a“fost făcut de Demiurg din materie
şi de aceea

e rău. La început era aşa de imper-

nici nu putea merge,ci se târa pe pă-

că
fect

mânt, ca un vierme. Fiinţa supremă sau Dumde el. şi-i trimise 0
nezeul creştinilor se îndură
scânteie

cauză

de

omul

dar sufletul

vieaţă,

este bun
este

care

îl întări.

Din

această

în ceea ce priveşte sufletul,

închis în

trup

ca într'o

închi-

"13
soare și Demiurg exercită asupra lui, prin mijlocirea trupului, o tirânie. grea. Sunt 3 feluri de

* oameni: unii cu totul :materiali sau ilici, alţii
în care sufletul are oarecare preponderență față
de trup

şi cari se numesc psihici Și în fine alţii

în cari sufletul are stăpânire deplină, asupra tru-

puiui. Aceştia, se numesc 'pnevmatici sau spirituali şi sant gaosticii;
:

5. Pentru mântuirea sufletelor

cmeneşti

din

închisoarea, trupurilor şi pentru nimicirea puterii
lui Demiurg, Fiinţa supremă a trimis pe pământ
numeroşi coni, cari să învețe pe oameni, cum
să se desfacă de legăturile materiei. Demiurg
însă le:a pus tot felul de pieaici. In cele din
urmă a fost. trimis

un eon puternic,

Mântuitorul

Christos, care a izbutit să, arate oamenilor calea
mantuirii. El a fost răstignit de iudei, după în- -

demnul

lui Demiurg,

dar patimile şi răstignirea

nu i-au pricinuit nicio suferinţă, pentrucă n'avea

adevărat trup omenesc, ci trup eteric, care semăna numai cu cel omenesc!). Omul se mântuește dar, dacă urmează învățătura,
lui Christoş,
iar nu prin meritele pe care Mântuitorul le-a
câştigat pentru omenire prin patimile şi moartea

sa şi în virtutea cărora ne a pus la îndămână
harul dumnezeesc în sfintele taine, cum învață,

biserica.

După alţi gnostici, Domuul

lisusa fost

uG Simplu om, care s'a unit cu eonul Christoş
în momentul nașterii sau al botezului său.
5. Invierea trupurilor nu se poate admite, căci
ar

însemna

învierea

:. Pentrucă învățau că
tra
4.

aparent,
A Mălcescu

gnosticii
—

mai

Ist. Biserie.

şi perpetuarea

Mântuitorul
purtau
Univ.

şi

materiei

Christos a avut
numele

numai

de docheti.
S&

ea

"14
intră îndată, dup 3, inoarte E

a
deadceptul în pliroma. iurg,: de
Dem
lui
ră
ope
7. Vechiul Testament este
ent era
tam
Tes
l
aceea nu era primit, iar Nou tinsele faisificări
pre
ciuntit, spre a fi curăţit. de
de alte

7

celei rele. Pnevmaticii

apostoli şi
Ea

introduse în el de unii din
unelte ale lui Demiurg.

din care e făcut
8. Pentru ca materia cea rea,
perpetueze, unii
trupul, să nu se conserve şi
se căsătoriau,
nu
practicau o asceză severă şi
desfrânări și
i
iar alţii trăiau în cele mai mar
în acelaş scop.
săvârşiau tot felul de abuzuri,

15.

apostolic.

Gnosticii timpului

şi sirieni.

alexandrini

Gnosticii timpului apostolic. Cel mai ve-

14.
chiu

Gnosticii

Maniheismul

şi totodată

gnostic

biserică a fost Simon
Apostolilor

Faptele

cel dintâi eretic ivit în

Magul.

ne spun

-

că el a fost con-

Filip, în
vertit la, creştinism de către diaconul
s,
Samaria. Convertirea era însă numai din intere vă
pentrucă el socotise că, făcându-se creştin,
dobândi

puterea

tere încercă
Petru,
lui.)

de a face minuni.

so cumpere

care-l. mustră

aspru

cu

Această

bani dela

pentru

pu-

sfântul

nesocotinţa

Despărţindu se de biserică, Simon

cutreeră

tou orientul, împreună cu o femeie pierdută, de
neam din Tir, anums Elena, răspândind peste
tot

erezia

sa.

-

pn

e sau
-..%) Şi până azi cumpărarea cu bani a darurilor spiritual
numele
a demnităților bisericeşti se numeşte simonie, după
canoane.
lui Simon Magul, şi e foarte aspru pedepsită de.sfintele

a aa

yei Re i În anii MED A N dia

E! învăța despre sine că e însuş Dumnezeu, care
S'a descoperit samarinenilor ca Tată, iudeilor ca Fiu
şi păgânilor ca Sfântul Duh. Despre Elena spunea că
este Mintea dumnezeiască şi Mama îngerilor. Fiii ei—
îngerii sau eonii—făcând lumea, o aduseră şi pe: ea
pe pământ şi o făcură să treacă din trup în trup,
până când în cele din urmă se întrupă în persoana

Eienei. Pentru ridicarea ei din nou în cer, veni pe
pământ însuş Dumnezeu în persoana lui Simon. Mântuirea, se efectuiază prin credinţa în Simon şi în Elena.
De

fapte

valoare.

bane

nu

este

nevoie

și morala

n'are

nici o

Intre gaosticii timpului apostolic se numără și
Menăndru, un ucenic al lui Simon Magul, care
se da drept, Mesia și învăţa că, botezul în numele său face pe cei cari-l primesc să nu îmbătrînească, şi să nu moară niciodată şi NicoJaiții, cari duceau viaţă, imorală şi pretindeau
că-şi trag numale dela „Nicolae, unul din cei 7
diaconi aleşi de sfinții apostoli.

2. Gnosticii alexandrini: mai însemnați sunt:
Vasilide,

care a trăit

şi a

învăţat

în Alexan-

dria p2 timpul împăratului Adrian, și Va/entin,
care sa născut în Alexandria, dar a propoveduit
învățătura sa în Roma timp de 20 de ani și a
murit pe la 160. Sistemele acestor doi eretici sunt
cele mai fantastice.
Vasilile învăţa că din Dumnezeu
din

Tatăl

cel

nenăscut

au

emanat

cel prea Inalt sau
365

de

serii de

eoni, cari trăasc separați în 365 de. ceruri. Cei ?
goni din cerul cal mai de jos — eonii-planetari — în
iconte cu Iehova, Damnezsul iudeilor, au făcut lumea.
iahova

a vrut

să pună

de toate cale'alte, din
şi neînțslegeri

pământ.

pe

poporul

în cer, războaie

Pentru a

iudeu

mai

presus

care cauză s'a născut gelozie

pune

şi vărsări de sânge pe

capăt: domniei

lui Iehova.
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ca
Tatăl nenăscut trimise pe eonul Nus sau Christos,
cufăcu
şi
aparent
trup
să mântuiască lumea. El luă
noscut oamenilor gnoza, prin care se pot mântui,
Iudeii voiră să-l răstignească, dar nu putură, pentrucă
el—neavând trup adevărat—se întoarse la Tatăl, iar
E
în locul său fu răstignit Simon Cirineul.
Valentin învăţa că Tatăl tuturor lucrurilor „sa

Adâncul, a produs din sine, prin emanaţiune, întreaga .
lume spirituală. Din cugetarea sa personificată a pro-

dus cea dintâi pereche de eoni: Mintea și Adevărul, Aceştia dădură naştere Cuvântului şi Vieţii din cari
ieşiră Omul şi Biserica şi încă cinci perechi, jar din

Biserică «manară alte 6

Om -şi

perechi. Cel mai de

jos eon femenin, numit Infelepciunea, nemulțomit de
soţul său, căută cu orice preţ să se uniască cu Adâncul Din unirea lor se născu Ahamci. Păcatul Inţelepciunii turbură armonia pliromei, pentiu restabilirea
căreia M ntea şi Adevărul născură o nouă pereche de
eoui, pe Christos şi pe Duhul Sfânt (eon femenin).

Aceştia.

Prin

aluseră

aceasta

pacea

ei, iar

soţului

reiată

elementul

între

eoni.

Ahamut

fu

Intelepciunea fn

aruncată în haos,

dumnezeesc

sau

principiul

vieţii se amestecă cu materia şi din amestec se născu
Demiurg, făcătorul lumii şi Satan, stăpânitorul ei.-De
bucurie pentru împăcarea, lor,. cei 30 de eoni făcură
ps eonul lisus sau Mântuitorul, care să mântuiască
pe Ahamot şi s'o ia de soţie. lisus veni pe pământ

cu trup aparent si învăţă pe oameni timp de un an

aevărata gnoză. După răstignire, else înălță la cer
cu Ahamot. Lui îi urmează oamenii pnevmatici, cari
se căsătorese

în

cer

cu

îngari,

- petrec în cerul lui Demiurg,

de foc.

pe

când

cei

psihici

iar cei ilici sunt mistuiţi

Idei asemănătoare cu ale lui Valentin găsim și la
Ofti—nişte eretici cari adorau şarpele.care a amăgit

pe Eva şi uraa pe lehova sau

laldaboot,

Dumnezeul

iudeilor, ca un Deminrg aspru şi rău - lăcător— şi la
multi alți eretici de mai târziu, între cari mai însemnat. este Bardesane, un sirian din Edesa (4 222).

3. Gnosticii sirieni mai însemnați sunt: Safur-

77
nin, Marcion şi Taţian. Caracteristic este că, deşi
învățătura dogmatică a acestor bărbaţi este cu
totul rătăcită şi fantastică, totuş morala propo=

veduită de ei—şi mai ales de cei doi din urmă

— este relativ curată. De aceea Marcion şi 'Tațian se numără mai cu dreptul între gnosticii
apropiaţi de creştinism. Indeosebi Taţian, care a
fost şi un însemnat apologet, era un ascet aşa
de sever, că nu voia să guste vin nici chiar în
sfânta împărtăşire. Pilda lui fu urmată şi de alţii,
cari formară secta encratiților (înfrânaţilor) sau
a hidroparastaţilor (calor cari întrebuințează apă
la sfânta împărtăşire).

4. Maniheismul.

Pe la jumătatea veacului III,

pe când gnoticismul începuse să decadă, se ivi
o nouă erezie, cunoscută sub numele de maniheism, care era un: amestec de idei gnostice,
parsiste şi babiloniene.
latemeietorul

maniheismului

este

Manes.

El

se trăgea dintr'o nobilă familia persană. Făcându-se creştin şi poate chiar preot, se dete drept

Duhul Sfânt, cel făgăduit de Mântuitorul sfinţilor
apostoli. Prigonit de magii (preoţii) persani, pentru

idâile

sale,

cutreieră

prin

India

şi China.

Câna

se înapoie, fu deocamdată bine primit, dar mai
târziu fu silit să stea la discuţiune eu magii.
- Declarat învins, tu jupuit de viu, iar pielea, umplută cu pae, fu atârnată la poarta capitalei,

din ordinul regelui Bahram
s2 înmulţiră repede
periul roman.
lavăţătura lui Manes
două

împărații

opase

şi se

1 (276)

este aceasta:
una

Adepții săi

răspândiră şi în im-

alteea:

zau a binelui, peste care domneşte

Există din veci
împărăția

Dumnezeu,

luminii

însoţit

78

sau a răului; peste
de eoni, şi împărăţia întunericului
ni. Atras de frudemo
de
ţit
înso
n,
Sata
care domneşte
răţia luminii,
împă
în
museţea luminii, Satan năvăli
să păziască
ca
,
vieții
a
Mam
l
Dumnezeu pus6 pe eonu
Omul Ideal,
pe
u
născ
sta,
Acea
sale.
ei
răți
marginile împă
(apa, aerul,
te
cura
care ajutat de cele cinci elemente
triva lui
împo
lvptă
la
i
porn
eterul, focul şi lumina):
triezeu
Dumn
r
Satan, dar fu învins și luat prizonie
e pe

'

ca,să scap
_mise pe eonul numit Spiritul cel Viu, rea
acestuia fu
Veni
n.
Sata
lui
a
Omul Ideal din robi
întpo

puterile întune-

privință prea târziu, pentracă

Omului Ideal,
ricului înghiţiseră o bună parte din flințaaşez
at în-s0are. fu
şi
afia
se
cum
aşa
uit
care fu mânt
Din materia: amestecată

cu elementele

luminoase, ră-

lumea
pite de Satan din Omul Ideal, Dumnezeue săfăcuse Întănoas
lumi
le
părți
că
ul
scop
tă, cu

văzu
de materie.
riască încetul cu încetul şi să se desfacă
ului urscop
a
gere
atin
e
edic
-Satan însă — ca să împi
ente
elem
eaşi
acel
din
el
şi
făcu
—
eu
nez
Dum
mărit de
se
să
făcu
şi-i
ă
pe Adam şi pe Eva, pe cafi-i însel
nos
lumi
etul
sufl
l
astfe
slăbi
înmulţiască, pentru a-şi
tului.
şi a înmulţi şi întări trupul, închisoarea sufle Prin
rău.
unul
și
bun
Fiecare om are deci un suflet
m în aju- .
asceză şi înfrânarea plăcerilor tropeşti veni
„torul

_pe

luminos

sufletului

cel rău. Procesul

toare

şi a omului

sau

bun,

ca să poată învinge

curăţirii în giaţa, firii înconjurăOmul

îl conduce

Ideal

din

soare şi

se silesc
Spiritul cel Viu din eter, în timp ce demonii
afunde
să
r,
nilo
păgâ
a
şi
lor
prin religiunile false a iudei
In cele
rie.
mate
în
mult
mai
cât
nos
lumi
- sufletul celdin: urmă Christos,
pe pământ, pentru

Omul Iâeal s'a pogorit din soare
ca prin învăţătura sa să mântu-

rucă
iască lomea. Moartea sa a fost numai vărută, pentpărut
.

trupul, pe care-l îmbrăcase, nu era adevărat, ci
ficat
Apostolii n'au înțeles pe Mântuitorul şi i-au falsi
ouit
făgăd
rul
cel
âito
ca
Mâng
învățătura. însă Manes—
de

Domnul

— a

considera Cap
învăţători,
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restabilit-o.

In

această

calitate

el se

al bisericii. EI îşi alese 12 apostoli sau

de episcopi

şi mai

mulţi

preoţi

şi dia-

huconi. Membrii bisericii sale erau'împărțiţi în cate
din
tia
Aceş
iți.
vârş
desă
sau
aleşi
meni sau auditori şi

armă

trebuiau

să

ducă vieață

ascetică şi să se fe-

riască de a omeri vreo fiinţă. Cultul pentru cei aleşi
„se săvârşia în secret, botezul se făcea cu untdelemn,

iar sfânta împărtăşire fără vin. Cultul catehumenilor
consta din rugăciuni, cântări şi predică. Cu toţii postiau duminica şi ţineau ca, cea, mai mare sărhătoare
ziua morţii

lui Manes,

când

se plecau

înaintea

scaun frumos împodobit, care închipuia
pe care învățase Manes Despre sufletele

unui

scavnul de
celor aleşi

se credea că se duc îndată după moarte în împărăţia,
luminii, pe când
sufletele auditorilor şi ale celorce
nu credeau în Manes aveau să treacă prin trupuri de
animale şi plante, până să se curățe de materie.

Maniheismul
V,

de când

a fost în floare până prin veacul

a început să

tece cu gaoticismul.

nici după

aceasta,

decadă

şi să'se âmes-

El nu s'a stins

ci a trăit

erezii. ca a paulicienilor,

însă de tot,

sub masca altor .

bogomililor şi catarilor.

16.
Montanismul.

-

-

Antitrinitarii

_Chiliasmul.

sau

monarhienii.

1. Montanismul. Pe la jumătatea, veacului II,
un creştin, decurând botezat şi fost preot păgân,
anume Montan,de neam din Frigia, începu să
inveţe că este trimis de Dumnezeu, ca, să reformeze biserica. Reforma, visată, de el avea, să con-

stea în introducerea unei

disciplini mai

severe.

Mântuitorul — zicea Montan — n'a daţ bisericii
sale o disciplină destul de aspră, pentrucă, biserica era aţunci în faşă, dar acum a ajuns în
vârsta bărbăţiei şi trebue să primiască o disciplină corespunzătoare. Sfântul Duh sau Mângâitorul făgăduit de Demnul nostru lisus Christos,

80.
.

l-a ales pe el —pe
şi l-a trimis

Montan —

în lume

să predice

ca organ al său

lumea şi să în:

de 1000 de
temeieze o împărăție pământească
fi oraşul Pe-.
ani.! Capitala acestei” împărăţii va
Creş:
puza

din

Frigia (unde

tinii trebue. dar
şi anume:

se născuse -Montan).

să ducă o vieaţă cu totul curâtă
o
|

de ceeace învață
a) Mai întâi să nu asculte
e el și
prepoziţii bisericii, ci de ceeacele spun
săi ;

ucenicii

b) Să se abţie

tiască,

ÎN

dela orice

cu strictețe;

plăceri şi să posSa

c) Să alunge din biserică, pe toţi cei” cari Sau
săvârşit.

vreun

|
.
păcat greu;
ecuţiuni,
pers
de
fugă
nu
să
d) Nimeni

ci să

căsătorit

a Qoua

oară,

sau

au

caute înadinsul să fie martirizat;

|

.- .-

ă, ci
e) Femsile să nu poarte nici -o-podoab
rică
bise
în
sunt
când
să-şi acopere faţa cu văl,
şi oriunde afară, din casă, etc. etc.
ii
şti,
dumnezee
sale- er
Ca, dovadă a trimit

Mon-

:
“ tan pratirdea că are darul profetic şi al vede

Prisniilor. Două femei vizionare, Maxinil şi
pot
cila, primiră învățătura lui şi pretinseră că
a
|
prooroci
Rătăcirea montanistă se îatinse repede nu nu-

mai în Asia Mică, “ci şi în Africa de Nord şi în

ilor
Europa Severitatea vieţei morale a montanişt
creşbuni
sunt
a făcut pe miulţi să creadă că ei

tini şi chiar unii dintre episcopi nu ştiau la în-.
ceput cum să-i tratez:. Norocul lor a fost că au
câştigat pentru ideile lor pe _renuimitul : scriitor

Tertulian, in Cartagena, care ia susținut şi
apărat în multe din scrierile sale, Totuş bis:-

.T

“o
=

rica i-a osândit în mai multe sinoade, cari sau
ţinut în Asia Mică, după care se despârţiră cu
totul de biserică. Sscta lor mai dură până prin
veacul VI.
Cum vedem dar montanismul a fost o shismă
sau

sectă.

1. Antitrinitarii Sau monarhienii. Biserica a
crezut şi a învăţat dela început pe deoparte că
este un singur Dumnezeu, iar pedealta că Domnul
nostru. lisus Christos este Dumnezeu adevărat.

Nu s'a stabilit însă dela început, cum se împacă
între

culul

ele aceste două dogme.

Pe ia sfârşitul vea-

Ii,

se discute

când

a început

să

chestiune, se iviră două, feluri
de eretici,

cară, învăţătura

bisericii despre

această
cari ata-

Sfânta

Treime. ,

Unii dintre ei tăgăduiau dumnezeirea Fiului şi
a Sfântului Duh, pe cari-i socotiau numai ca nişte
puteri ale unicului Dumnezeu şi anume, pe Fiul
ca înţelepciunea, iar pe Sfântul Duh ca lucrârea
lui Dumnezeu. Pentru aceşti eretici, lisus Christos

era, om-de rând, născut numai în chip suprafire sc “
şi înzestrat cu minte dumnezeească, din care
cauză, i-se zice Fiul lui Dumnezeu.
Alţii îavățau că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sr
fi numai trei feluri sau modalităţi

ale descoperirii

lui Dumnezeu în lume. Există adică un singur
Dumnezeu, 'căruia-i zicem Tată], pentrucă a făcut

lumea

şi

îngrijeşte

luat trup şi a pătimit

de

ea,

pentru

Fiu

pentrucă

mântuirea

şi Duh Sfânt, pentrucă revarsă asupra
lor darurile dumnezeeşti şi-i sfinţeşte

a

lumii

oameni-

Amândouă, aceste feluri de eretici se numesc
cu numele generic de aniitrinitari, adică protivnici învăţăturii

despre

Sfânta

Treime,

sau

cari

s2

tăgăduesc Sfânta Treime, şi monarhieni, adică
cei cari învaţă că în Dumnezeire este o singură
persoană. Celor dintâi li se mai da şi predicatul
de dinamici (pentracă învățau că Fiulşi Sfântul

Duh sunt numai puteri (3»văps:c) ale lui Dumnezeu şi de subodronațiani (pentrucă, sustineau că

fiind numai

Fiul şi Sfântul Duh,
Dumnezeu,

sunt

puteri ale lui

mici decât Dumnezeu

mai

Tatăt

şi prinurmare sunt supuşi sau subordonați lui);
celor di al doilea li se mai zicea și modalişti
cauză

(din

că

Fiul

că

învățau

şi Sfântul Dub.

-sunt numai modalităţi ale descoperirii lui Dumnezeu în lume şi patripasieni (din cauză că, după
învăţătura

nirea

pe cruce

a suferit răstig-

Tatăl

lor, Dumnezeu

în persoana

Mântuitorului).

- .

Cel mai îasemnat reprezentant al antitrinitarismului dinamic” a fost Pavel de Samosata,
(în Siria). EL a fost episcop în Antiohia. (260—
. viclean. Pentru erezia
289) şi om învătat,dar

sa a fost condamnat de mai multe
îndepărtat din scaunul episcopal. ..

sinoade şi
-

Antitrinitarismul modalistic are ca reprezen-

tant de frunte pe preotui Sabelie(i 260). Acesta
era de fel din Libia şi veni mai târziu la Roma,

unde
un

propoveduind

sinod

3.

avu

erezia-sa,

condamnatde

_

(262).

Chiliasmul. Faţă

de îndurat

fu

de prigonirile

.

ce biserica

în cursul celor dintâi trei veacuri

ale fiinţării sale, ideia greşită a iudeilor despre
o împărăție pământească, de 1000 de ani, a lui
Mâsia, (chiliasm), prinse uşor rădăcini şi printre -

creștini. În ideia despre

o astfel de împărăție

găsiau creştinii-de atunci mângâiere în. necazuzile şi amărăciunile pricinuite de persecuţiuni. Cel

sa

dintâi susţinător cu vază al chiliasmului fu Papia
episcopul lerapoliei. Ereticii iudaizatori p& deo="
* parte, scriitori bisericeşti însemnați ca: _Justin ui

Mastirul, Irineu, Tertulian, „Lactanţiu ș. a. pă
dealtăparte,
răspândirea,

la shismă
Nepos,

au

contribuit

în

mare măsură la

chiliasmului. În Egipt el duse chiar

în. următoarele împrejurări:

Murind

episcopul de Arsinoe, care era un înfocat

susținător al chiliasmului, partizanii săi —

sub

conducerea unui preot—se despărţiră de biserica,
din Alexandria. Dionisie cel Mare, episcopul
Alexandriei, auzind despre aceasta, se duse la
Arsinoe

şi, după

o

dispută

de

3 zile,

îzbuti să

convirgă pe chiliaşti de rătăcirea lor şi să-i întoarcă în sânul bisericii. Toată ştiinţa lui Origen
şi a teologilor alexandrini n'a fost în stare să
pună cu totul capăt chiliâsmului. Noua, stare de
lucruri însă pe care o inaugură edictul de toleranţă religioasă dat de Constantin cel Mare
(313) şi liniştea de care se bucură, biserica după
aceea, făcură că ideia despre o împărăție pământească, de 1000 de ani, a Mântuitorului
Christos să fie dată repede uitării.

2
ŞTIINŢA
Bărbaţii

TEOLOGICA
apostolici

In biserică s'a desvoltat încă de timpuriu o
literatură proprie, numită litera tura bisericească,
spre deosebire
Scriptură...

de

literatura
”

sfântă

sau Sfânta

.

84

e

Literatura, bisericească cuprinde operile tuturor

scriitorilor creştini din timpul sfinților apostoli
şi până astăzi. In ea este depusă întreaga ştiintă
teologică şi bisericească. Nu însă toată, literatura
bisericească are aceeaş valoare şi operile scriitorilor creştini n'au toate aceeaş greutate, chiar

dacă
ci

din punct

literaturei

de vedare

bisericeşti

din

ştiinţific ar fi egale,
acest

timp,

i-se dă

numele special de /iteratură patristică, iar scriitorilor cari s'au distins prin ştiinţa lor, cari nu
s'au abătut dela învăţătura cea dreaptă şi cari
au dus vieață neprihănită, li sa zis părinți bisericeşti.. Acei

scriitori.

cari -n'au

dus o vieată

destul de curată sau cari sau abătut dela. adevărata învăţătură, a - bisericii se numesc numai

învățători sau scriitori bisericești, iar acei cari
au fost excluşi din biserică se chiamă scriitori
creștini Din veacul IX încoace nu se mai dă
nimănui numele de părinte sau învăţător bisericesc,

ci

numai

de

Un loc de frunte

scriitor

bisericesc

între părinţii

ocupă părinții apostolizi, nume sub

bisericeşti îl
care înţele-

gem pe ucenicii imediaţi ai sfinţilor apostoli. Cei

mai însemnați părinţi apostolici sunt următorii
opt: Sfinţii Barnaba, Clement Romanul, Herma,

Ignatie, Policarp,. Cei doi autori necunoscuți:

unulal Invățăturii celor 12 apostoli şi altul al
epistolei către Diognet şi Papia.

1. Sfântul Barnaba

şi a fost

unul

dintre

era de neam din Cipru

cei dintâi membri

ai bise:

„ricii din Ierusalim El a condus şi a organizat
biserica din Antiohia, a însoţit pe sfântul apostol
Pavel
parte

în
la

întâia. călătorie misionară şi a
sinodul apostolic. Se spune că

luat
ela

s5
murit în Cipru.

|

Părinţii bisericeşti vechi atribue

sfântului Barnaba o epistolă, adresată creștinilor născuţi iudei, în care se spune că legea veche
a. fost înlocuită de cea

tament. trebue

nouă şi că Vechiul Tes-

interpretat

alegoric. Critica, mo-:

dernă susţine, fără să poată dovedi convingător,
că această epistolă nu provine dela Barnaba. -

2. Sfântul Clement

a

fost

episcopul Romei

pe la sfârşitul veacului I.. Tradiţia spune că a
fost exilat în Chersonezul tauric (Crimeia de
azi) pe vremea împăratului Traian şi că a fost
înnecat în mare, pentrucă nu .voia să înceteze
de a propovedui păgânilor Evanghelia, Dela ei

avem

0 epistolă către corinteni, cari se răsvră-

tiseră, împotriva, clerului. Clement mustră în ea
pe corinteni pentru răsvrătirea lor şi-i îndemnă
să petreacă în unire şi supunere faţă de păstorii
lor, aducându-le ca pildă

pe sfinţii apostoli Petru:

şi Pavel. Lui i-se mai atribue și a doua epistolă
către corinteni, cum şi alte scrieri, dar criticii
susțin că nu sunt scrise de el.
3 Sfântul Herma era un creştin: din Roma,
de care ne pomeneşte sfântul apostol Pavel în
epistola sa către romani (XVI, 14). Lui i-se a-

tribue scrierea numită Păstorul, în care se dau
învățături

morale,

pe

care autorul spune

că le-a

primit de la, un înger,„care i-s'a arătat în formă
de păstor (după care sa dat şi numele cărţii).
O altă parte a gcrierii constă din descrierea mai
multor

vedenii.

Unii

critici au susţinut

că

auto-

rul acestei scrieri n'ar fi acel Herma din timpul
sfântului apostol Pavel, ci un altul, care ar fi

trăit mai târziu şi care n'a fost ucenic al apostolilor.

|

ă

.

rul,
„4. Sfântul Ignatie cel Mare sau Teofo
învăța
_ adică purtătorul de Dumnezeu —pentrucă

zeu
că el, ca şi fiecare creştin, poartă pe Dumne

episcop
în inimă — a fost timp de 40 de ani
lui
sfântu
cul
“al Antiohiei. Se zice că era uceni
p
episco
loan Evanghelistul și că a. fost hirotonit
de
e
de sfântul apostol Pavel. A suferit moart

t
martir în persecuţiunea lui Traian, fiind stfâșia
7
avem
el
Dela
.
Roma
de fiare în circul din
Roma

şi adre-

ieşit îritru întâmpinare,

spre a-l

epistole,

scrise în drumul

membrii

i-au

fiecărei

biserici

preoţi,

să

sate diferitelor

către

din Asia Mică, ai căror

biserici

„saluta, şi anume: către efeseni, magnezieni, .
filadelfieni, tralieni, smirneni, către episcopul
Policarp al Smirnei şi către roniani. n cele
dintâi 6 epistole sfântului Ignatie mulţumeşte
dragostea ce i-a arătat

pentru

întâmpinându-l, îndeamnă pe creștinisă se iubiască între ei, să asculte de episcopi şi de
se

de

feriască,

"bine de martirul său

In

erezii

și să le

pară

epistola către romani

“spune că el stă cu mult mai prejos decât sfinţii
apostoli Petru şi Pavel, cari le au predicat lor
Evanghelia, îi roagă să aibă grijă de biserica sa
rămasă fără episcop, şi-i îndeamnă să nu se încerce să-l scape dela moarte, fiindcă e ferm
- hotărît să moară pentru Christos. Insemnătatea
-cea mare a epistolelor sfântului Ignatie, este că
în ele avem prețioasa mărturie că şi pe timpul
său ierarhia bisericească se compunea din 3
trepte: episcop, preot şi diacon.

Sfântului Ignatie i-sau

atribuit mai

târziu şi

alte 5 sau 8 epistole, dar acestea sunt neautentice.

5. Sfântul Policarp a tost — ca şi sf. Ignatie —

uzenic al sfântului evanghelist loan de care, se zice, că a fost hirotonit episcop. al Smirnei. Răspâadirea, creştinismului în Asia Mică este strâns
legată de numele lui. Din cauza zelului său pentru
propoveduirea. Evangheliei, populaţiunea păgână
din Smirna se resculă împotrva lui şi ceru să fie
omorît. El suferi martirul cu statornicie fiind
ars pe rug la 'vârta dc 86 de ani (155 sau

1564. Chr.). Dela, el ne-a rămas 0 epistolă către
filipeni. Această epistolă însoţi epistolele sfântului
Ignati,e, pe care el le trimise filipenilor, după
propria. lor cerere.

6. Autorul «Invățăturii

celor

12 apostolii».

Această, scriere a. fost descoperită în anui 1873 de

Mitropolitul -Nicomediei,

Filoteiu Vrenie.

In ea

se vorbeşte de cele 2 căi, a vieții şi a morţii,
despre botez, post, sfânta, euharistie, serbarea. duminicii,

aşezarea

episcopilor

şi a diaconilor,

etc.

După cuprins şi formă, scrierea aceasta dateaza
din veacul 1 sau II şi a fost compusă de un ucenic al sfinţilor apostoli, al cărui nume a rămâs
necunosut

7. Autorul epistolei către Diognet. Această e-

pistolă, al cărui autor nu-şi spune numele, dar se
numeşte el însuş ucenic al apostolilor, poartă nu:
mele păgânului Diogent, căruia i-a fost adresată.
Ea, răspunde la următoarele 3 întrebări : Pentruce

leapădă creștinii atât iudaismul cât şi păgânismul?
Ca fel de Dumnezeu cinstesc ei? Şi pentruce
religiunea creştină s'a ivit aşa de târziu în lume,
deşi este adevărata rel'giune? Expunerea este
foarte frumoasă şi temeinică, ceeace face ca această,
scriere să fie cel mai de seamă produs literar
al timpului părinţilor apostolici Autorul pare a

Bt
„ci
nu fi un ucenic imediat al sfinţilor apostoli,

un “creştin care a trăit mai târziu (poate să fie
cumva apologetul Aristide, de pe vremea împăa
N
ratului Adrian). „8. Papia, episcop al lerapolei din Frigia şi
ca şi acesta,
prieten „al sfântului Policarp, a fost
ucenic al sfântului evanghelist loan. După tradiţie,

el a murit ca martir (pe la anul
o operă întitulată ::Explicări ale
mnului. Scrierea, sa s'a pierdut şi
numai câteva fragmente din ea.
Papia era chiliast, ea :nici nu
:
....
mare considerațiune..
|

18.
antiohiană

Şcoaia

160) şi. a scris
cuvintelor Do:
ni s'au păstrat
Din cauză că
bucurat de
.
-

sa

şi africană

In lupta contra gnosticismului și a, altor erezii
sa distinseseră anume centre de cultură bisericească. In ele lucrau bărbaţi renumiţi prin știința
învăţăturii şi a
apărarea
şi zelul. lor, pentru

vieţii creştine. In jurul acestora, se adunară
astfel

se

şcoli

formară

cum.

teologice,

mulți

creştină și

doritori de lumină şi de învățătură

:au

fost

cele din : Alexandria, Antiohia, Africa proconsulară (Cartagena), Asia. Micăş. a. Aceste şcoale
“(afară de a Antiohiei) au jucat un rol foarte însem-

nat; îa istoria, bisericii din timpul primei perioade.
I. Apologetţii. “Terenul pentru desvoltarea şi
* înflorirea, şcoalelor teologice a fost pregătit de apo-

logaţi, dintre cari cei mai
ţin
pe

de o anuma

şi cari

însemnați

şcoală teologică

nu

sunt:

1. “Sfântul Justin Martirul și Filosoful, născut
la aaul

100

filosofia păgână

în

Sihem

a tuturor

(Samaria)

marilor

El

studiase

filosofi şi cu

-

-

SI

ă

59

profesori renumiți, dar sufletul lui nu găsise multumire în sisteniul nici unuia. Odată, pe când
se plimba pe ţărmul mării, gândindu se la ce
ar

ve-

bătrân

un

citi, îi ieşi înainte

putea

mai

nerabil, care-l întrebă, de ce e neliniștit. Justin
îi destăinui amărăciunea sufletului său. Atunci

„bătrânul îi recomandă să citiască Sfânta Secripiară, pe care Justin citind-o se făcu creştin şi
unul dintre cei mai zeloşi apărători ai creştinismului. Ca şi sfântul apostoi Pavel, el nu-sa.
înveţe

să

mulțumit

Mică,. Grecia
martirică în

şi talia şi a murit. de moarte.:
pe timpul persecuției lui
Roma,

Două
mâăn,

să fie amintite:

dela el, merită

erile rămase

Din scri:

163—167.

Aureliu, între anii

Marcu

creş-

invăţătura

şi să apere

în patria sa, ci a călătorit prin Asia

tină numai

apologii către împăratul şi senatul ro-

în care apără

pe creştini de învinuirile ce
şi cultul lor

arată. credinţa, viața

li se aduceau,

un dialog cu iu-

şi cere să li se facă, dreptate;

deul Trifon, în care demonstrează că, Noul Testantnt este împlinirea celui Vechiu ş. a.
2. Atenagora, un filosof a cărui viață nu ne-e
a

noscută,

dar despre

care

Marcu

Aureliu

împăratului

şi temeinică

frumoasă

foarte

Despre
logetic.

morților,

învierea

se ştie că

a adresat

(177) o

apologie
opera:

şi a scris

tot cu caracter apo.:

Mai puțin însemnați sunt : Taţian Asirianul
întemeietorul

secţiei encratiţilor,

care

ne-a

între altele o scriere câțre păgâni, Hermia
iosoful, - Meliio

de

Sardes,

rie, episcopul lerapolei,
tenei

Quadrat,

Fi-

Apolina- -

episcopul A-

ş.a.
.

[. Mil

Miltiade,

lăsat

îsescu,

—

îst,

Biserie.

Univ.

3

î

Ia

9%:

se caracterizează prin

11. Scoala antiohiană

e în expunerea
aceea că ea nu face uz de filozofi
iază numai pe
chestiunilor teologice, ci se înteme
tează. în înrpre
Sfânta, Scriptură, pe. care 0 inte
“
.
telesul istorico-gramatical şi logic
l
putu ei în
Această şcoală este abia la înce
reprezentanti
“această perioadă de timp şi are ca

l Antiomai de seamă numai pe Teofil, episcopu scriere
o
avem
care
dela
hiei, un mare învăţat,
păgân
unui
sată
intitulată: Către Autolic, adre

şi pe preoţii

,
cu vază, care lua în râs creştinismul

Dorotei şi Luchian,

cari au murit ca martiri pe

i. Lu”
la 311 şi cari trec drept întemeietorii şcoli
textelor
chian este cunoscut ca cercetător al
cerii
tradu
a
re
epta
îndr
o
sfinte. El a întreprins

..
Septuaginta după textul -originai (ebraic).
te
celelal
de
eşte
deosib
VII. Scoala africană se

, şi
scoh teologice prin tendinţa ei practică. Ştiinţa
'osofia, clasică ea le respinge, pentrucă duc la

numai

pentrucă

teologia înaltă nu o eultivă,

rătăcire,

puţini

Cesace ea propovedueşte.

o înțeleg.

ceeace cehe e

este curăţia tradiţiunii apostolice,
sfinţenia vieţii şi asceză

Si

severă.

|

pi.

Intre reprezentanţii însemnați ai acestei şcoale

se

numără

Tr

per

|

..

:

1. Minuciu

Felix,

care

(pela 170) şi care a compus

moasă

apologie creştină,

a trăit în

cea mai fru-

în formă de dialog între

intitulată : Octaviu.

cel mai mare scriitor african.

EL.

- sau retor în Cartagena şi a trecut la creştinism

pe

o.

Tertulian,

era fiul unui

+
Z
ş

retor,

Roma

_un creştin şi un păgân,
3

un

sutaş păgân, sa distins ca advocat

când era cam în vârstă. A fost hirotonit preot şi

€

a murit pe la 220. Tertulian a avut temperament

:
„i
:

“9

de luptător, căci a combătut cu multă, râvnă,
şi
pricepere pe păgâni şi pe eretici şi a biciuit fără,
cruțare orice rău a observat; printre creştini.
Şi

Din cauza severităţii moravurilor sale, a aprob
at
susținut ideile greşite ale montanismului şi
de

aceea
e

nu este socotit între părinţii bisericești, ci

numai

multe

scriitor bisericesc.

scrieri.

De amintit

Ad (proconsulem)
câte

trele opere

scrieri

Dela el ne-au rămas.

snnt:

Scapulam
apologetice,

dogmatice, polemice

Apologeticumn,

şi Ad
cum

ş. a.

Nationes,

şi riumeroase

|

|

3. Sfântul Ciprian, episcopul Cartagenei, mort
ca martir în persecuțiunea lui Valerian (259), era,

născut din părinţi păgâni. .In tinereţe fu retor
renumit; şi-i plăceau mult petrecerile; mai târziu

însă,

observând

vieaţa, exemplară

a. creştinilor,

trecu la creştinism. Ca episcop a fost modei de

păstor creştin: blând cu toţi, energic cu cei răi
şi îndărătnici, admihistrator priceput şi mare în- *
văţat. introdus
şi instruit în ale teologiei prin

Studiul scrierilor lui Tertuiian, el ştiu să se feriască de a cădea, în greșala lui. Nu atinse proiunditatea de gândire şi varietatea de cunoştinţe

a maiestrului,

eleganța, stilului.

dar îl întrecu

prin

claritatea, şi .

-

Scrierile sale au caracter apologetic şi practic.
Vrednice de ținut minte sunt: De idolorum va-

nitate,

iate

în care

ecclesiae,

celorce provoacă
spune
Japsis,

combate

o

că unitatea
adică despre

scriere

shisme

păgânismul ; De

îndreptată

uni-

în contra

în biserică şi-în care

bisericii o face episcopul ; De

cei căzuţi dela eredința. creş-:*

tină şi despre pocăinţa ce trebuie să facă pentru
a fi primiţi din nou în sânul bisericii; De do-

ga

o îrumoasă și foarte instructivă.

minica oratione,

nostru), etc.
explicarea rugăciunii domneşti (Tatăl
e:
4: Arnobiu din Sica, în Numidia, combătus
în
dar
,
creştinismul ca, retor păgân (pe la 300)
di că e
urmă se făcu creştin şi pentru a dove

nismului.
sincer, scrise şapte cărţi în contra păgâ
e cu mult:
biu,
Arno
lui
"5. Lactanţiu, ucenicul
trecu la
Când
mai renumit decât profesorul său.
media.
Nico
în
creştinism era profesor de retorică
numele
Pentru eleganța stilului său, ela primit

de «Ciceronele
mai

mult

prin

creştin».

Scrierile sale se disting

Cele mai

liditatea fondului.

sunt : Institutiones divinae

a

însemnate

și apără

credința

din ele

şi De mortibus per-

In cea dintâi

cu caracter apologetic.

secutorum,
expune

decât prin s0-

frumusețea formei

iar în cea, de

creștină,

doua arată că toţi prigonitorii creştinismului
au murit de moarte nenăturală,” ca pedeapsă:
dumnezeească.
PN

Şcoala

19

alexandrină

asiatică

şi cea

1. Alexandria era dă mai multă vreme punctul

în care se întâlnia cultura apuseană cu cea răEa era nu numai

săriteană.
gâne,

centrul ştiinţei pă-

căci aci se afla cea mai

mare

bibliotecă

cunoscută în vechime, ci şi centrul iudaismului
elenistic, care încerease să uniască cultura și

filosofia

învăţăturile

greacă cu

-"tament,

a

Vechiului

“Tot aci înflorise şi gnosticismul,

contopiască

filosofia

greacă

cu

'Tes-

”

care voia să

creştinismul.

Nu

93

cu

totul

streină

de

aceste

aci, către sfârşitul veacului
heţi,

adică

în

care

se

irflvenţe

se deschise

II, o şcoală de cate-

tormau

viitorii învăţători

creștini sau preoţi. Intemeietorul şcoalei fu Panten.
In scurtă vreme această şcoală elementară deveni .
cea. mai înaltă şi cea mai renumită şcoală teologică, mulţumită-zelului Și priceperii conducă“torilor ei.
Şcoala alexandrină secaracterizează, prin. f0=
losirea. de filosefia, platonică.în tratarea. ehestiu=

BilOr teologice, prin

ințerprețarea alegorică a

Sfintei Scripturi şi prin. înclinarea. către. Speculaţiuni înalte. Prin aceasta ea urmăria în deo—36pisă formeze o gnoză creştină, pe careso o- :
pună celei păgâne şi false. Avântarea pe un teren
aşa

de

nesigur

a făcut

ca

mulţi din teologii re-

numiţi, ieşiţi din această şcoală, să alunece de
la dreapta, credință şi să cadă în rătăciri.
Ca reprezentanţi ai şcoalei alexandrine avem pe:

1. Clement Alexandrinul (+ pela 216), ucenicul

şi urmașul lui Panten la conducerea ştolii catehe-

tice. Era din naştere păgân şi fu convertit la
creştinism probabil de Panten.: Mai târziu fu făcut
preot. El şi-a dat toată, silința să explice şi să
demonstreze

creştină, sau

filosoficeşte învățătura

ca să întemeieze o gnoză creştină, cum zicea el.
In explicările sale a greșit însă de multe ori şi
de aceea e numărat numai printre scriitorii bisericeşti.

Din scrierile sale au ajuns până la noi următoarele patru : a) Cuvânt sfătuitor către păZâni, o scriera apologetică în care arată superioritatea. creştinismului față de filosofia şi reli-

giunile păgâne:

b)

Pedagogul,

o

scriere

de

:

94

mnorală practică, în care .prezintă pe "Mântuitorul
Christos ca, cel mai mare pedagog ; 6) Erpormua=
covoare, opera sa cea mai 'mare, este o țesătură

.
de teologie, filosofie și citate din literatura greacă.

- Scopui urmărit de el la compunerea acestei scrieri
în ce raport

a fost ca să arate

filosoăa, rolul

fişcăreeia din ele

stă teologia cu

în vieaţă şi să.

înțemeieze mult visata de. el gnoză. creştină; şi
4) Care bogatse va mântui, o scriere cu caracter:
practic, care ţintește să dovediască cum că bogaţii
se pot mântui tot; așa de uşor ca şi cei săraci, dacă.

i
vor şti să-şi întrebuidțeze bine averea.
lui
ul
urmaș
şi
cul
uceni
2. Origen (î 254),
Clement

la. conducerea

şcoalei

catehetice,

este:

cel mai renumit reprezentant al şcoalei alexandrine şi un scriitor genial.El sa născut în A-

Tatăl său, Leonida,

lexandria din părinţi creştini.

murise ca martir în persecuţiunea lui

„Sever.

Origen era

Septimiu

atunci de 17 ani şi ar fi primit

şi el cununa martirică, dacă nu l-ar fi oprit lacrămile mamei sale 'şi gândul la datoria ce avea

de a o îngriți. Filosofia o învățase dela, renumitul:
Amoniu

întemeietorul

Sacca,

iar teologia dela Clement.

neoplatonismului,

Incă de tânăr. era cu-

noscut şi stimat de toţi pentru întinsele sale
cunoştinţe şi pentru viaţa sa nepătată. În vârstă.

numai de 18

ani fu

director

numit.

al şcoalei

|
|
|
catehetice.
atât
ri,
audito
oşi
Gursuriie sale atrăgeau numer
ți
bărba
,
atât
dintre creștini: cât şi dintre păgâni
ele:
cât şi femei. Pentru că, înțelese rău cuvint
Domnului; „Sunt şi de acei cari se fac eunuci

- pentru împărăția
a se castra.

cerurilor“, el fâcu greşeala de.
,

os:

_

Reputaţiunea, șa universală făcu pe mama îm-

păratului Alexandru

Sever, pe Iulia, Mamea, să-l

cheme la Antiohia și pe un principe arab să-l
îavite la el, ca să-l învețe adevărurile creştine.
Tot în scopul de a învăţa sau a curma certuri
teologice, călători el. la Roma, prin Grecia:şi
Arabia, unfle izbuti să, întoarcă la adevărată

credință pe episcopul patripasian Beril din Bostra.

In timpul uneia din aceste călătorii, episcopii
din Cezareia şi -din Ierusalim, prietenii săi, îl
hirotiniră, preot. Aceasta, supără, pe episcopul său,

Dimitrie,

care

adună 2 sinoade în Alexandria

şi-l -

osândi Ja ezcludere din cler (caterisire). Origen
se duse atunci în Cezareia, unde înființă o şcoală,
catehetică în felul celei din. Alexandria şi unde
trăi până, în timpul perseculiunii lui Deciu, când fu
aruncat în închisoare şi muri din cauza,
lor la care fu supus (251), în vârstă de
Origen a fost; cel mai productiv scriitor
Se spune despre el că a compus ca la
opere,

că avea

7

stenografi,

cari

torturi70 ani.:
creştin.
6000 de

scriau

ce le

dicta el şi tot atâţi copisti şi caligrafi. Pentru
activitatea sa neobosită, urmaşii iau. dat supra-

numele de 42445

=tare ca diamantul, sau cum

am zice astăzi, „omul de oțel“. Numai o mică,
parte din scrierile sale sau păstrat, cele mai
multe sau pierdut.
|
|
:

EL sa-ocupat mai mult cu critica textului şi

cu interpretarea Sfintei
cele mai de seamă pe

Exapla,

limbi,

Scripturi. Operile sale
acest tărâm au fost:

o ediţie a Sfintei Scripturi în mai multe

azi în cea

mai

Comentarii la aproape

Vechiului Testament. -

mare

toate

parte

cărţile

pierdută,

şi

Noului şi

%-.
Pe

“apologie : [n contra

a

el

apologetic

tărâmul

lui Cels.

scris o celebră,

4

dog-

Pe tărâmul

carte de Dogmatică,
o lucrare monumen-

matic a scris cea dintâi
intitulată :: De principiis,

tală, dar care cuprinde multe erezii; iar pe tă”
râmul moral a scris o carte Despre rugăciune

Mai

târziu (la sinodul V-lea

şi 0

cum

şi una Despre îndemnul la martir,
mulţime de cuvântări şi scrisori.

ecumenic, 553),

Origen a fost condamnat ca eretic, pentrucă; în
scrierile lui se găsesc, pe lângă adevărata învăţătură

a bisericii,

rătăcite

şi învățături

ca d. p.

că sufletele omeneşti sunt create de Dumnezeu
din“ veci ; că ele au căzut odată cu ingerii cei

sunt

că

răi, înainte de facerea lumii văzuteşi

trimise în trupuri spre aşi ispăşi greşelile ; că
sufletele oamenilor păcătoşi, ca şi îngerii cei răi,

nu vor fi în veci departe de Dumnezeu, ci se
vor curăţi treptat în focul iadului și se vor în-

toarce

iarăşi la Dumnezeu;

Taţăl,

s

că Mântuitorul Chri-

stos, ca Fiu al lui Dumnezeu, e mai mic decât:
”

a.

3. Dionisie cel Mare, episcopul Alexandriei,
ucenic, admirator şi urmaş a! lui Origen la direcţiunea. şcoalei

catehetice,

este

renumit

mai

ales ca bun administrator şi ca spirit împăciuitor.
torul

de

Taumaturgul

Grigore

4. Sfântul

minuni, episcopul

acesta

se afla în Cezareia.

mai de seamă:

- laudă,

de credință.

Dela

când

pe

el ne-au rămas

Un cuvânt de mulțumire și de

ţinut profesorului

țirea de el

din Pont,

Origen,

lui

al

a fost asemeni ucenic

sau Făcă-

Neocezareiei

(sfârşitul
Despre

său

Origen,

cursurilor)

el s&spune

la despăr-

şi 'un

că a

Simbol

găsit

în

ŞI
No

„ Neocezareia, la. urcarea sa pe s:aunul episcopal,
numai 17 creştini, iar că la moarte a lăsat

numai 17 păgâni.
|
|
|
H. Școala din Asia Mică. Simţul de admirațiune

faţă, de înaltele

însuşiri

sufleteşti ale sfân-

tului evanghelist loan, al cărui centru de activitate misionară a fost Efesul şi dorința sinceră
de a călca pe urmele lui, au dat naştere şcoalei
din Asia

Mică,

care se

caracterizează

prin

ten-

dințe paşnice înăuntru -şi luptă aprigă împotriva,
“ereziilor.

_

Scriitorii cei mai însemnați,
această şcoală, sunt :

cari au ieşit din
.

1. Sfântul Irjneu, născut în Asia Mică şi dis-

cipol al sfântului Policarp. Mai. târziu sajunse
preot şi după aceea, episcop al Lugdunului (Galia)

şi a murit ca martir 1
O scriere

în care

se

202). Dela el- a

combat

ereziile,

Adversus haereses.
2. Ipolit, un discipol al sfântului
preot în Roma. Este unul dintre cei
învăţaţi

şi a murit

ca

martir.

Din

rămas

întitulată

Irineu și
mai mari

numeroasele

lui scrieri cea -mai însemnată este Filosofumena,
care

este îndreptată

în contra

ereticilor.

-

20
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ADMINISTRAȚIA
Cler

și mireni,

diaconi,

BISERICEASCA

episcopi,

citeţi,

Mântuitorul

cântăreţi,

Christos,

preoți

şi diaconi, ipo-

acoluţi,

întemeind

diaconese.

biserica

sa.

i-a dat şi o anumită, organizare şi norme după
care să se conducă, pentru a-şi putea atinge
i

98

x

ei. :Astfel

pe deplin scopul

îşi rezervă 'sie,

el

El este şeful sau capul
conducerea supremă.
în chip
nevăzut al bisericii, pe care o conduce

Dar,
lui.
- nevăzut, -prin mijlocirea Sfântu“Duh.
tate
fiindcă. biserica este un aşezământ, 0 socie

ulit și 0
a rându
compusă din oameni, Mântuitor
să concar.
ane,
perso
autoritate văzută, anume

ducă biserica în chip
aceste. persoane,

au

văzut.

fot

Această autoritate,
apo-

sfinții

la început

'stoli. Lor le-a dat Domnul şi Mântuitorul nostru

lisus

împuternicirea de

Christos

cuvântul

lui

Dumnezeu,

a propovedui

sfintele taine

a săvârşi”

re.
și a conduce spre mântuire turma cuvântătoa Sar
grea
stă
agea
Pentru ca să poată îndeplini
cină. Mântuitorul le-a” făgăduit că va fi cu ei
(şi cu urmaşii lor) până la sfârşitul veacului şi
cuvântul
a îndatorit pe credincioşi să asculte de
- Sfinţii apostoli au

care
Ne
auto-

început

fost dar la

ritatea, bisericească văzută. Intre ei nu era
unul

mai mare,

şi cu

putere

teres

mare

nici

ci toţi se considerau deopotrivă

egală

şi când

al bisericii,

sau

era

în

trebuiau

vregn

joc

să

în:

rezolve:

vreo chestiune :grea, atunci se adunau-cu toții

— după cuvântul Domnului :
Ja un loc (în sinod)
„Uade vor fi adunaţi doi sau trei în numele
meu. acolo voiu fi şi eu în mijlocul lor“ —
ce sfătuiau şi luau hotăriri sub conducerea Sfântului Duh. Aşa procedară ei la alegerea ca apostol

a lui Matia, în locul lui luda

Iscariotul, la

ale-

gerea celor 7 diaconi şi la aplanarea. ' certei din
biserica Antiohiei.
i răspândi până
Când cuvântul Evanghelie.se

.

„Cel

lor, ca, de cuvântul său, căci zice:
ascultă de voi, de mine ascultă“.

n.

dsparte şi numărul credincioşilor şi al comuni_tăților creştine crescu mult, aşa că sfinţii apostoli
nu .mâi putură îndeplini singuri toate îndatoririle impuse de sfânta lor misiune, atunci deteră,

şi

altor bărbaţi din sânul comunităţilor puterea,

de â îndeplini anume servicii.
Aceşti împuterniciţi ai sfinților
episcopii, presbiterii şi 'diaconii.

apostoli sunt:

. Episcovii sunt urmașii direcţi ai sfinţilor apostoli.

aveau

Ei hirotoniau

pe preoţi

putere deplină, de a

şi

pe

diaconi

şi

învăţa, de a săvârşi

sfintele taine şi de a conduce biserica în locul
sfinţilor apostoli, Cei: dintâi episcopi au fost
Iacob, fratele. Domnului, în lerusalim, Timoteiu
“si Tit, aşezaţi de sfântul apostol Pavel, unul în
Efes şi celălalt în “Creta.
Presbiterii erau mai mici decât episcopii. Ei
săvârşiau sfintele taine, învățau și conduceau
“urma

cuvântătoare

îu cercuri

cu

mult mai

res-

trânse decât ale episcopilor și numai cu împuternicire dela ei. Hirotonii însă nu puteau să-

vârşi nici întran caz. Cu

un

cuvânt,

ei

erau

sfetnicii, ajutătorii şi socțiitorii episcopului.
Diaconii erau ajutătorii presbiterilor și ai
episcopilor, în îndeplinirea misiunii lor. Ei primiau darurile ce se aduceau la altar. citiau
Evanghelia,

duceau

sfânta

împărtăşire celor

bol-

navi şi din închlsori, scriau faptele martirilor şi
supraveghiau cimitirele.
Aceste trei categorii de slujitori bisericeşti au
rămas şi până azi' cu aceleaşi atribuţiuni. Ele

formează ierarhia bisericească,

care — cum se

vede — constă, din trei trepte; episcopi,
eri şi diaconi./

presbi-

100

-

7

-nuIn Sfânta scriptură se dă adesea episcopilor
cel
r
terilo
presbi
mele de presbiteri şi -preoţilor sau
că
susțin
tanții
protes
cauză
de episcopi. Din această
deci
că
şi
preot
şi
cop
epis
între
bire
nu-i nici o deose
preotiei),
ierarhia constă numai dintr'o treaptă (a
spun
căci

pe

diaconi

ei nu-i

socotesc

ierarhie, ci

în

servitori ai meselor comune
că erau. numai
,
ă
(agape).
tă, peu:
Sustinerea protestanţilor-e însă neîntemeia
sfinţilor
timpul
dia
încă
t,
exista
au
că
biseri
+rucă în.
episda
se
Dacă
apostoli, cele trei trepte ierarhice.
exse
a
aceast
nume,
acelaş
copilor şi preoţilor uneori
prin

plică

niște

însemnarea

acestor

nume,

pentrucă

Dres-

preoții
biter înseamnă „bătrân“ şi atât episcopii cât şi
însemp
episco
iar
,
vârstă
în
i
oameni
se alegeau dintre
pul
nează „supraveghetor“ şi atât preotul cât şi episco

încredințaţi
era un supraveghetor peste credincioşii
p n'a fost
episco
de
e
numel
dacă
Dar
conducerii sale.

lor
în totdeauna, deosebit de cel de preot, funcțiunile
t.
începu
dela
chiar
alta,
de
au fost bine deosebite una
lui,
Domnu
e
fratel
Iacob,
l
aposto
l
sfântu
că
ştim
Astfel
era

mai

moteiu

mare

peste

presbiterii

din

Ierusalim,

iar Ti-

a fost rânduit de sfântul Apostol Pavel în Efes

va fi
si Tit în Creta, ca să hirotoniască preoți unde
alt
Ce
lor.a
asupr
rea
nţă. şi să aibă supraveghe

trebui
erau deci aceştia decât episcopi? Peniru rolul lor înși
semnat în biserică, episcopii sau numit în timpul
-biserai
i
<înger
şi
oli»
«apost
în scrierile apostolice şi
şi de
cilor>.. Daosebirea nu numai de funcţiune, ci

nume, s'a făcut curând după timpul sfinților apostoli,

căci sfântul Ignatie, pa la începutul veacului II, vorbeşte de episcopi, preoţi şi diaconi şi îndeamnă pe
credincioşi «să asculte de episcopi, ca și Iisus de Tatăl,

şi de preoți ca de apostoli».
In. ce priveşte pe diaconi,

|
rat
este adevă

că cei 7

diaconi. despre cari vorbesc Faptele Apostolilor, au
fost rânduiţi spre â împărți milostenii săracilor şi a

servi la agape,

dar agapele

erau unite

cu sfânta eu-

haristie şi deci ei ajutau și la săvârşirea acestei sfinte
Afară de
taina. cu alte cuvinte serviau altarului.
iu, prin
servic
acest
spre
ţi
rândui
fost
aceasta, ei au

101
.

punerea

mâinilor,

adică,

prin

hirotonie

şi unii din

ei,

ca d. p. diaconii Ştefan şi Filip, propoveduiau chiar
cuvântul lui Dumnezeu, iar Pilip şi boteza. Şi ei erau

dar. servitori
bisericească.

ai altarului

şi făceau

lerarhia bisericească poartă

parte

din, ierarhia;

şi numele de cler,

ceeace însemnează ales şi de biserică conducătoare sau învătătoare.Credincioşii se numesc, faţă cu ierarhia, laici
sau

mireni

pentru

că

şi formează,

biserica

sunt

să

datori

ascultătoare,

asculte şi să

facă

ceeace-i învaţă clericii. Ei se mai numesc şi oi
sau furmă cuvântătoare ori păstoriți, iar clericii

păstori sufleteşti.

Virtuţile ce trebuiau să împodobiască pe clerici, ca păstori de suflete și condiţiunile ce se
cereau dela cei cari voiau să intre în cler, le
descrie sfântul apostol Pavel în epistolele sale
către Timoteiu şi Tit, cari din această cauză se
numesc şi pastorale.
Cu timpul se înființară în biserică și alte sers
vicii

inferioare

diaconatului

şi anume :

,

Ipodiaconii, ca, ajutători ai diaconilor; acoluții,
însoțitori

sau

şi ajutători

cifeții

şi cântau

în

biserică

nezeesc; exorciștii,
cei

cari

se

ai apiscopilor; anagnoștii

şi psalții sau

cântăreții,

în timpul

cari

citiau

serviciului

dum-

cari alupgau duhurile rele din

pregătiau

să

primijască,

botezul

Şi

ușierii sau portarii.
Existau deasemeni femei ătrâne, iar mai târziu
şi fecioare, numite diaconese, care ajutau la boezul femeilor şi îndepliniau pe lângă ele aceleaşi
servicii pe carele îndepliniau diaconii pe lângă
bărbaţi,
afară de serviciul Ja altar,
=
.

L

dtz
,

Unii dintre servitorii bisericeşti, “precum ipodia- .

conii și citeţii (cu cari erau egali în grad şi exorciştii), erau socotiți între clerici, dar spre deosebire de cei din treptele superioare, se numiau
clerici inferiori. Ei se aşezau de episcopi prin
- simpla punere a mâinilor sau hirotesie. 21.
clericilor, întretinerea lor: Raporul
dintre. episcopi.

Alegerea

1.

clerici, ţineau

dincioşilor

iau.

din

seamă

comunităţile

când

lor imediati,

şi urmaşii

Sfinţii apostoli

râmduiau

şi de voința. cre-

pentruxare-i. rându-

Poporul! a participat astfel multă. vreme la

alegerea, clericilor. La alegereile de episcop hau
parte, dimpreună cu poporul, şi clericii. Pentru
ca

cel.ales

recunoscut;

să poată

de

funcţiona,

episcopii

„mai

târziu — când

prin

scrisroi

se

trehala

să,

fie

aceleeaşi . provincii, iar

înființară “raitropoliile —

"de către mitropolitul provinciei. Alegerea unui
episcop. se făcea cunoscută, celorlalti episcopi,

(pomelnicul

şi.

lui

se

seria

în diptice

celor vii).

“Sfinţirea, sau
şi a diaconului,
tolice,

numele

hirotonia episcopului, a , preotului
se făcea, potrivit practicei apos-

prin „punerea,

măinilor,

rugăciuni

şi post.

Hirotonia episcopului trebuia să se săvârşiască
de cel puțin doi sau trei episcopi. Preoţii și diaconii se hirotoniau de episcopul lor.
|

2. Potrivit cuvântului
Domnulai „ Vrednic
este lucrătorul de plata sa“ şi al sfântului apostol Pavel „Celce servește altarului de ia
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4

E

,

altar se hrănește“, servitorii bisericii trăiau, în
primele veacuri, din darurile care se
de credincioşi la-altarşi din donaţiunile

aduceau
în bani,

case sau pământuri, ce se făceau bisericilor.
Averile bisericeşti, adunate pe această, cale, se
administrau de episop, care făcea parte din ele
şi celorlalţi clerici. Mulţi clerici cunoşteau însă
şi câte un meşteşug, cu ajutorul căruia — după:

pilda sfântului apostol Pavel — îşi agonisiau cele
trebuincioase pentru întreținerea lor şi a.familiilor lor.
Dela, cei

cari

voiau

să

să, îndepliniască, anume
fie cuvioşi
să

de râvnă,
?nst

şi împodobiţi

cunoască

intre

în cler se

condițiuni ca
cu

învăţătura

tot felul de

adevărată

botezați

decurând

sau

în

caz

virtuţi;

şi să

spre a propovedui şi altora;
de

cerea

d. p.: Să fie

plini

să nu fi
boală ; sâ-

vie căsâtoriţi şi să poată servi de model în ce
priveşte viaţa familiară ; soţia si copiii să aibă

vieața neprihanită etc. Cu privire în deosebi la

căsătorie, în timpal acesta orice cleric putea fi .
căsătorit, dar numai în mod legițim, o singură
dată şi cu o fecioară, pentru ca, astfel să poată
arvi drept pildă şi cu -privire la vieața conjugală.

Se

primiau

în

cler

însă

şi bărbaţi

necă-

sâtoriţi. Ba cei necăsătoriți se socotiau chiar ca
mai proprii pentru serviciul bisericii.. Cu toate
acestea

nu

batul.. Dacă

se

impunea

cineva

era

nici

căsătoria,

căsătorit

nici

celi-

la intrarea sa,

în cler, trebuia să rămână astfel toată vieaţa.
Tot astfel şi cei necăsătoriți. lar dacă vreun cleric

căsătorit ar fi -voit să se despartă de soţie sub
cuvânt că, fiind necăsătorit ar fi mai plăcut lui
Damnezeu, sau ar putea servi mai bine biserica,

»

FLA
E

se pedepsia cu depunerea din treaptă “ce avea.
în cler. (caterisire): La începutul veacului ÎV *

po

-

|.

(306) un sinod. ţinut la Elvira (Spania) impuse

.celibatul clerului superior. Această măsură sa
generalizat însă numai în apus gi 'chiar. acolo

nu s'a, putut. aplica: peste tot multă vreme, pe
„când în răsărit abia mai târziu şi nomai de la
* episcopi

sa cerut

să ducă

celibatară.

vieața

3, Creştinismul. s'a răspândit la. început mat

mult prin oraşe decât la sate.. In fruntea, comunităţilor

din 'oraşe

se

afla

un episcop,

care âvea

ca ajutoare în jurul său, mai mulți preoți,şi diaSfatul

„coni.

preoţilor

şi al

diaconilor din jurul

“unui episcop se numia-presbiferiu, ieratie sau
_ senat. Singur episcopul sâvârşia. serviciul dumnezeesc -şi învăţa. Preoţii îl înlocuiau numai când
__&ra

buia

împiedecat

de

ceva dea

servi,

să se “facă serviciul divin

sau când tre-

deodată în mai

multe părți. Puţinii creştini de. prin sate veniau
Ja început tos la bisericile din oraşe. Când însă
numărul creştinilor, atât Gin oraşe. cât şi dela

*

sate crescu mai mult, se înființară şi alte bise

„ici,

“-

atât la oraşe cât şi la ţară. Acestea primiră

mumele. de filiale :ale bisericilor catedrale și-și
aveau preoţii lor aparte. Pe când însă precţii

bisericilor din. orașe stau în strânsă, legătură cu

episcopul
SR IR AR
I
PRE

“la sate

cei de
şi făceau parte din presbiteriu,

numai

rareori

erau

chemațila

sfat şi

târă priviţi cn timpul ca, inferiori celor din oraşe:

„Când numărul bisericilor săteşti se înmulţi atât
„de mult, că episcopul din oraşul 'cel mai apro-

„piat
nu

le: miai putu supraveghia singur, se in-

stituiră horepiscopii sau episcopii săteşti. Aceştis
erau subalternii episcopului şi-şi exercitau fun
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țiunea numai în numele Şi cu împutern
icirea, lui,
Ei dispărură, cu vremea şi locul lor îl
luară, protoiereii sau protopopii. Nu se ştie sigur
dacă horepiscopii aveau hirotonie de episcop sau
de preot.
Aceasta dinurmă e mai probabil.
Comunitatea, peste care se întindea
puterea
unui episcop se numia la început paro
hie. Mai :
târzu se numi dieceză sau eparhie, iar
numele
de parohie rămase pentru comunitatea
în fruntea
căresa, se afla un preot.
|

„Episcopii din diferite” oraşe se socotiau —
după

exeraplul sfinților apostoli — întru totul egali
între
ei. Episcopii bisericilor apostolice Şi ai
oraşelor

mari se bucurau însă de.o cinste mai
mare, fără,
ca să aibă totuş vreun drept mai mult
dacâţ cei-

lalți. Fiecare episcop era, stăpân deplin
în eparhia

sa.

Numai când trebuiau rezolvite

importante,
se ridicau

pâri

atunci se adunau

Şi hotărau

afaceri mai

ca d p. când se ivia vreo erezie, sau
împotriva

mai

să se

ia

-vreunui

mulţi
măsurile

episcop

episcopi

etc.

la un loc

ce găsiau

de

cu-

viință. Acestor hotăriri trebuiau să
se supună
toți episcopii provinciei în care se ținuse
adunarea.

Când hotăririle

astfel luate erau de

mai

mare

importanţă, se comunicau prin scrisori
şi episcopilor din alte provincii şi, dacă, şi aceia
le ad-

miteau,

se aduna

se aplicau

mai

moștenit

mulţi

şi acolo.

Obiceiul acesta de a

la un loc şi a se sfătui, I-au

episcopii dela sfinţii apostoli şi adun
ă. rile lor au primit numele de sinoade.
Pe lângă sinoadele care se ţineau când se iviau

erezii, sau

când

trebuiau discutate chestiuni im-

portante, mai găsim din veacul II şi sinoade care
se țineau regulat odată sau de două ori pe an
a
“3

.
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în fiecare

Acestea

provincie.

aşa zisele si-

sunt

noade periodice. Atât la, unele cât şi la altele
- din aceste sinoade luau parte şi preoţii și diaconii.

Nu

se

ştie însă cu siguranţă, dacă ei aveau

>
sau nu drept de vot.
cu aduşi
periodice
sinoadelor
a
Cu convocare
"cerea, la îndeplinire a hotăririlor lor fură însărcinaţi cu timpul episcopii din oraşele mai însem-

fate, sau capitalele provinciilor (metropole) în care
se şi ţineau aceste sinoade. Cu chipul acesta
episcopii met:opolelor dobânâiră în administraţia
bisericească, unele drepturi pe care nu le aveau
ceilalţi episcopi şi ajunseră să fie cei dintâi și

după aceea mai mari peste toți episcopii dintro
"provincie. Ei luară numele de primat sau milropolit, Cu cât o metropolă era mai mare, cu atât
şi importanţa primatului sau a mitropolitului din
ea era mai mare şi de el atârnau mai mulți episcopi. Astfel de primatul Romei atârnau episcopii
din Italia ; de cel din Alexandria episcopii din
Egipt, Iibia şi Pentapole; de cel din Antiohia
episcopii din Siiia; de cel din Ierusalim episcopii
din Palestina etc.
22...
CULT

ŞI DISCIPLINA

Caracterul cultului Noului Testament. Părțile
constitutive.

Locaşurile

sfinte

1. Cultul dumnezeesc extern este arătarea în
afară prin anumite acte — cum sunt rugăciunea,

- postul, sacrificiile — a-sentimentului religios, care
este ceva lăuntric şi nevăzut. Omul se poate ruga
lui Dumnezeu şi numai.în gând,

ceeace

constitue

o
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cultul zis intern, dar acesta nu este deaju
ns, ci
trebue întregit prin cultul extern. Am
putea zice
că cultul intern corespunde sufletului,
e o cerinţă
a lui, iar cultul extern corespunde trupu
lui, e
cerință a lui şi omul este dator să serviască
lui
Dumnezeu atât cu sufletul cât si cu trupu
l.
“ Cultul Noului 'Testament sau cultul
creştin
se deosebeşte de cultele altor religiuni, este
superior tuturor prin aceea că este cel mai
spiritual,

atât

mai înalt

mai

demn Şi mai corespunzător,

cu fiinţa lui Dumnezeu,

cât şi cua omului.

»Celce se închină lui Dumnezeu trebue să ]- se

închine

Cu duhul. şi cu adevărul“, :zice Mântui-

torul. În el nu este nimic ruşinos, ori josnic,
sau

imoral, cum vedem în multe din celelalte
religiuni. Jertfele de animale şi chiar de
oameni, pe cari le întâlnim în alte religiuni, în creșt
i-

nism nu există. Aci Mântuitorul a

adus

pentru totdeauna ca jertfă, însuş trupul

care

a fost răstignit

pe

cruce,

iar Ge

odată
său,

cu

atunci

se

aduc, ca, amintire de ea, numai pâine şi:
vin,
care prin rugăciunea preotului se prefa
c în
trupul și sângele Domnului. Gândul curat
şi

fapta, bună sunt aci jertfa plăcută lui

Dumne-

nuri spirituale. Tot la

sfintele -

Zeu. Rugăciunea nu se face pentru dobândir
ea
de bunuri materiale şi trecătoare, ci pentru bu-

taine,

iar postul

aceasta

adevărat

nu-e

tind

şi

cel trupesc, care

constă din abţinerea de anumite mâncări
şi
dăuturi, ci cel sufletesc, adică abținerea, de orice

aptă rea.
2: Punctele esenţiale ale cultului. creştin au
fost insituite de îasuş Mântuitorul Christos, căci
El nea dat un model de rugăciune (Tatăl nos-
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în fiecare provincie. Acestea sunt aşa zisele sinoade periodice. Atât la unele cât şi la altele

- din aceste sinoade luau parte şi preoţii şi diaconii. Nu se ştie însă cu siguranţă, dacă ei aveau

>
sau nu drept de vot.
cu acuşi
Cu convocarea, sinoadelor periodice

“cerea la îndeplinire a hotăririlor lor fură însărcinaţi cu timpul episcopii din oraşele mai însemnate, sau capitalele provinciilor (metropole) în care
se şi ţineau aceste sinoade. Cu chipul acesta
episcopii metropolelor dobândirăîn administraţia
bisericească unele drepturi pe care nu le aveau
ceilalţi episcopi și ajunseră să fie cei dintâi şi
după aceea mai mari peste toți episcopii dintro

"provincie. Ei luară numele de primat sau mitropolit, Cu cât o metropolă era mai mare, cu atât

şi importanţa primatului sau a mitropolitului din
ea era mai mare şi de el atârnau mai mulţi episcopi. Astfel de primatul Romei atârnau episcopii
din Italia ; de cel din Alexandria episcopii din
Egipt, Libia şi Pentapole;
de cel din Antiohia

episcopii

din Siria;

de cel din lerusalim

din Palestina -etc.

|

episcopii

|

22 ..
CULT

ŞI DISCIPLINA

Caracterul cultului Noului Testament. Părţile
constitutive.

Locaşurile

1. Cultul dumnezeesc
afară

sfinte

extern este arătarea în

prin anumite acte —cum

sunt rugăciunea,

- postul, sacrificiile — a-sentimentului religios, care
este ceva lăuntric şi nevăzut. Omul se poate ruga
lui Dumnezeu și numai-în gând, ceeace constitue

Pa
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cultul zis intern, dar acesta nu
este deajuns, ci
trebue întregit prin cultul extern.
Am putea zice că cultul intern corespunde sufletul
ui, e o cerinţă,
a lui, iar cultul extern corespun
de trupului, e
cerință
a lui şi omul

este dator

să serviasc

ă lui
Dumnezeu atât cu sufletul cât si
cu trupul.
Cultul Noului Testament sau
cultul creştin
se deosebeşte de cultele altor reli
giuni, este superior tuturor prin aceea, că este
cel mai spiritual,

mai înalt

mai

demn şi mai corespun

zător,
atât cu fiinţa lui Dumnezeu, cât şi
cu a omului.
„ Celce se închină lui Dumnezeu treb
ue să I-se
închine Cu duhul. şi cu adevărul“,
zice Mântuitorul. In el nu este nimic rușinos,
ori josnic, sau
imoral, cum vedem în multe din cele
lalte religiuni. Jertfele de animale şi chia
r de oameni, pe cari le întâlnim în alte religiuni,
în creşti-

nism nu există. Aci Mântuitorul a

adus

odată
pentru totdeauna ca jertfă, însuş trup
ul său, cu
care a fost răstignit pe cruce, iar
de atunci se
aduc, ca, amintire de ea, numai pâin
e şi vin,
care prin rugăciunea preotului
se prefac în
trupul şi sângele Domnului. Gând
ul curat gi

fapta. bună sunt aci jertfa, plăcută lui

Dumne-

zeu. Rugăciunea nu se face pentru
dobândirea
de bunuri materiale şi trecătoare, ci
pentru bu-

nuri spirituale. Tot la

aceasta

tind

şi sfintele

taine, iar postul adevărat nu- e eg] trup
esc, care
ccnstă din abţinerea de anumite mânc
ări şi
bâaturi, ci cel sufletesc, adică abținere
a, de orice
faptă rea.
2: Punctele

fos
E!

esenţiale

insituite de însuş

nea

dat

un

model

ale

cultului.

Mântuitorul
de

rugăciune

creştin

au

Christos, căci
(Tatăl

nos-

-
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tru) şi a aşezat sfintele taine ca mijloc de sfin- ţire a credincioşilor. Sfinţii apostoli şi sfinţii părinţi desvoltară mai departe cultul. potrivit cu
învăţătura Domnului si cu trebuințele sufisteşti
ă
ale credincioşilor.
sfântului
epistolele
şi
apostoli
sfinţilor
Faptele

apostol Pavel ne arată din ce consta cultul

în

timpurile apostolice. Săvârşirea sfintei euharistii
era centrul sau. inima, serviciului divin. Creștinii
se

adunau

cu

toţii seara,

citiau câţiva psalmi

'Pestament,

unul din

se

rugau

şi alte bucăţi

presbiteri

în

comun,

Vechiul

din

o: predică și

ţinea

la urmă se împărtăşiau toţi cu sfântul trup Şi
sânge al Domnului. După împărtăşire urma 0
masă. comună numită, 1471= masa dragostei,
"care avea de scop să strângă cât mai mult po:

sibil legăturile de dragoste dintre creștini

şi să

vină. în ajutorul celor lipsiţi, procurându-le astfel
cele necesare pentru hrană. Din cavză că să
dat naştere la. abuzuri, agapele s'au desfiinţat
nu

după

Pe

la

multă

veacului II serviciul divin,

unit cu sfânta, euharistie,
—

cum

rezultă

-

trecere de timp

începutul
din

se săvârşia

scrisoarea

lui

dimineaţă

Pliniu

către

Traian — şi primi în curând numele de /iturghie,
adică. serviciu dumnezeesc public. Stântul Justin

Martirul ne spune că.acest serviciu se făcea mai
ales duminica dimineaţa. Din spusele lui reiese
că serviciul sfintei liturghii din timpul său diferia foarte puţin de cel de mai târziu
Despre rânduiala serviciului liturgic în veacul

IN “găsim o descriere

amănunţită

şi precisă în

cartea -VIII a Constitufiunilor apostolice. Atunci
liturghia consta — ca şi în zilele noastre — din
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două părţi bine deosebite
turghia

catehumenilor,

Ia

una

,

de alta:

a) 1i-

numită astfel fiindcă

la

ea luau parte catehumenii sau cei chemaţi adică,

cei cari se pregătiau să primiască, sfântul botez
şi b) /iturghia credincioșilor, care purta aceast
nume, pentrucă, la săvârşirea ei luau parte numai credincioşii; adică cei botezați şi neexcluşi
din biserică pentru vreun păcat.
Liturghia, catehumenilor sau a celor: chemați

consta, din rugăciuni, citiri din Vechiul şi Noul

Testament. cântări
de psalmi şi imne şi din predică. La, sfârșit se făcea o rugăciune pentru catehumeni şi pentru penitenţi, după care la cu-

vintele diaconului : „cei. chemați ieşiţi“, acestia

trebuiau

să iasă din biserică.

Liturghia

credincioşilor

începea,

cu ectenia, cea

rare, după care urma, sărutarea frâțească sau

sârutarea păcii. Veniau apoi câteva, rugăciuni
şi sfinţirea sântelor daruri de către episcop sau
preot. Se mai fâceau iarăş rugăciuni pentru vii

şi morţi, se rostia „Tatăl nostru“

tăşiau

toți

credincioşii

al Domnului. Serviciul
diaconului: „Cu pace
vântarea preotului sau
Celor cari nu puteau
din

cauză

că

erau

cu

sfântul

şi se împăr-

trup

şi

sânge

se - sfârşia cu cuvintele
să ieșim“ şi cu binecu-"
a episcopului.
|
lua, parte ?a, sfânta slujbă,

bolnavi

sau

închişi,

li se.

ducea sfânta împărtăşire acasă sau în închisoare
de câtre diaconi sau diaconiţe.
Din

mulare

acest

timp

se compuseră

de. liturghii, cum

şi

anume

for-

d. p. al liturghiei ieru-

salemitane, zisă, şi a sfântului Iacob şi al celei
alexandrine sau a, sfânlului Marcu.
3. La început creștinii nu aveau locaşuri spe-

-

,
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ciale pentru cult, ci se adunau prin case particulare. Mai ales cei avuţi dintre ei simţiau- o deosebită plăcere să pună la dispoziție locuinţele lor
pentru săvârşirea liturghiei şi a sfintelor taine.
Când au izbucnit persecuțiile, creştinii trebuiră.
să se adune prin păduri, prin peşteri și ascun-

zători subterane sau catacombe, care serviau la

îngroparea morţilor. Aceste locuri de îngropate se
numiau Kopmqcipta, adică dormitoare, pentru că tru-

purile celor adormiţi în credinţa în lisus Chfistos
dorm în morminte până la ziua de apoi, când vor

învia, şi se

vor uni

cu sufletele..

Cimitirele sau

catacombele din jurul Romei, Neapolului, Palermei

şi din insula -Malta ştim sigur că au servit în
timpul persecuţiunilor. ca locaşuri de cult.
Folosirea, cimitirelor ca biserică s'a făcut şi din
cauză,

că

creştinii obişnuiau să se adune la mor-

mintele martirilor, pentru asăvârşi sfânta liturghie.
Incă din timpul persecuţiunilor şi anume sub
domnia împăraţilor, cari mau persecutat pe creștini şi în deosebi prin provinciile asupra căroră
persecuțiile nu s'au întins cu mare furie, se construiră biserici sau locaşuri proprii pentru servi'ciul divin. Tertulian, pe la anul 200, pomenește
despre o astfel de clădire. Din istoria persecu-

ţiunilor ştim că pe vremea lui "Dioclețian era în

Nicomedia o biserică alături de palat, pe care
Dioclețian puse s?o dărîme ; în Edesa era deasemeni pe la 288 o biserică, iar în Roma, se zice

că erau la începutul veacului III vreo 40. Când

persecuțiile încetară, atunci numărul bisericilor
crescu repede.— Bisericilese construiau pe mormintele martirilor și se aşezau mai mult pe dea:
luri sau înălțimi, cu intrarea dinspre apus și

Mi

cu altarul spre răsărit. Forma lor era lungăreaţă,
ori

ca

de

corabie,

sau

în

chipul

crucii.

năuntru erau împărţite în trei părţi;
care stau catehumenii
venţă,

—

sânul,

în care

stau

sfânta

Evanghelie

altar era o masă
ruri

şi un

din-

tinda, în

şi cei cari făceau

peni-

credincioşii Şi altarul

rezervat clerului superior.
In sânul bisericii era amvonul,
citia

Pe

ăi
de pe care se:

şi se ţinea

predica.

n

-

pe care se puneau sfintele da-

scaun

sau

Icoane nu erau

tron

pentru

în acest

Scârbiţi de chipurile

timp

idoleşti

episcop.

prin

din

biserici.

păgânism

şi

păzind cu stricteţe a doua poruncă „a decalogului, cei dintâi creştini se feriau de a înfățişa,
pe Dumnezeu şi pe sfinți prin chipuri scluptate
sau pictate. Găsim însă prin catacombe, chipuri
simbolice ca d. p. crucea ca simbol al mântuirii,
ancora,

al nădejdii,

mielul

sau

un

păstor

cu un

miel pe umeri, ca simbol al domnului, peştele
ca simbol al renaşterii. prin apa botezului şi al
numelui lui lisus Christos, porumbelul, simbol
al Duhului Sfânt, monogramul numelui Mântui-

corului etc. etc.

Tot

în

catacombe

sau

găsit

pictate scene din Vechiul şi Noul Testament ca
d. p. jertfa lui Abe! şi a lui Abraam, naşterea
Domnului, închinarea magilor, învierea lui Lazăr

ş.

a.
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Sărbătorile.

1.

Cearta pentru
Paştilor

ludeii ţineau

fiacărei

săptămâni,

sâmbăta
ca

zi

timpul

serbării

sau a şâptea
sfântă,

în

zi

a

amintirea,

412

zi a sfârșit Dumnezeu

şaptea

că în a

faptului

crearea. lumii şi sa odihnit de luerul său. Creştinii ţinură ca zi sfântă, încă din timpul sfiin-

ţilor apostoli, cea dintâi zi a săptămânii,
trucă în această

şi tot

zi a înviat

această

în

sa

zi

Domnul

pogorit

din

pen-

morti

Duh

Sfântul

ca
asupra sfinţilor apostoli şi sa, întemeiat biseri
creştină. Această zi s'a şi numit duminică, adică
ziua Domnului Toţi creştinii trebuiau să se ducă

duminica

de dimineață la biserică, iar în: restul

zilei să nu facă nici o muncă grea, ci să se,
“îndeletniciască cu citirea Sfintei Scripturi, a
vieților sfinţilor, sâu a altor scrieri edificatoare,

cu săvârşirea, de fapte bune, ca d. p. ajutarea săracilor, vizitarea bolnavilor ste. Din celelalte zile ale

săptămânii se ţineau miercuria şi vineria cu post

"si rugăciune, în amintirea patitilor Domnului.

, Afară, de această, aducere aminte săptămânală

de patimile, moartea, şi învierea Domnului, aceste .
evenimente însemnate din economia mântuirii se
mai serbau şi odată pe an, sub numele de Paște.

Sărbătoarea, Paștelui consta dirt 2 părți : Paş-

tele crucii, care se ţinea. în amintirea patimilor
şi a morţii

pe

cruce

a

neri cu întristare şi cu

care se serba

duminica

Domnului

şi se serba vi-

post și Paştele învierii,

cu

bucurie

mare,

cu.

cântări şi imune de laudă.
Inainte de Paşte se postia 7 săptămâni sau
40 de zile, de unde âcest post primi numele de

quadragesimal (păresimi).. Mai

ales

în

săptă-

mâna a şaptea, care se numia şi săptămâna
patimilor sau săptămâna cea mare, “postul. era
cu deosebire aspru şi însoţit de rugăciune aproap2
continuă.

Ma

„La 40 de zile după Paşte se sărbătoria /nalarea. Domnului, iar la 50 Rusaliile sau Cinci-

zecimea, în amintirea,

peste

sfiinţii

apostoli.

pogoririi

Sfântului
|

”

Duh

Tot timpul dela Paşte şi până la Rusalii era -

timp

de veselie duhovnicească, de aceea în acest

interval nu se postia nici nu se făceau mătănii.

In amiutirea venirii în lume şi a arătării în
public. sau a naşterii 'şi a botezului Domnului,

se serba
mele de
Afară,
de cele

deasemeni ziua de 6 lanuarie, sub nuArdrarea Domnului.
de aceste sărbători întru aducerea aminte
mai însemnate momente din vieața Mân-

tuitorului, se mai serbau şi zilele morţii marti-

rilor. sau zilele lor de naştere pentru vieaţa de
veci, 'cum le numiau primii creştini. In aceste
zile, credincioșii se adunau la mormintele mar-

tirilor. Aci se făcea sfânta liturghie, se cânta, şi
se țineau cuvântări de laudă, în care se arătau
faptele martirilor şi se îndemnau toţi creştinii să,

urmeze pilda lor. După sfârşitul serviciului divin
se împărţia milă la cei săraci şi se cercetau

bolnavii

şi cei

bătoare

în cele dintâi

de

prin

închisori.

veacuri

erau dar zile de adevărată
sufletească și de practicare

a dragostei

către Dumnezeu

Zilele

ale

de

săr-

creştinătăţii

odihnă şi: eaificare
în mai mare măsură,

şi

către

aproapele.

2. Paştele nu se serba la început peste tot
în acelaş timpşi la fel. Astfel creştinii din Asia

Mică, serbau Paştele crucii în ziva a patrusprezecea a lunii evreeşti Nisan, zi din seara căreea
încapea Paştele jidovesc, iar a treia, zi după aceea
(la 16 Nisan) se rerba Paştele învierii, în orice
zi a săptămânii ar fi căzut. Totodată ei nu mai

|

ma
postiau dela Paştele crucii până la al învierii.
În celelalte biserici se serba Paştele crucii în

vinsria şi Paştele învierii în duminica ce urmau
după

Nisan

14

Nisam,

se

iar dacă

14

ca

întâmpla

serbarea

să fie vineria, atunci se amâna

Paştelui pe vineria viitoare. Aceasta se făcea cu

scopul ca Paştele creştin să nu se serbeze odată
cu al iudeilor. Mai era şi un al treilea fel de a
serba, Paştele şi anume:. unii creştini, născuți
iudei, serbau Paştele odată cu iudeii şi întocmai

ca, ei, adăogând numai amintirea, despre moartea
şi învierea

Domnului.

quartodecimani,
la 14 Nisan.

Aceştia

adică

primiră, numele de

cei cari serbează Paştele

Aceste deosebiri în privinţa timpului şi a fe-

" Jului de a se serba Paştele dedeau naștere adeseori la neajunsuri. Astfel creştinii călători erau
să serbeze Paştele câte odată .de două
expuşi

|

ori pe an, iar alte ori niciodată.

:

Din cauza acestor deosebiri se produseră și
discuţiuni între ierarhii bisericii asiatice și ai
.
celei romane.
__Cea dintâi discuţiune a fost. între Sfântul
Policarp, episcopul Smirnei şi Anicet, episcopul
Romei. Sfântul Policarp, 8usţinea că practică
asiaticilor datează dela, sfinții apostoli loan și

Filip. Anicet apără practica

romană,

susținând

că ea. datează dela sfinţii apostoli Petru şi Pavel.
nici

unul

Deşi

nici

copi

nu rupseră

altul

nu

cei

cedă,

doi

însă legăturile de irăţie

epis-

dintre

ei şi sfântul Policarp putu serba Paştele, în Roma,

_

după datina asiatică.
A doua discuţiune, -mai
dintâi a avut

aprinsă

loc între un urmaş

decât

cea;

ai lui Anicet,

115

anume

Victor şi între Po'icrat,

sului (192—194).

cluși. din comunitatea
părăsi

episcopul

Efe- -

Victor declară pe asiatici ex-

felul lor de

a

bisericească,

serba

dacă nu vor

Paştele

Şi

nu

vor

adopta pe cel roman. Aceștia se apărară însă, cu
energie. Totuş pacea, bisericii n'a fost. nici acum

adânc turburată, pentrucă interveni sfântul Irineu,

episcopul Lionului, care sfătu pe Victor să nu
producă vrajbă în biserică pentru o chestiune
de o aşa de mică imporţanţă. Ce a făcut Victor
nu se știe, dar despre urmașii săi se ştie că au

rămas în comunitate cu asiaticii,
şi-a păstrat practica moştenită,

Sinodul 1 ecumenic

din

Nicea

deși
,

fiecare

(325)

a. pus

capăt deosebirilor asupra, timpului şi felului de
a serba Paştele şi discuţiunilor ce urmau . din
această cauză, condamnând pe quartodecimani
şi hotărînd ca să se urmeze datina bisericii ro-

mane, şi anume:a) Paștele învierii să se ser-

beze intotdeauna şi peste tot în prima duminică care urmează lunii pline după echinocțiul
de primăvară ; b) Paştele creştin să nu se ser-

beze odată cu al iudeilor; de aceea dacă s'ar
întâmpla să cadă în aceeaș zi cu al iudeilor,
să se amâne în duminica următoare; c) episcopul din Alexandria, unde se cultiva mai mult
astronomia, să facă socoteala în ce zi trebuie
să se serbeze Paştele în fiecare an şi să comunice acestea printro scrisoare circulară tuturor bisericilor.
Mica

deosebire

ce tot mai

rezultă

cu

privire

la timpul serbării Paştelui, din socotirea de către

romani a zilei de 18 Martie ca şi a echinoțiului
de primăvară, iar nu a zilei de 21 Martie—cum -

116'

- o socotiau alexandrinii—a dispărut la sfârşitul veacului

VIII,

de când

s'a admis şi în apus calculul

alexandrin. De atunci Paştele se serbează de
toată, creştinătătea în intervalul dintre 22 Martie

|

Re

şi 25 Aprilie.

24.
Săvârşirea

Pentru
mântuitor,

sfintelor taine.

ca creştinul să-şi poată
Domnul

nostru:

lisus

însuşi

harul

Christos

a aşe-

zat în biserică cele 7 taine, ca miiloace văzure,

prin care se comunică oamenilor
E
_zeesc,.

harul dumnei

Cea dintâi sfântă taină, poarta, prin. care se
intră în creştinism, este sfântul botez. Sfinţii
apostoli şi urmaşii lor imediaţi administrau sfântul botez tuturor celor cari-şi exprimau dorința
de a se face creştini şi cari mărturisiau că lisus

Christos

este fiul lui Dumnezeu.

stă, se cerea — când

împrejurările

Dela cei în vâr-

îngăduiau —

ca să petreacă câtva timp înainte de botez în
„post şi rugăciune. Copiii erau însă primiţi deadreptul, fără. vreo pregătire. .

De prin veacul Il cei cari doriau să se boteze

erau supuși unei pregătiri mai îndelungate, care
consta din învățarea adevărurilor fundamentale
Cei cari se pregătiau astale credinţei creştine..
ă
fel se numiau catehumeni.
Pregătirea. se începea cu exorcismul, adică cu
_
declaraţia candidatului la botez că se leapădă
de Satana şi de lucrurile lui (de idolatrie), după
făcea
care servitorul bisericesc- numit exorcist

7

asupra lui semnul sfintei cruci şi i sufla de
trei
ori peste faţă. Acum candidatul intra în rându
l

catehumenilor şi trebuia să treacă prin cele trei
trepte ale catehumenatului și anume: a ascultătorilor, a ingenuchetorilor şi a celor luminaţi
sau

aleşi.
Ascultătorii învățau numai adevărurile de credinţă mai simple şi uşor de priceput şi putea
u
asculta serviciul divin cât timp se citia din
Sfânta Scripturăşi se ţinea. predica.

Ingenuchetorii învățau adevărurile de credință,

mai importante şi mai grele și puteau lua parte
la întreaga liturghie a catehumenilor, la sfârșitul

căreea

episcop.

îagenuchiau

şi

erau

binecuvântaţi

de

Aleșii învățau toate tainele creştine şi aşteptau

în rugăciune,

wlui botez.

post şi priveghere

-

primirea

sfân-

Săvârşirea sfântului botez se fâcea cu multă,
solemnitate şi numai de trei ori pe an: în noaptea de Paşte, la Rusalii şi la Epifanie. Candidaţii

la

botez

pronunţau

cu

câteva

zile mai

uainte,

în

fața tuturor credincioşilor, simbolul credinţei, iar
îa ziua botezului erau supuşi din
nou
exorcis-

mului şi trebuiau să tnărturisiască credința în
Sfânta Treime. Pentru mai bună, încredințare, că
cei cari se botezau aveau să rămână, totdeauna.
în sânul bisericii, se luau şi martori sau garanţi,
numiți nași
Sfântul botez se săvârşia
prin afundărea în
apă de trei ori în numele Sfintei Treimi. Săvâr-

șitor era. episcopul sau preotul, dar în cazuri de
nevoie putea fi şi diaconul şi chiar laicii. In caz
de boală, se putea face și numai prin turnare

Ma

,

8

sau stropire cu apă. Cei botezați astfel nu pu-:
teau să intre niciodată în cler, pentrucă se presupunea că au primit sfântul botez numai - de
o
nevoie.

Noii botezațise îmbrăcău, dupăce ieşiau din
apa sfântului botez, cu o mantie albă, pe - care

o purtau o săptămână, ca simbol al curăţiei sufeteşti. In unele locuri se obişnuia să se dea ce
lorce

să

se botezau,

guste

lapte

miere,

şi

ca -

semn că după botez vor fi nevinovaţi ca copiii, |
_a căror hrană principală este laptele şi mi6rea.
In alte lorili se da sare, care este simbolul
înţelepciunii şi care împiedică putrezirea şi stricarea.
Asupra chestiunii, dacă botezul săvârşit de eretici
are putere sau nu, ă tost o vie discuţiune între sfântul Ciprian, episcopul Cartagenei şi între Ştefan, episcopul Romei. Ciprian nu recunoștea cu nici un preţ
botezul făcut de eretici, iar Stefan susţinea că e valabil botezul

acelor

eretici,

cari

prin

botezau

afun-

dare de 3 ori în numele Sfintei Treimi. De partea
sfântului Ciprian erau şi câţiva episcopi din Asia Mică.
-Mai multe sinoade, ţinute în Africa sub presidenţia sa,
i-au aprobat părerea. Cu timpul însă practica” romană
a fost admisă pretutindeni şi sinodul i ecumenic din

Niceia -(325) a consfinţit-o.
A

doua

taină şi care se săvârșia

sfântul.

botez,

părților

trupului,

este

ungerea

cu

îndată după

sfântul mir.

Aceasta consta din punerea :mâinilor
botezat şi din însernnarea, în chipul

tecat cu arome

cu

untdelemn. sfințit

peste cel
crueii, a
şi ames-

(sfânt mir). Prin această sfântă,

taină se împărtăşeşte celui botezat, puterea haxului dumnezeesc de a rămâne statornic în cre-

-
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dinţa creştină și a aduce roade” duhovnicești.
Săvârşitorul ungerii cu sfântul mir era atât episcopul cât şi preotul. In apus sa început . însă,
chiar Gin acest timp, să se considere săvârşirea,
ei ca un drept numai al episcopului; iar mai
tărziu ea nu sa mai administrat copiilor mici

îadată

după botez, ci numai

la vârstă mai înaip- ,

tată, (între 7—12 ani).
A treia taină este pocâinţa, prin care se dobândeșşte dela Dumnezeu iertarea păcatelor săvârşite după primirea sfântului botez. Pentru ca
taina să fie deplină, nu era deajuns numai căinţa :
de păcate şi hotărirea de a nu mai greși, ci.penitentul trebuia, să; şi mărturisiască păcatele înaintea episcopului sau a preotului însărcinat; de
episcop cu asemenea mărturisire. Deslegarea, de
păcate se făcea, de către episcop sau da preotul
duhovnic prin rugăciune şi prin punerea, mâinilor.
Dacă păcatele descoperite la mărturisire erau
mici,

atunci

deslegarea se da

îndată

şi peniten-

tului i-se impunea numai să facă în urmă fapte
bune

dacă

şi să se roage

mai

mult

ca de

obiceiu;

însă, păcatele făcute erau mari, atunci

ninentul era supus la un canon (epitimie)

pe-

mai

mult sau mai puţin îndelungat şi “aspru, şi numai dupăce acesta era împlinit, i-se da deslegarea.
A patra taină este sfânta împărtăşire. Ba

forma,

început

cum

am

văzut,

credincioşii

centrul

cultului

divin. La

se împărtăşiau în fiecare zi,

mai târziu însă numai
Şi: vineria
CI

duminica sau și miercuria

Oprirea dela sfânta împărtăşire se făcea numai
pentru păcate mai grele și era privită ca pe-
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împărtășire

de a primi sfânta

Obiceiul

“deapsă.

pe nemâncate, îl găsim încă de timpuriu și desigur că datează din vremea de când sfânta ]i-

turghie nu s'a mai

ci dimineaţa.

seara,

făcut

Pot asemeni găşim şi credinţa că pâinea și vinul
euharistic se prefac în însuş trupul şi sângele

nu e

Domnului, deşi cuvântul de „prefacere“
i
e
ă
întrebuințat.
taină

cincia

A

prin binecuvântărea
a acelora

riască.
dintre

cari

este

declarau

Ea, închipueşte

Mântuitorul

care se 'săvârşia

nunta,

de către episcop sau preot
că vor să

legătura

şi: sfânta,

se

căsăto-

duhovnicească

biserică,

Inainte de

nuntă se obişnma să se facă logodna, care se
încheia cu binecuvântarea bisericească și a cărei
.de adulter. Numai căsădesfacere era socotită
toria, întâi era recomandată şi binecuvântată de
biserică. Căsătoria a doua era îngădaită numai
în vederea slăbiciunii omeneşti şi nu se făcea
cu binecuvântarea bisericii, iar cei cari 0 contractau erau supuşi penitenții.
E
se făcea
care
maslu,
A şeasea taină e sfântul
şi atunci,

ca

şi acum,

pentru

pească, şi sufletească a celor
din

ungere

cu

vindecarea

tru

bolnavi și consta

untdelemn sfinţit

şi din rugăciuni

făcute de unul sau. mai mulţi preoţi, după cum
„De este cineva
zice sfântul apostol lacob:
bisericii şi
preoții
chieme
să
bolnav,
dintre voi

să se roage

pentru el,

ungându-l cu untde-

lemn în numele Domnului și rugăciunea . credinței va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica

pe el Domnulşi de va fi făcut păcate, se vor
ierta lui“.
A
A șaptea taină este preoția sau hirotonia,
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prin care

se

dobândeşte

puterea de a săvârşi

sfintele taine, a învăța pe alţii adevărurile credințeişi a conduce la mântuire turma duhov-

nicească, potrivit atribuţiunilor treptei ierarhice,
pentru care se face hirotonia. Săvârşitorul acestei sfinte taine este numai episcopul şi anume,
pe episcop îl hirotonesc doi sau trei episcopi,
iar pe preot şi diacon îl hirotoneşte episcopul
respectiv.
|
După pilda “sfânţilor apostoli, hirotonia se face
prin rugăciune şi prin punerea mâinilor, cum
arată îrsăş însemnarea cuvântului hirotonie.
Din cele spuse rezultă că sfintele taine au
existat în biserică încă dela început în numărul
şi în forma în care le avem şi azi şi că ele au
fost

instituite

de însuş

practică de sfinţii
urmaşilor lor.

Mântuisorul

apostoli,

cari

şi puse

le-au

în

predat

25.
Disciplina bisericească în privinţa primirii
celor căzuţi dela biserică.

Biserica sa
instituţiune

socotit pe sine încă dela început

dumnezeească şi a învăţat

că numai

în sânul ei se poate dobândi mântuirea, pentru
că ea singură administrează sfintele taine, insțituite de dumnezeescul ei. Intemeietor, ca mijloace prin care se comunică oamenilor harul
dumnezeesc
Această a exprimat-o foarte frumos sfântul

Ciprian în următoarea frază : <Nu poate avea
tată pe Dumnezeu, cine nare ca mamă biseFrica».
[. Mihiilcexau

—

Ist, Biserin.

Uoiv.

9
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Ca

«

scop

instituţiune
de

a îndrepta

dumnezeească,
şi

mântui

pe

căre “are de toţi

oamenii,

biserica nu putea admite ca fiii ei să -comită
păcate grele, nesocotindu-i poruncile și pătându i numele cu purtare scandaloasă. - .
Rânduiala, pe care biserica a stabilit- -0 pentru
a, feri pe credincioşi de căderea în păcate și mijloacele de care sa servit pentru a îndrepta pe

cei

ari

greşiseră, formează

disciplina

biseri-

cească.
Pentru păcate mici se da un canon sau epitimie pe care o ştia, afară de cel supus canoDacă păcatele erau
nului, numai: duhovnicul.
mari, mărturisirea se făcea înaintea episcopului
şi a presbiteriului,

cari

şi

dietau

canonul,

iar

dacă erau mari de tot, aşa zise păcate de moarte,
ca d. p. închinarea la idoli, omorul, adulterul,,
jefuirea bisericilor sau a mormintelor etc. și mai
ales dacă; săvârşirea, lor era. cunoscută, și de alții,
atunci mărturisirea se făcea în public, adică în

faţa, . clerului şi a întregei

comunități,

adunate

îu biserică şi canonul era cu mult mai aspru.
Canonul ce se da în asemenea cazuri cons+a
de obiceiu din alungarea pentru un timp, mai
lung sau mai scurt, din sânul comunităţii creştine, a celorce greşiseră. Această, alungare era
de două feluri: una mai simplă, numită afurisenie sau excomunicareşi alta mai aspră, numită anatemă.
Dacă celce căzuse în păcat de moarte era
cleric, se. pedepsia sau cu suspendarea pe un
timp

anumit din demnitatea sa. excomunicare—

îosă nu pe faţă, pentru ca să poată fi reintegrat în drepturile sale, dacă se îndrepta —sau
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cu caterisire,

adică cu depunerea

din. treapta

ierarhică ce ocupa. Caterisirea era pedea
psa cea
mai aspră pentru clerici, fiinâcă cel cateri
sit nu
mai putea fi primit din nou în cler, decât
numai dacă se dovedia că vina pentru care
fusese
<aterisit nu era adevărată.

In aplicarea gradată a acestor pedepse, bise-

rica

sa condus

de următoarele cuvinte ale Mân-

tuitorului : „De-ţi va greşi fratele lu,
mergi
şi-l ceartă între tine şi el Singur şi dacă
te

va asculta,

ci

dobândit pe fratele tău;

iar

dacă nu te va asculta, ia cu tine încă
unul
sau doi, ca prin gura a doi sau trei marto
ri
sd se statorniciască vina lui ; iar dacă nu.
va
asculta de dânșii, supune- bisericii, de
care

dacă nu va asculta, să-ți fie ca un păgân
şi
vameș*.

Scopul

|

bisericii fiind însă;

de

a îndrepta,

pe

cei păcătoşi şi de a mântui—dacă se poat
e—
pe toți oamenii, canonul sau pedeapsa pe
care ea o da celor căzuţi în păcate, nu urmăria,
pieirea, ci îndreptarea lor. De aceea se lăsa
drum
deschis excomunicaţilor cari voiau să se
întoarcă în sânul bisericii. Mijlocul de îndre
ptare

şi primire diu nou în biserică era pocăința. Dis-

ciplina bisericească cu privire la penitenţi,
adică
- ia excomunicaţii cari se pocăiau, sa fixat
defi-

nitiv priu veacul II].
Penitenţii erau împărţiţi în patru categorii sau

trepte și anume: plângători, ascultători,
nuchetori şi împreună şezători.

înge-

In categoria îatâi—care era totodată şi treapta,
cea mai dejos—intrau cei cari săvârşiseră, cele
mai grele păcate. Ei nu erau primiţi să ia parte

1

24

la serviciul divin în tot timpul cât ţinea pocă=:

inţa, ci trebuiau să stea înaintea ușilor bisericii, îmbrăcaţi în haine de pocăință, cu cenuşă
pe cap, plângând şi rugând pe toți câţi intrau
în biserică, să se roage lui Dumnezeu pentru ei
şi să mijlociascăpe lângă episcop, ca să fie admişi la mărturisire și după aceea la căintă. Din

această, cauză se şi numiau plângători.
că stan
se mai

afară,

Pentru

la uşa bisericii şi în timpul iernii,

numiau și iernatici.

Gradul al doilea de penitenţi corespundea cu
gradul întâi de catehumeni, de aceea se numiau,
ca şi aceştia, ascultători. Ei puteau asculta serviciul divin, dar numai până la predică și stau

în tinda, bisericii.

|

Penitenţii de gradul al treilea erau egali cu
catehumenii de gradul al doilea şi purtau, ca și
ei, uumele de îngenuchetori, pentrucă la stârşitul liturghiei catehumenilor, 'pe care aveau
dreptul so asculte, îngenuchiau şi primiau binecuvântare dela episcop sau preot, „după care
plecau. Alţii zic că se numiau 'îngenuchetori,
pentrucă puteau să asculțe. stând în genuchi și
liturghia credincioşilor.
A patra şi cea din urmă categorie de penitenţi. se numia împreună-șezători, pentrucă puteau sta şi asculta, împreună cu credincioşii,
întreg serviciul divin, cu deosebirea însă că n'aveau voie să aducă daruri la altar şi să se împărtăşiască,.
Nu toți penitenţii treceau prin aceste patru
grade sau trepte, ci greutatea păcatelor fiecă-

ruia determina treapta cu care avea să înceapă.
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Numai

cei cari săvârşiseră

păcate

mari

detot

începeau dela treapta cea mai dejos. Timpul cât trebma să stea cineva, pe o treaptă,
de penitenţă se hotăra de episcop sau de preotul:
însărcinat

cu

supravegherea

penitenţilor

şi a-

târna pe deoparte de greutatea păcatului săvârşit, iar pe dealta de râvna cu. care se înde-

plinia pocăinţa.

Pentru reducerea, penitenţei, in-

terveniau câteodată martirii sau mărturisitorii
prin aşa zisele cereri de pace.
Când un penitent se îmbolnăvia de moarte,

era

iertat şi-i se da sfânta

împărtăşire ; dacă

însă se însănătoşia, trebuia să împlinească pocâința.
|
In tot timpul pocăintei, penitenţii trebuiau să
postiască, să se roage şi să privegheze cât mai
mult, să facă fapte de binefacere ca d. p. să
ajute din averea lor pe.cei lipsiţi, să îngrijiască
de bolnavi şi de orfani, să cerceteze pe cei din
închisori etc. Ei n'aveau voie să se căsătoriască
în timpul când se poeăiau, iar în cler nu puteau intra nici după aceea.

Când
pocăință

nou în

canonul dat şi timpul
era împlinit,

comunitatea

prescris

pentru

penitentul era primit din

creştină.

Cu

timpul

cele

patru trepte ale pocăinţei se desființară şi disciplina pentru penitenţi se mai îndulci.
26.
Vieaţa

creştinilor

şi obiceiurile
Asceţii.

creştine.

1. Sublimitatea învăţăturii creştine, vieaţa nepribănită a Mântuitorului, zelul fără pereche al
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sfinţilor apostoli în propoveduirea cuvântului Evangheliei, jertfirea vieţii lor şi a mii și mil-

oane de martiri, trebuiau să aibă neapărat ca
urmare, în rândurile credincioșilor, O exemplară
E
|
vieaţă, religioasă şi morală.
Origina şi puterea dumnezeească a creștinis:
mului trebuia. să se dovediască şi pe acest te-

ren al vieţii practice de toate zilele, pentrucă
după felul de vieaţă, pe care o duce cineva se i-

decă credinţa, religiunea sa. „După roadele lor îi

veți cunoaşte—zice Mântuitorul—căci nu Se culeg struguri din spini, nici smochine din ciulini.
Intr'adevăr vieaţa, creştinilor din primele vea-

curi a şi fost la înălţimea învăţăturii Dombhului.
Intimpce iudeii se socotiau numai pe ei de „p0-

de „fii ai lui Dumnezeu“

por ales“,

pe toate

„cotiaa

şi nes0-

celelalte popoare, pe carele nu-

miau cu numele disprețuitor de „2oim“, întimp-

ce romanii numai pe „cetățenii romani“ îi s0cotiau oameni, iar grecii numiau „barbar“ pe
oricine nu era grec, creştinii numiau „frați“ pe
toţi oamenii, de orice neam, de orice. stare sc
" cială, căci toţi sunt fii ai lui Dumnezeu, Tatăl
teresc. Așa de departe mergea iubirea frăţească

creştini, că în unele biserici, cad.

dintre primii
p

în

cea

postoli,
unde se
femeia
streinii

din

pe

lerusalim,

vremea

sfinţilor a-

se ducea vieaţă deobşte. Pretutindeni
aflau creştini, sclavia era desființată,
pusă. pe aceeaș treaptă cu bărbatul.
ospătaţi, copiii crescuţi în frică de Dum:
respect

față

de

nezeu

şi în

mari,

bolnavii şi cei săraci

cuvânt vieața
vieață cum nu

părinţi şi de cei mai

erau

îngrijiţi, cu un

creştină era 0 vieață model, o
se mai văzuse până atunci. Intre

,
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creştini nu se găsiau criminali, călcători

de ju-

rământ, destrăbălaţi, hoţi, cămătari, etc.
Făgăduiala solemnă pe care o da fiecare

la

primirea botezului că „se leapădă de Satana
și-de toți îngerii lui şi de toată servirea lui“,

conduse la. ideia că, vieata, este o luptă cu lumea,
şi cu diavolul şi că creştinul este so/dat al lui

Christos.

„Datoria

de

creştinilor,

soldat al

o

lui

ca să se feriască

Christos

impunea

de anume lucruri

practicate de păgâni şi mai ales de acelea care
stau în legătură cu închinarea la idoli. Astfel ei
nu

se duceau

la teatru,

la

reprezentațiile

din

-

circuri şi din amfiteatre,. pentrucă bucăţile de E
teatru de pe atunci erau în cea, mai mare parte
imorale, iar reprezentațiile din circuri şi amf-.

teatre erau unite cu cele mai niaţi cruzimi şi.
vărsări de sânge omenesc, fie de însăş mâna o-

mului, fie de dinţii şi Qe ghiârele fiarelor sălbatice. Tot pentru acest motiv, ei trebuiau să, fugă
de ospeţe, de dansuri şi de jocurile la noroc. Cu

drept

cuvânt

numeşte Tertulian localurile de dis-

tracţie ale păgânilor din timpul său „focare de
imoralitate“. Din această cauză, biserica nu pri-

mia în sânul său pe actori, pe gladiatori şi pe .
sculptorii de statui de zei, pânăce nu se lepădau de meseria lor. Serviciul militar era însă

îngăduit,

cu

dicat adesea

toate

că

şi în contra

glasuri puternice,

lui sau

ri-:

fiindcă sta în le-

gătură .cu cultul idolilor,
întrucât soldaţii trebuiau să depună jurământul păgân şi în ânume cazuri să tămâie statuile împăraţilor.
Afară de îndeletnicirea, cu unele arte, mai erau

oprite creștinilor şi cămătăr;a, comerţul cu sclavi
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„Și orice ocupațiune
comun

cu

cultul

sau

negoţ,

idolilor,

care

sau care

avea. ceva

ar fi fost

în

vreun fel imorală.
|
Regula de care creştinul trebuia să. se conducă în alegerea şi practicarea, -ocupaţiunii, în

petreceri, etc.
Pavel:

erau

„Toate

cuvintele

îmi sunt

mi sunt de folos“.
.deosebiau

dar

de

sfântului

slobode,

Creștinii din

păgâni

—

cum

apostol

dar nu toate-

acest
zice

timp se
un

sfinţit

scriitor. de atunci — prin aceea că „ei erau trup
dar nu trăiau după rup, locuiau pe pământ,
„dar trăiau în ceruri“.
.
Aceeaş: sfinţenie,

care

se

observa

în

viaţa pu--

blică a, creştinilor, o găsim şi în vieaţa, lor privată.

Căsătoria era taină sfântă, şi vieaţa familiară
o arenă pe întinsul căreea se puneau în practică
toate învăţăturile creştine. Tirania. bărbațului
iaţă de soţie şi copii era necunoscută, nerespeetul copiilor faţă de. părinţi nu se pomenia, luxul
"în

îmbrăcăminte

In locul

acestora

şi podoabe

dragostea

de

tot

felul

lipsia.

cea mai - desăvâşită

Şi întrecerea nobilă în practicarea, virtuţilor domniau între toţi membrii familiei; Orice lucru se
începea

„Cruci,
un

şi sfârşia

cu

care se punea

cuvânt,

vieaţa

facerea

semnului

şi pe obiectele

familiară

a

sfintei

casnice, Cu

primilor

creştini

era o viață ideală, fără ca să fie monotonă sau
tristă, -. cum sar putea bănui — pentrucă după
"- todemnul sfântului apostol Pavel „bucurafi-vă
pururea întru Domnul“, erau îngăduite şi pevrecerile. şi distracţiile, cu
- fie morale şi demne.

condiţiunea

ca ele să,

In cea mai deplină armonie cu simplitatea
vieţii creştine din acest timp, stau şi obiceiurile
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dela

îmmormântare.

erau

conduse

până

Trupurile
la

cimitir

celor
în

răposaţi

cântări

de

psalmi şi imae însoțite de lumini, ca semn de bucurie pentru. învingerea moiţii. Bocitoare — cum
erau la păgâni - nu se îngăduiau, pentrucă,
moartea nu era privită ca cevaşîngrozitor. Cadavrele nu se ardeau, ci se îngropau, şi pe morminte

nu

se

simboale

puneau

creştine

flori

sau

coroane,

ci numai

şi inscripţiuni. Immormântarea

celor săraci se făcea de comunitate. Pentru odihna sufletelor celor adormiţi, atât fiecare creştin

în parte cât şi biserica, în serviciul

divin.

tre-

buiau să.înnalţe rugăciuni către Dumnezeu.
2. Mulţi creştmi nu se multumiau cu ducerea
aceluiaş fel de vieaţă ca toţi ceilalţi, ci căutau

să se distingă prin postire mai îndelungă şi mai
aspră, prin rugăciune şi meditaţ.une mai multă,
prin

abţinere dela

căsătorie

şi

prin

împărţirea

avutului or la săraci. Prin aceşte mijloace credeau ei că pot ajunge la un mai înalt grad de
perfecțiune morală şi că prin urmare vor dobândi

mai

uşor

mântuirea

sufletului

acasta de vieaţă s'a numit asceză,
citare în virtute.

jar cei cari

trăiau

lor.

Felul

adică exerîn

asceză

s'au numit asceţi.
La

început

asceţii

trăiau

în societate,

la

un

loc cu toţi ceilalți oameni, Unele d'ntre ascete
locuiau chiar prin casele clericilor, mai ales aie
episcopilor, pentrucă acolo puteau trăi mai po-

trivit scopului lor. Acestea sau numit femei introduse

şi, pentrucă

vieţuirea

lor în casele cle-

ricilor a dat naştere la bănuieli, sau
desăvârşire clericii, ca să mai
astfel de femei.

oprit

ţină pe lângă

cu
ei
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Cu timpul

din asceţi, urmând

unii

exemplul

și
profetului Îlie, al sfântului loan Botezătorul
al Mântuitorului, se retrăgeau piin deserturi, unde
_4răiau toată vieaţa. Din această cauză se numiră
, mMoanahoreți=— retraşi, eremiţi=pustnicisau

trăesc singuri. Persecuţiunile au făcut

nahi=cari

și
pe mulţi creştini să se refugieze prin pustii
să aucă, acolo vieaţă monahală. Aceasta, poate
că sa petrucut în timpul tuturor persecuţiunilor,
- dovadă sigură avem însă am timpul persecuţiunii lui Deciu. Atunci s'au retras în pustia te

“ baică, din Egipt, mai

mulţi creştini,

între cari

a fost şi sfântul Paul Tebeul, care trece de
întemeietor al monahismului. Acesta era, în vârstă
numai de 14 ani, când a fugit în pustie Și a

numai

trăit acolo 90 de ani, hrănindu-se
fructe şi- bând apă dintrun izvor.
Un

alt anahoret

sfântul Antonie

renumit

cel Mare.

acest -timp

din

cu

este

Acesta nu sa. retras

persecuţiunii, ci de
în pustie din cauza
ie nobilă şi avea
famil
voie. El era dint'o

bună
multă

avere. Intrând însă odată într'o biserică și auzind
cuvintele sfintei Evanghelii: „Jar de vrei să fii
desăvârşit, mergi, vinde-ți averea și-o împarie

săracilor...“

se hotărî: să

urmeze

lui

Christos

Şi-a. împărţit deci averea la, săraci şi s'a, retras
mai întâi întrun mormânt gol. apoi în dărămă-

turile unei fortărețe şi în cele din urmă, în pustie
aproape

de

Marea

Roşie,

unde

în. post şi rugăciune. In timpul
Dioclețian, veni în Alexandra,

petrecea

numai

persecuţiunii lui
ca să îndemne

pe. creştini să nu se lepede de credință de frica
Immartirul.
primească
să
şi
persecuțiunii
martirizat,
plinindu-şi primul scop, dar nefiiind
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s'a retras din

o mulţime

nou

în pustie,

unde

i-au „urmat

de creştini.
27

TRIUMFUL
Biserica

CREȘTINISMULUI .

în timpul lui Constantin
şi al fiilor să.

cel Mare

Cu Constantin cel Mare începe pentru biserică o epocă de înflorire și de propăşire. Creştinismul nu mai e persecutat, ci deocamdată e
tolerat și cu aceleaşi drepturi ca și păgânismul,
iar după aceea e. protejat, susţinut şi apărat, ca.

religiune de stat.
Edictul

dela

Milan

(313),

dat

de

Constantin

împreună cu Licinia, puse creştinismul între religiunile a căror practicare era îngăduită în impe-

riu (religiones licitae), dându-i astfel putinţa. de
a se desvolta, în pace alături de păgânism. Dar
acest edict nu se aplica în tot imperiul. Liciniu consimţise numai de nevoie la darea lui şi de
aceea nu-l puse în practică în partea de răsărit
a imperiului, peste care domnia el, ba încă cu timpul
începu să prigoniască pe creştini în toată forma,
şi

să

protejeze

izbucni

păgânismul.

din nou

Din

războiu între

această

Constantin

pricină

şi Li-

ziniu. Acum lupta se da între creştinism și păgânism. Constantin porni .la luptă cu un steag
cu cruce pe el, iar Liciniu dupăce aduse sacrificii zeilor
mulțime

în
de

Invins în

Calcedon

faţa

armatei
- și

ghicitori,

două

vrăjitori

lupte

—la

înconțurat
şi

preoţi

Adrianopoli

de

o

păgâni.

şi la

(324) — Liciniu pierdu tronul şi vieaţa, -

:
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iar Constantin rămase singur împărat peste tot
imperiul. Victoria sa era triumful creştinismului.
Rămânând singur stăpânitor, Constantin luă
faţă

de

fără

ca, să jigniască

creştinism

rădăcini

o atitudine

binevoitoare,

păgânismul, care

dar

avea încă

adânci și puternice. El procedă cu mult

tact şi înțelepciune în luarea ds măsuri favorizătoare pentru creştinism şi de constrângere pe

nesimţite pentru păgânism

În toţ timpul dom-

niei sale, el păstră demnitatea de pontifex maximus (mare preot sau -arhiereu păgân) şi nu se
lepădă formal de păgânism decât pe patul de
moarte (337), când primi şi botezul în Nicome-

dia, dela
învățase

fusese

episcopul
de

mai

primit încă

Eusebiu.

nainte

Cu toate

adevărurile

de mult

acestea

creştine

în rândul

și

catehume:

nilor.

lată. câteva din multele şi vrednicele de po:
menit servicii pe care Constantin cel Mare le-a
adus

bisericii:

|

Prin edictul dela Milan, el dete nu numai Iibertatea religioasă, punând astfel capăt persecu”
" ţiunilor contra creştinilor, ci acordă totodată cle:
ricilor creştini privilegiul, pa care-l aveau preoții
păgâni, de a fi scutiți de anume dări şi îndatoriri publice, care erau nepotrivite. cu chiemarea
lor, şi jignitoare, fiindcă
ceiuri păgâne.

stau în

legătură

cu obi-

Scuti apoi bisericile de dări, le înapoie averile
confiscate de predecesorii săi și le dete dreptul
de a primi donaţiuni.
Dete episcopilor, ca ajutor, sume însemnate din
cassa statului, despăgubi pe toţi creştinii cari
suferiseră

vreo pierdere din

cauza

credinței

lor şi
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reintegră în funcțiuni
cuiți

numai

pentru

pe cei cari

învinuirea

că

fuseseră înlo=
erau

creştini,

Acordă bisericii unele privilegii de mare
-importanță, ca de pildă: de a putea libera
pe:sclavi
Şi ca ea, prin episcopi, să judece pe cei
cari n'ar
voi să, fie judecaţi după legile statului.
Cu acea
sta, biserica, câştigă foarte mult în taţa
păgâni-

lor şi atrase pe mulți din ei în sânul său.

Luă parte activă, la conducerea afacerilor
bisericești, pentru care se intitulă „episcop
al tre-

bilor dinafară ale bisericii“. Se

sili din

toate

stantin,

acte,

puterile să împace certurile ce se iviră
în biserică din cauza ereziilor, etc. Duhul creștin, de care era pătruns marele
Conse vede

şi din

o mulţime

de alte

de familie dreptul a-şi

omori sau

vinde

„legi şi măsuri de ale sale Astfel el decre
tă, duminica, ca zi de repauz pentru toată lumea
,; opri
pedeapsa cu moarte prin răstignire; luă
tatălui
hotări ca o

parte

din averea

celor morţi,

copiii;
fără.

ca să fi foșt căsătoriţi sau fără, să fi avat copii,

să se dea, bisericii; opri trecerea .la iudaism;
luă
măsuri pentru stârpirea concubinajului
și reglementă drepturile soţilor, punând pe femeie
— care
până, aci era dispreţuită — pe picior de egali
tate
zu bărbatul cte.
,
Pentru a înlesni răspâadirea mai cu Tepez
iciune a creștinismului şi a o rupe cu păgânis-

mul,

al

cărui suflet era Roma,

Constantin

se ho-

tări să mute capitala imperiului în răsărit. In
acest scop alese oraşul Bizanţ, pe tărmul Bos“orului, din care făcu o mânară cetate, împodotită cu palate şi biserici mărețe şi pe care o
a

ia
sfinţi cu multă pompă şi solemnitate în anul 330,

de

dându-i numele
ales dela

Mai

zidiască
Antiohia,

„biserici

"museţe
Dacă

Constantinopoli.

această dată înainte, puse să se

în diferite orașe din răsărit, precum în
Nicomedia,

creştine,

Ierusalim

care să

poată,

şi chiar în Roma,

rivaliza

în

fru-

cu cele mai renumite temple păgâne
nu luă măsuri directe pentru stârpirea

“- păgânismului,

totuş

— din respect pentru ordinea

cultul

ăe
— interzis
şi morala public

şi dărâmă

templele câtorva zeități, la ale căror sărbători
se petreceau orgii şi imoralităţişi opri aducerea
în publc a oricărui fel de sacrificii sângeroase.

Prie aceste măsuri, el contribui mult la, spiritua-

lizarea păgânismului şi pregăti astfel calea păgâpilor pentru trecerea la creştinism, religiunea
NE
spiritului şi a adevărului.
Constantin a
şti,
creștine
sale
„Im toate actele
de pioasa sa
şi
t
îndemna
fost ajutat, încurajat şi

mamă,

împărăteasa Elena.

biserici frumoase în

Ea puse să se înalțe

mai multe orașe,

din care

mai însemnate sunt, una în Ierusalim, pe muntele
Golgota şi alta în Ghetsemani, pe mormântul

Maicii Domnului. Ei i-se datorește şi aflarea sfintei

cruci,

pe care a fost

răstignit

Mântuitorul,

căci

din porunca ei s'au făcut săpături pe Golgota şi
Sau aflat trei cruci. Adeverindu se printr”'o mi: :

nune care in ele era crucea Mântuitorului, aceasta
a fost adusă şi păstrată în biserică cu mare
|
sfinţenie.

Cu toate că marele Constantin şi-a pătat mâi-

nile cu sângele fiului său Crisp, al soţiei sale a
doua Fausta, al cumnatului său Liciniu şi al
nepotului său Licinianus, totus, fiindcă uciderea
a

lui Crisp se, datoreşte

numai intrigilor

carţii şi

ale soției sale Fausta, iar moartea acesteea și a
lui Liciniu sunt o pedeapsă, meritată, pentru purtarea, lor, pe când Licinianus a căzut victima unor raţiuni de stat — biserica, având în vedere
celece el a, făcut pentru creştinism, l-a numărat
între sfinți, împreună cu mama sa Elena şi serbează pomenirea lor cu cinste şi laude în ziua
de 21. Maiu.
2.

După

împărţi

moartea

lui Constantin,

între cei trei fii ai săi:

imperiul

se

Constanțiu, Con-

stantin II şi Constant. Acestia nu tură aşa de

înţelepţi
se lupte

ca tatăl lor, căci mai întâi începură să,
între dânşii şi apoi luară măsuri. vio-

iente în contra păgânismului. Inspecial 'Constaațiu, care a trăit mai mult şi a ajuns singur

stăpânitor
năspri

peste

porunca,

împreună cu
plele păgâne
sacrificii. Cei
poruncii erau
carea

întreg imperiul,
pe

care

mai

Constant, de a închide
şi a nu mai tolera nici
cari ar fi îndrăznit să
pedepsiţi cu moarte şi

averii. Aceeaş

vernatorii

reînnoi şi în-

o dăduse

cari

pedeapsă

înainte

toâte,temun fel de
contravină,
cu confis-

aştepta

şi pe gu-

n'ar fi aplicat cu stricteţe

po-

runca sa. El a făcut însă şi rău bisericii, prin
acesa că a luat partea ereticilor arieni şi a persecutat pe creștinii drept credincioşi.
28.
Biserica

în timpul
Teodosie

lui lulian Apostatul,
și al

lui

Măsurile de exterminare,

Constantin

împotriva

Justinian

al lui

|.

luate de fii marelui

păgânismului,

treziră

în

ca
sufletul celor cari mai

rămăseseră. devotați a-

cestei religiuni, pefață sau înascuns, 0 ură de
“moarte în contra creştinismului şi dorinţa vie
de a, vedea, păgânismul redobândindu-şi vechile

sale drepturi. Nădejdea păgânilor se împlini, deși
pentru scurtă vreme, -şi creștinii avură să su-

acel

scurt

intervalde timp

strîmtorări şi prigoniri,

fere din nou,

căci

după moartea lui

Constanțiu

în

(351),

se urcă pe tronul

imperiului,

Iulian supranumit Apostatul—adică, cel. lepădat
de credință—un

aprig duşman al creştinismului.

Iulian era nepotul lui Constantin cel Mare și
numai el și cu un frate 'al său, Gallus, avu norocul de a, nu fi ucis în măcelul pus la cale de
fiii lui Constantin, la urcarea lor pe tron, pentru
a putea să se scape de toate rudele. La vârsta

„de 7 ani, el fu încredinţat unui bătrân sclav,
ca să-l crească. Acesta-l introduse în literatura
clasică

şi reuşi

să

facă

din

el un admirator pa-

sionat al vechei culturi şi religiuni greceşti. De
la 11

ani înainte

tină, dimpreună

primi

o educaţie

curat

creș-

cu Gallus, într'un castel retras

din Capadocia Precum până aci fusese încântat
de mitologia greacă, tot așa fu încântat şi trans-

portat acum
nismului.

de sublimele învățături

Indeosebi

vieţile. martirilor

ale. creştifăcură o a-

_* dâncă impresiune asupra, sufletului său prea simttor. Pentru dragostea lui de cele ale bisericii,
fu făcut viteţ. Admiraţiunea pentru creştinism
nu alungă cutotul din sufletul său cultul clasicismului, dar amândouă se împăcau foarte bine
la această vârstă în mintea sa lacomă de cunoştințe.

Mai

târziu

i-se dete

voie să studieze,

în Ni-
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comedia,

literatura,

-

şi filosofia,

dar

i-se interzise

să audieze pe Libaniu, retor celebru din acel!
timp. El însă zădărnici această măsură, studiind
cu deamănuntul toate operile lui Libaniu. Invătâtura profesorilor din Nicomedia, care consta
în cea mai mare parte din explicarea, alegorică, ”
a mitologiei greceşti, câştigă cutotul sfletul ma.
leabii

al lui lulian şi]

înstreină

de

creştinism.

Tocmai acum se adunară aci, cei mai de seamă
susținâtori ai păgânismului
cu ideea ascunsă
de a întreprinde restaurarea, Jui. Intre aceştia se
afla şi filosoful Maxim, care dobândi o infiuență

covârșitoare asupra lui Iulian, pe cars-! dete în
seama unui prieten al său. spre a-l învăţa magia.

Nu mai era acum pentru n'meni taină că lulian
era creştin numai de formă. Nădejdea păgânilor

«a și teama
tralta.
Insuş

creştinilor,
creştea dintr'o zi înGallus, care era acum Cezar, îi

scrise o scrisoare îndemnânâu | să rămâvă, crediacios învățăturilor creştine, dar Gallus căzu în:
curând victimă bănuelilor împăratului, iar Iulian

fu exilat în talia.

Şapte luni întregi

stătu

el

aci, gata în mai multe rânduri să fie ucis. Impărăteasa Eusebia interveni însă pentru el şi fu
pas în libertate. Acum se duse la Atena, ca să
studieze mai departe Sufletul său era plin de o
ură, deopotrivă de mare atât împotriva, tiranului,
d> care-şi temea vieaţa, cât şi în contra creş=

tinismului.
gândul,

zianz,

Cu toate silinţele Ini de a-şi ascunde

sfinţii

Vasile

cel

Mare

colegii săi, cunoscând

zice că ar fi exclamat:

„Ce

şi Grigore de Na:

ce

plănuia

viperă

el, se

nutrește

imperiul la sânul său !. Ridicat la rangul de
Cezar şi însărcinat cu conducerea unui războiu
1].

Mih itcesru. —st,

Biserle, Vaiv.

10

RE e
în Galia,

aruncă însfârşit

masca,

căci

dupăce

isprăvi războiul, se proclamă împărat și se dete
pefaţă de partea păgânismului.

Ajungând
— căci
sânge

împărat,
Constanțiu

fără
muri

nici o

vărsare

de

îndată—el văzu în

“ aceasta un act al favoarei zeilor,

al căror cult

vrea să-l reîntroneze și începu cu mai mult zel
şi încredere opera de restaurare a păgânismului
şi de stârpire a creștinismului. lulian nu urmăria însă restaurarea păgânismului în forma, lui veche, ci voi să 1 reformeze după modelul creştinismalui și pen baza cultului misterelor. lo. dar anume ceremonii la primirea în
troduse
organiză preoţia, - institui o ierarhie
păgânism,
în fruntea căreea sta el ca ponțifex maximus,
pretinse preoților vieaţă, nepătată, înfrumuseţă
cultul cu cântări, rugăciuni şi predici, prescrise
reguli pentru sacrificii, înființă ospicii şi azile
pentru săraci etc. etc.
_ Contra creştinismului el nu întrebuinţă . forţa
brutală, ci viclenia, şi fineţea. Sub cuvânt de toleranţă egală pentru toate religiunile şi pentru

toate părerile, desființă legile şi privilegiile care

erau în favorul bisericii şi dete voie tuturor e:
reticilor şi sectanţilor exilați să se întoarcă pe

la locurile lor. Sub pretext că un adevărat creş-

tin nu trebue să jure, îadepărtă pe creştini din
funcțiunile publice. și din garda împărătească.

Plecând dela cuvintele sfântului apostol Pavel
« Ințelepciunea omenească este nebunie înnaintea lui Dumnezeu», opri pe creştini de a
mai învăța la şcoalele păgâne şi de a citi operele clasice.
Dacă vreun creştin se plângea că a fost nedreptăţit sau prigonit, îi răspundea în batjocură:
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„Fericiți veți fi când oamenii vă vor :ocăriî şi
vă vor goni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră“. Celor despoiaţi de averi le
spunea ; „Adevăr zic vouă, mai lesne va trece
funia corăbiei prin urechile acului, decât să
intre bogaiul în împărăţia cerului“ etc.

Fiinacă' iudeii erau, ca şi păgânii, dușmaniai
creștinilor .şi pentru a da de ruşine pe Mântuitorul, care .zisese despre templul din Ierusalim

"că nu se va mai

rezidi în veac,

el

dete

voie

iudeilor să se întoarcă în Palestina şi-i îndemnă,
să-şi

rezidiască

templul,

aiutându-i

chiar

cu

bani. Totul a fost însă înzadar, căci—cum mărturisesc chiar scriitorii păgâni
— furtuni puternice, cutremure de pământ şi flacări de foc împiedicară mersul lucrărilor.

Dibaciu mânuitor

al condeiului,

lulian a în-

cercat să combată creştinismul şi prin scris, înfățişându-l ca un sistem şubred de filosofie şi
încărcându-l de sarcasm.
Nu se ştie dacă, nereuşita pe toată linia nu
l-ar fi împins la persecuţiuni. sângeroase împotriva creştinilor, dar pentru aceasta n'avu timp,
căci după o domnie sbuciumată de 20 de luni,
muri străpuns de o săgeată într'un războiu cu

perșii, exclamând : „Ai învins, Galileiene /.
-2. lulian a fost o piedică de scurtă durată în mer-sul progresiv

al creştinismului. Împărații următori

redară, bisericii toate drepturile ei, în timp ce păgânismul fu dintr'o zi într'alta mai restrâns. Din oraşe dispăru

aproape

cu totul şi nu mai rămase

decât prin sate, de unde-şi trage și numele“).
1) Pagus=sat, pagonus=sătean, paganismus=teligiunea celor dela, sate. Până aci creştinii numiau pe păgâni cu numele
de: "Eigv=c=greci, neamuri, En,
= haliones, gentiles, ethnici
(wo), sau idolatrae (etEoX0ddzpan).

.
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Teodosie

cel Mare

procedă.cu

(379—395)

energie în contra păgânismului. Dupăce proclamă

ca singura adevărată

credința

niceană,

el opri

mai întâi prezicerea. evenimentelor din anume ob„servaţiuni “făcutela. aducerea jertfelor, prescrise
pedepse aspre, şi în cele dinurmă chiar pedepse
culcu moartea, pentru orice fel de exercitaa re
care
între
e,
tului păgân. Numeroase temple păgân

şi renumitul Serapion din Alexandria (Egipt),
fură dărâmate sau prefăcute în cenuşă de mul-

ţime. Bătrânul Libaniu adresă împăratului, ca.
altădată apologeţii creștini, o apologie a tem-

plelor,

dar

Teodosie

fără

efect.

II (408—450)

|

înlătură pe păgâni

din funcțiunile publice şi ordonă arderea tuturor
cărților îndreptate împotriva creştinismului. In

timpul său, fu omorită de popor nobila filosotă.
Ipatia, din Alexandria.
Insfârşit Justinian I (527—565) dete păgânismului ultima, lovitură, desființâud singura
şcoală filosofică care mai rămăsese, şcoala din
Atena (529). Cei 7 profesori: ai ei se refugiară

Astfel se stinse cutotul păgânismul.
în Persia
Pentru stârpirea lui ri'au fost întrebuințate mijloace violente, cum au întrebuințat păgânii împotriva, “creștinismului. Numai ici şi colea s'a
uitat că creştinismul trebuia să lupte cu arme
spirituale, s'au făcut excese şi s'a vărsat sânge.
Neajunsurile, pe care creştinii le-au pricinuit păgânilor pe această cale, sunt însă ca o picătură
de apă faţă. de ocean, dacă le punem faţă în față
cu acelea pe care păgânii le-au pricinuit creştinilor.
Superioritatea creştinismului față de păgânism sa
arătat dar şi din acest punct de vedere.
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Răspândirea

creştinismului

în

Africa şi Asia

Creştinismul se răspândi şi întări după recunoaşterea sa ca religiune permisă, nu numai în
întreg îimperiul roman, ci şi peste hotarele lui,

atât în țările în care prinsese rădăcini încă Gin
veacurile

precedente,

cât

şi în altele.

I) In Africa se creştinară

următoarele
din Tir,

împrejurări:

anume

Meropiu,

acum

Pe la

abisinii în

316,

întreprinse

un
o

filosof
călătorie

științifică în Abisinia. Ajuns întrun port din
această, țară, el fu omorit de indigeni dimpreună,
cu

toți oamenii

săi.

Numai

2? nepoți

ai

lui,

ti-

nerii Frumențiu şi Edesiu, tură, cruțaţi. Duși la
curtea regelui, intrară în graţia lui și ajunseră
la o aşa de mare influenţă, că, după moartea

lui, li se încredință, creşterea noului rege, Aizana.
Folosindu-se de înalta, lor poziţiune, ei răspân-

diră creştinismul în ţară, cu ajutorul unor negustori romani, Mai târziu Frumenţiu fu hirotonit episcop al abisinilor de către sfântul Atânasie cel Mare, episcopul Alexandriei, şi lucră
din toate puterile la creştinarea întregei. populaţiuni

Cel

dintâi

care

gele Aizana. Fiindcă
iudei,
pe

care

abisinienii
le ţin

se

în

boteză

Abisinia

fu

însuș

trăiau

re-

mulţi

primiră de la ei unele obiceiuri

până

azi,

ca

de

pildă :

împrejur, serbarea sâmbetei, pe lângă
nicii, şi oprirea unor anume
primiră şi erezia, monofizită,
Egiptul de sus.

Nubienii primiră deasemeni

tăierea

a

dumi-

mâncări Cu timpul
dela călugării din

creștinismul

sub
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prin doi preoţi din Alexandria

forma. monofizită,

pe timpul împăratului “ Justinian, iar nu. după
- multă vreme trecură la mahomedanism.
ID In Asia cel dintâi popor la care creștinis-

mul a. ajuns la, mare

Invăţătura

înflorire au fost armenii.

Evangheliei

fusese

propoveduită

în

Armenia: încă din veacul întâi,. dar întemeierea
şi organizarea

definitivă

a bisericii lor, se dato:

reşte lui Grigore Luminătoruli.
Acesta, făcea parte din familia regească a Arsacizilor. Scăpat de doică dela măcelul căruia
căzurăi victimă, toate rudele sale, Grigore fu crescut în Capadacia şi când se făcu mare, se întoarst în patrie (286), spre a-şi creștina connaționalii. Deocamdată fu prigonit de. regele Tiridates III, care mai pe urmă se boteză şi-i dete

mână de ajutor pentru creștinarea întregului popor. şi pentru organizarea bisericii. Grigore fu

hirotonit arhiereu în Capadocia şi luă titlul de
mitropolit al Armeniei. Armenii îl numără printre
sfânţi şi în cinstea lui se numesc creștini gre-

gcrieni.

Sub. urmaşii "lui, creștinismul

ajunse în

în

armeneşte.

stare de: înfiorire. Un învăţat, -anume Mesrop,
“inventă la începutul veacului V, alfabetul ar"mean

și

traduse

Sfânta,

Scriptură

Cu aceasta se făcu începutul literaturii armene,
care luă în curând

mare

desvoltare.

o

Tot din acest timp încep însă pentru armeni
şi zile grele. Regii Persiei veniră adesea cu războiu. împotriva, lor, atât pentru a-i 'subjuga politiceşte,

cât

şi pentru a nimici

creștinismul. După

lupte vitejeşti, armenii obţinură în stârşit (pe la

495) libertatea, cultului. In prima jumătate a
veacului. VI, ei se despărțiră de biserica ecume-

143,
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nică,

căci în

învățătura

câteva

de credinţă

sinoade

locale

respinseră

stabilită. de

sinodul al

IV ecumenic, ţinut la Calcedon (451), că în persoana Mântuitorului. Christos sunt 2 firi: dum-

nezeească, şi omenească, și primiră monofizitismul,

adică

învăţătura

că e numai

o

fire,

cea,

dumnezeească. Capul. bisericii armene poartă
titlul de catolicos şi-şi are reşedinţa în Ecimiazin.
„Din Armenia se răspândi creştinismul în /beria

(Georgia de azi) printr'o sclavă

numită

Nunia.

Aceasta, vindecă, cu rugăciunile ei pe regina ibe-

rilor de o boală grea şi făcu mai multe minuni.

Regele, văzând acestea, se boteză şi îndemnă,
şi pe popor să se boteze.
Dela iberi, crestinismul 4 pătruns la popoarele vecine, dintre care cel mai însemnat este

al abazgilor.
Tot dela armeni s'a; răspâridit creştinismul şi

în Mesopoiomia.
.
Progrese însemnate făcu deocamdată creşti nismul şi în Persia. Dupăce însă fu recunoscut ca religiune permisă, şi apoi ca eligiune de
stat în imperiul roman, perșii începură să bănuiască cum că el ar fi .numai un mijloc de care

romanii voiau să se serviască, pentru a se amesteca în afacerile lor şi a-i subjuga. Din acea-

stă cauză, ei nu mai

ăzură cu ochii

buni

pe

creştini. Cât trăi Constantin cel Mare, care era
prieten cu regele persan Șapur Il, creştinii avură,
pace. Curând însă după moartea marelvi Con-

stantin, Supur,
ţiu, începu
roasă,

care

fiind în dușmănie cu

Constan-

împotriva, lor o persecuţicne: sângeţinu

27

de

ani.

,

.

Furia, regelui era, alimentată şi de magi, adică
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de preoţii persani şi de iudei. Iu această persecuţiune îşi găsiră moartea 16.000 de preoți, călugări şi călugăriţe. Către sfârşitul vieţii, Șapur
încetă, persecuţiunea şi creştinii avură pace 40
de ani, după care izbucni din nou persecuțiunea,

că episcopul

din cauză

Suza, făcu

din

Abdas,

greşala de a pune să se dea foc unui templu
păgân. Treizeci de ani dură noua persecuție,
care se desvălui cu furie de nedescris. Dumnezeu
cauză izbucnirii ei fusese
dupăcum
vru ca,
episcop,

un

cop

și a încetării să fie tot un epis-

aşa

şi iată cum:

In timpul

romani,

episcopul

şi

perşi

răscumpără

cu

banii

războiu dintre

unui

din Amida

Acaciu

ce-i avea și cu vasele sfinte,

7000 de captivi persani, ceeace muie inima regelui şi-l făcu să porunciască, încetarea, .perse
cuțiunii.
In curând

N
(450)

altă nenorosire.

biserică — anume

veni

creștinii

peste

Partizanii unui

persani 0

eretic osândit de

Nestorie— fiind prigoniţi

în

imperiul roman, se refugiară în Persia,'unde fură
bine primiţi, Cu timpul întreaga biserică persană
primi rătăcirea lui Nastorie şi se făcu nestoriană.

Până să ajungă

fară,

persecutați

după

îndemnul

la aceasta, creştinii ortodocşi

cu învarşunare
nestorienilor

de regii persani,

- Un

mare

al creştinilor ortodocşi fu regele Chosroes

duşman

ÎI, pe

la începutul veacului VII. Acesta porni cu războiu împotriva împăratului roman de răsărit

Eraclie,

care -proteja

pe ortodocşi

şi izbuti să

cuceriască Palestina. El prigoni rău pe creştini
_şi luă din l&rusalim crucea pe care fusese răs
tignit Mântuitorul.

In cele din urmă

însă,

Erac-

lide îl bătu cumplit și-l sili să dea înapoi sfânta
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cruce, care fa aşezată cu mare pompă în bisexica, din lerusalim, îa ziua de /4 Septembrie, 629.
În amiatirea, acestui eveniment, creștinătatea, ser-.

bează în ziua de 14 Septembrie
Cruci.
Nu

mult

după

aceea

(561),

/năl/farea sfintei
perşiii au

sub stăpânirea arabilor mahomedani

căzut

şi n'au mai

putut sa facă rău creştinismului ortodox.
Dela, persi s'a răspânaâit creştinismul, sub forma

nestoriană, în /ndia și în China, dar comunită-

ţile creştine din aceste state au fost puţin numeroase Numai în India au mai rămas de atunci
puțini creştini, numiţi (0miți adică ai sfântului
apostoi Toma, care, după tradiţie, a predicat
Evanghelia la ei
Astfel se răspândi creştinismul în timpul acesta
ia toate popoarele mai de seamă din Africa şi
din Asia. Azi însă parte din aceste popoare nu
mai sunt creştine, ci unele, cum sunt de pildă,
nubienii,

perşii

şi o

mare

trecut la mahomedanism.

parte

din

indieni,

au

38
Răspândirea creştinismului în Europa
special creștinarea galilor.

Când imperiul roman

și în

începuse să meargă cu

paşi repezi spre.cădere, din cauza slăbiciunii lui
dinăuntru, Dumnezeu trimise asupră-i din afară
popoare barbare. Inceputul marei mişcări cunoscute sub numele de „năvălirea barbarilor“ îl fac

neamunia germane din nordul
se

coboriră

spre

miazăzi,

se

Europei. Acestea
aşezară

la hotarele
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imperiului, în care făceau dese

năvăliri şi ocu-

-pară chiar câteva provincii romane. Cu chipul
acesta, neamurile germanice făcură cunoștință
încă de timpuriu cu creştinismul, care pătrunse
cu vremea nu numai la ele, ci şi la toate celelalte popoare barbare, care se revărsară din Asia
asupra Europei.
1.

Cei

dintâi

barbari

cari

au

primit: creștinis-

mul sunt gofii.
Aşezaţi în stânga Dunării, prin Dacia, traiană,
încă din veacul
III, şi năvălind în. provinciile
* romane din dreapta, Dunării şi prin Asia Mică,
“goții

auziră cuvântal

„captivi.

mântuirii întâi

Credința, creştină

Ja ei, că la sinodul
şi un episcop

dela, creştini:

era așa

| ecumenic

got, anume

pe răspândită

(325) luă parte

Teofil.

Poporul era cu

toate acestea în mare parte tot păgân.
Merite neperitoare
pentru creștinarea

şi-a, câştigat. episcopul

U/fila (4 384).

de ani a luptat

mult

pe

connaţionalii

tingerea, deplină

el cu
săi

la

zel,

ca

creştinism.

a scopului

goților

Patruzeci
să

aducă

Pentru

său, el inventă

a-

alfa-

betul gotic şi traduse Sfânta Scriptură din limba
„greacă în cea gotică. Silit de partea-încă păgână

a poporului şi de persecuțiile pe care regele AlaNaric le îndeptă împotriva goților creştini, Ulfila
trecu Dunărea (pe la 355), cu mai mulţi connaţio

nâli şi se aşeză în Moesia. Mai târziu (370) izbucni
0

nouă

persecuție împotriva

gotilor

creştini

Și

Fritigerr—apărătorul creştinilor şi regele tribului
Vizigoţilor — fu învins de Atanaric, regele ostrogoților

şi susținătorul

treacă Dunărea.
să să

păgânismului,

Împăratul Valens

aşeze în imperiu,

cu

şi

nevoit să

îi dete

condiţiune

voie

ca toți

147

supușii

săi să se creştineze, ceeeace se făcu, căci

în anul 401, când vizigoții porniră spre Italia,
sub conducerea, lui Alaric, erau toţi creștini şi
regatul

înființat

de

ei în

sudul

Galiei

şi nordul

Spaniei (cu capitala Tuluza) se fălia că e creştin.

Dela vizigoți primiră, creştinismul și ostrogoții,

aşa

că şi aceştia-erau

creștini,

când

regele lor

Teodoric, întemeie regatul ostrogot în Italia (493)..

Creştinismul primit de goți n'a fost însă cel
adevărat, ci arianisrnul, adică învăţătura eretică,

a lui Arie. Toate
apărători

sforțările

ai dreptei

împăraţilor romani,

credinţe,

şi

în deosebi

âle

lui Teodosie cel Mare şi Justinian, precum şi ale
sfântului loan Gurădeaur, de a aduce pe goți la
ortodoxie, .au

rămas

zadarnice.

”

Tot sub formă ariană au fprimit creștinismul
Şi Suevii, vandalii, rugii, longobarzii şi burgunzii.

2. Un mare şi însemnat popor barbar, care a
primit dela. început creştinismul sub forma ortodoxă sunt francii. In anul 486, când francii, sub
conducerea regelui lor Clovis, stărâmară, ultimele
resturi ale stăpânirii romane îni Galia, ei erau
încă păgâni. Cu toate acestea, creştinismul le era,
bine cunoscut, pentrucă în ţinuturile Rinului, stă-

pânite de ai, se,afiau episcopii în Colonia, Trier,

Toul şi alte oraşe şi prinurmare şi -numeroşi
creştini, cu cari au venit în atingere. Creștinarea
lor sa făcut însă pe timpul lui Clovis şi anume
dupăce

el însuşi

a primit

botezul.

Clovis

se că-

sătorise cu O prințesă burgundă, numită C?otilda,

care nu era

ariană,

ci ortodoxă.

Cu toate în-

îndemnurile soţiei sale de a se creştina, Clovis
rămase deocamdată pagân. El susţiuea, că Dum nezeul creștin n'are nici o putere, căci dacă ar
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avea, nar fi lăsat pe 'romani să fie învinşi de
de barbari. Moartea primului său copil, care era

botezat, îl întări şi mai mult în credinţa, sa gre_şită. Insănătoşirea, celui de al doilea copil, după
rugăciunea Clotildei, îi zdruncină însă părerile,
şi victoria deplină ce o repartă împotriva, qlemanilor, în urma chemării într'ajutor a numelui
lui Christos, îl hotărî să se creştineze. Episcopul

Remigiu s din Reims îl boteză cu multă pompă,
în ziua de Crăciun (496) dimpreună cu 3000 de
soldaţi

şi nobili,

creştine.

I.a

dupăce

botez,

vinte: „Pleacă-ţi

el

îi învățase

pronunță

fruntea,

adevărurile

memorabile

blânde

cu-

Sicambru.

Adoră ceeace ai ars, și arde ceeace ai adorat.
Legenda spune că un porumbel a adus din cer
sfântul mir, cu care a fost uns Clovis şi până
în timpul marei revoluţiuni franceze s'a păstrat,
în câtedrala din Reims, o sticluţă cu sfântul
mir, 'din care se ungeau regii la, încoronare şi
despre care se spunea că e cea adusă din cer
la botezul lui Clovis.
Cu toate că Clovis nu- s'a schimbat mult după
botez, ci a rămas tot barbar şi crud, căci eln'a
primit creștinismul convins, ci învins de puterea
crucii, totuş creștinarea sa a avut urmări de
seamă,

putul

pentrucă,

victoriilor

sale se datorește înce-

creştinării alemanilor, precum

| arianismului

de

burgunzi,

vizigoți

şi lepădarea
şi longobarzi.

Cu timpul, biserica francă — numită și galicană —
a ajuns

4. La

la mare

înftorire.

popoarele

din insulele care

compun azi

Marea Britanie, creştinismul a fost propoveduit
în vremuri şi de persoane diferite.
In Britania propriu zisă fusese propoveduit
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încă din cele dintâi veacuri.

Dupăce

însă

pele romane se .retraseră din insulă (410),

tru=

bri-

tanii nu mai putură să-și apere cu succes credința şi naționalitatea împotriva picţilor şi a sco-

ților, cari năvăliau peste ei. Pentru a se apără

de picţi şi de scoţi, ei cerură ajutorul anglosaxonilor (451), dar aceştia se făcură stăpâni
peste. ţară şi începură a, asupri cumplit pe bri-

'tani şi a persecuta

credinţa

creştină.

Britanii

tură nevoiţi să se retragă întrun ţinut muntos
(Wales) și să trăiască, retrași, spre a-şi păstra,
credința, şi neamul.
,

Apostolul anglo-saxonilor este abatele Augustin. EL fu trimis dela Roma de către papa.
Grigore

cel

Mare,

pe la sfârşitul

veacului

VI

(596), dimpreună cu alți 40 de călugări ca mi-

sionari.
pe

Augustin

unul din regii

izbuti să atragă

celor

la creştinism

şapte regate, care formau

eptarhia anglo-saxonă. Din regatul acestuia, creştinismul se răspândi apoi cu repeziciune în toată,
eptarhia, așa că după, 60 de ani toţi anglosaxonii

erau

In Irlanda
şi în Britania,

creştini.

creştinismul tusese propoveduit, ca
din

veacurile

prinsese rădăcini destul
a fi adus

la creştinism

precedente,

dar

nu

de puternice. Meritul de
pe

toţi irlandezii este al

sfântului Patriciu(+ 485), fiul unui diacon sco-

țiaa. În tinerețe, fiind răpit de pirați şi dus în
Irlanda, păzi 6 ani turmele. Intors în patrie, veni
mai târziu înapoi ca episcop misionar şi predică
Evanghelia cu mult succes, înființând mai multe
mânăstiri, din care cauză Irlanda primi numele

de „insula sfinților“.
In Scoţia, creştinismul fu răspândit de un că:
lugăr irlandez, anume Columban (i; 597).

-

15)

Britanii, irlandezii şi scoţienii, câte trele popoare de neam celtic, păstrară, şi ca creştini unele obiceiuri aparte, ca d. p. aveau preoți că-

Paştele odată cu ceilalţi creş:

serbau

nu

sătoriţi,

tini şi nu voiau să intre în legătură cu biserica
anglo-saxonă. Abia în adoua jumătate a. veacului

- VII, părăsiră aceste

obiceiuri şi se înţeleseră cu
|

-

anglo-saxonii.
31.
Creștinarea

Pe vremea

când toate

germanilor.

germanice,

neamurile

care se aşezaseră pe pământul imperiului roman,
se creştinaseră, germanii propriu zişi, cari locuiau

în afară de hotarele imperiului, în partea de
miază-noapte, erau încă păgâni. Pe toată întinderea teritoriului ocupat altădată de romani şi
stăpânit acum de ei se aflau mai- multe episcopii, ca de pildă cea din Bassel, Strassburg,
Speier, Worms, Mainz, Colonia, Metz, Trier,
Augsburg, Regensburg ş. a. Cu toate acestea
despre o biserică creştină în aceste părţi nu poate

fi vorba.

Retragerea armatelor

romane pe

deo-

parte şi năvălirile pustiitoare ale barbarilorşi mai
ales ale hunilor pe dealtăparte, făcuseră ca numărul

creştinilor

să se împuţineze

şire şi ca episcopiile

cu

desăvâr-

existente să fie numai un

semn că prin acele părţi fusese predicat de mult
cuvântul Domnului şi că în trecut creştinismul
ajunsese acolo la oarecare. înflorire. Vor fi fost
desigur pe ici şi colea germani creștini, dar de
un trib german care să fi fost creștinat în în-
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tregime nu se pomeneşte. Misionari. creştini veniseră, prin țările germanice, atât dela, francii ve-

cini,

cât şi dela britani,

anglo-saxoni,
aşa

scoțieni,

dar creştinarea

irlandezi

și

nu progresa.

La nici un alt popor n'a pătruns creștinismul
de anevoie

multe cauze

ca la germani.

Aceasta

din mai

Mai întâi, fiindcă: diferitele triburi

trăiau între ele în cea mai mare dușmănie. Apoi
pentrucă ei vedeau în misionarii streini
ale stăpânirii romane de care se temeau.

unelte
In fine

cauza cea mai puternică a fost firea războinică,
şi independentă a acestui popor, căruia, nu-i con-

venia învăţătura că, Dumnezeu: Omul lisus a primit de bună voie să, sufere şi să: moară pentru

omenire.
1. Cei dintâi germani

primit

creştinismul

sunt

5
.
propriu -zişi,

bavarezii.

cari

au

Creştinarea

lor s'a făcut la începutul veacului VIII, de misionari franci, printre cari locul de frunte îl
ocupă sfiinţii: Rupert, Emmeran şi Corbinian.
Alemanilor (şvabilor) şi elvețienilor le-au predicat creștinismul, la începutul veacului. VII, Codumban şi Gal, ambii călugări irlandezi. Acţiunea acestora a fost dusă mai departe, pe Ia.ju-

mătatea

veacului. VIII, de sfântul Pirmin

Şi de-

săvârşită apoi de sfântul Bonifaciu.
In părțile Rinului au răspândit creştinismul
călugărul franc, Goar. Belgilor le-a propove
duit Amandus, tot călugăr franc, iar frizilor
cari locuiau prin Olanda de azi şi o parte din
Belgia, anglo-saxonul Wi//ibrard (3 739).
2. Adevăratul

apostol

al germanilor este însă -

sfântul Bonifaciu. Bonifaciu sau
se numia

din botez,

era de

neam

Winfried, cum

anglo-saxon

-
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şi se născuse în anul 680 în ţinutul Devons
hire (Anglia) dintro nobilă familie. Având înclinare spre vieaţa monahală, intră de tânăr
întro mânăstire şi se distinse prin vieață ex-

emplară şi studii strălucite. La vârsta de 30 de
ani fa hirotonit
spre

a-i

creştina.

preot

către frizi,

şi se îndreptă

Misiunea

sa

reuşi

nu

însă din

cauză că frizii tocmai se aflau în râzboiu cu
francii. Intors în ţară şi ales stareţ al mână-

- stirii în

care

vieţuia,

el nu

pe

mult

stătu

loc,

ci, muncit de gândul de a aduce la creștinism
pe germanii păgâni, se duse mai. întâi ia Roma.

Papa-l primi bine şi-i dete
sionară

(719).

putere

deplină
Ri

Paşii săi se îndreptară din nou
frizilor, unde dete puternică mână

mi-

spre tara
de ajutor:

lui Willibrard. Când însă acesta voi săl facă
episcop la Utrecht, se refugie în /Flessa şi acolo
Jucră, cu mult succes la convertirea, hessilor.
Recunoscând singur că, dacă ar avea demnitatea de episcop, ar putea lucra cu mai mult
spor la creştinare, Bonifaciu ceru. papii să-l bi-

rotoniască

episcop. Papa îl hirotâni

episcop al

Germaniei, fără. reşedinţă stabilă (722). Având
dela Carol! Martell, regele franşi împuternicire

cilor, el se îndreptă din nou spre Hessa.

Stră-

Guinţele sale fură încoronate acum
desăvârșită. izbândă. Doborirea din

de cea mai
porunca sâ

râuri în chip hotărîtor

în

a unui ştejar sfânt; consacrat lui Donar, zeu
tunetului, şi facerea din el a unei bisericuțe în-

hessilor. Biserica din

convertirea

massă â

Turingia era dezorganizată

şi stâşiată de neînţelegeri din cauza misionarilor
scoțieni şi a clericilor inculţi. Bonifaciu izbuti

cu ajutorul

mai multor

misionari,

ronnaţionali

ai săi, să restabiliască ordinea, şi să: forme
ze un
cler luminat în numeroasele mânăstiri pe care *
Je înființă. — Acelaş lucru era şi
în biserica,

din Bavaria, unde luă aceleaşi măsuri.
Pentru munca, depusă şi succesul obținut,
papa îl înaintă la treapta de arhiepiscop (737)
deocamdată tot fără reşedinţă stabilă,
De acum.
începe activitatea. lui organizatoare. Pentr
u ca
să se poată face o administraţie bună, el
înfiinţă
13 scaune episcopale, în care puse pe
cei mai

buni dintre misionarii anglo-saxoni,

cari se dis-

tinseseră prin zel și pricepere, sau pers
oane trimise din Roma.
|
Pentru

desăvârşirea

vieţii

monahale

şi

ca

o
adevărată pepinieră, de misionari, înfii
nță renumita mânăstire de călugări din Fulda,
cum şi
numeroase mânăstiri de călugărițe. Pentr
u păs-

trarea, și uniformizarea disciplinei bisericeşti
convocă

numeroase sinoade, din care la unele
luară,
parte nu numai episcapii germani,
ci şi cei franci.

Stabilindu-şi reşedinţa arhiepiscopală,
în Mainz,

e! făcu ca- toate

singur

centru

triburile

germane să aibă

un

bisericesc şi deșteptă prin aceasta

conştiinţa unităţii naţionale.

ÎN

După ce conduse în pace 10 ani biserica
germană, ca arhiepiscop de Mainz,
Bonifaciu îşi aduse din nou aminte de visul din tiner
eţe de

a creştina pe frizi. Părâsi dar scaunul arhiepiscopal şi porni către fara frizilor, spre a
desă-

vârşi ceeace începuse altădată. Succesul fu
deastădată mare. Mulţi din ei primiră botezul,
dar:
aceasta

gâni.

înfurie

peste

latr'o zi, „pecând

măsură,

pe

cei rămași

pă-

aştepta pe mai mulţi frizi

I. Mihătrescu.— Ist. Biserie. Uoiv. ”

”

un

.

-

de curând botezați, | spre, a-i unge cu. sfântul
mir, se pomeni în locul acestora cu o ceată de

frizi păgâni,

cari-l -uciseră atât pe el, cât şi pe

cei 52 de oameni cari-l însoţiau (755). Astiel
pieri ca martir apostolul germanilor, dupăce luptase o vieaţă întreagă cu nespuse greutăţi pentru
întemeierea şi organizarea bisericii lor.

3. Saxonii pe cari nu-i putuse converti nici
Bonifaciu, fură, creştinaţi de Carol cel Mare, care
avu cu ei un războiu de 32 de ani şi,
gându-i, îi sili să se creştineze.

învin-

4. Inrudiţi cu germanii sunt scandinavii, adică

danezii, norvegienii şi suedezii. Aceştia toți se
creştinară în urma germanilor şi anume înce-

pând din prima jumătate a veacului TX. Apostolul lor e călugărul frane Ansar (+ 865). El
este

pentru

pentru

germani,

aceea

de

este

ceeace

scandinavi

i-se dete

mele de «Apostolui Nordului».
putul
deplină

creştinării
sa

făcut

cu

încetul

şi supranu-

Cu. toate silin-

ţele şi cu tot zelul său, Ansgar

scandinavilor..

Bonifaciu

făcu abia înce-

Creştinarea lor

şi în

urma

unor

mari lupte. Astfel creștinarea danezilor s'a terminat

abia

pe vremea

regelui

Anut

ce/. Mare

(1033), a norvegienilor tot cam în- acelaș timp
sub regele O/dâf Haraldson (+ 1030), iar a suedezilor şi mai târziu, pe timpul regelui Fric cel
Sfânt (1160).
|
Din Norvegia „creștinismul se întinse şi în /Slanda, iar de aci în Groenlanda.
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32.
Creştinarea

Slavii

slavilor.

— popor indo-german,

ca şi germanii şi

romanii
— pătrunseră, încetul cu încetul, din spre .
nord-est, în ţările părăsite de neamurile germanice în timpul năvălirii barbare, şi ajunseră prin
veacul al VII să stăpâniască tot teritoriul dintre
Eiba,

Urali,

Baltică

şi Adriatică.

Creştinarea lor s'a făcut din două, părţi şi anume : parte din răsărit prin misionari trimişi

din Constantinopoli,

parte din apus prin predi-

catori veniţi dela Roma sau din Germania şi a
mers relativ repede, căci la sfârșitul, acestui period

toţi slavii

erau

creștini,

1. Unul dintre popoarele slave, care sa con-

vertit mai de timpuriu la creştinism sunt bulgarii. Propriu vorbind, bulgarii nu sunt de neam
slav, ci turanic, dar la sfârşitul veacului VII,
așezându-se în dreapta Dunării, printre s/avii
cari se aflau aci mai de demult, îşi pierdură
limba. şi obiceiurile şi se slavizară. Trăind în
dușmănie și având dese războaie cu bizantinii,
ei priviră multă, vreme cu ochi răi creştinismul,

pe care nu

zantini,

voiră

să-l

primiască

nici dela bi-

nici dela

slavi

şi români,

cu ari trăiau

împreună, de teamă ca nu cumva odată cu creştinismul să pătrundă şi influența politică a Bi-

zanţului.

!

Creștinarea
în următoarele
gar, Bogoris
zantini întrun

/
lor sa, făcut dela Constantinopoli,
împrejurări: O soră a regelui bulsau Boris, fu luată captivă de birăzboiu. Dusă la Constantinopoli,

fu convertită, la creştinism de împărăteasa Teo-
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îndora, care o trată cu multă blândeţe, După
În
se
întoar
se
ră
bulga
esa
cheierea pătii, prinţ
i,
creştin
preoţi
mulţi
patrie aducând . cu sine mai
s
cu ajutorul cărora încercă să atragăpe Bogori

la. creştinism. Încercarea nu reuși deocamdată.
zuUn tablou, care înfăţişa judecata viitoare,
grăvit de un călugăr din jurul prințesii, anume

.

peste *
Metodie, şi o foamete grozavă, care veni
ri
sehotă
că
mult,
Ge
ţară, îl impresionară atât

să se

cregtineze.

pompă

(864)

şi ca

Botezul
naș

fu

se

făcu. cu multă

împăratul

bizantin

Mihail III, printrun delegat al său. Bogoris primi
in botez numele naşului său, Mihail. Nobilii
bulgari nu voiră să urmeze exemplul regelui lor,
ba. chiar se opuseră deocamdată măsurilor lui

apentru creştinarea poporolui. Ei ştiu însă să
|
ăt
ajutor
cu
şi,
ducă la ascultare pe protivnici
şi
ti
preoților veniţi -din Constantinopoli, conver
boteză în scurtă vreme tot poporul...
MoCarând după aceasta (866), Bogo;is—din
în
era
care
papă,
de
şi
enit
“tive politice şi adem
Condela
atul
împăr
cu
duşmănie cu patriarhul şi
_ stantinopoli—ceru episcopi dela Roma și alungă
pe cei bizantini, dar după trei ani. se desgustă
de ritul apusean şi se întoarse iarăș la cel răsăritean, primind dela Constântinopoli şi un ar-

Acelaş lucru se repetă, şi mai
hiepiscop grec
târziu, pe timpul papei Formosus Și al ţarului
Simeon

diască

(896).

Acesta, dinurmă, voind să dobân-

coroana de rege, supuse biserica bulgară

scaunului papal. Urmașul său la tron însă res-

tabili vechile legături spirituale dintre biserica
balgară şi patriarhia de Constantinopoli.

Primind

liturghia. slavă şi Sfânta,

Scriptură
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tradusă în slavoneşte de irații Ciril şi Metodie,
apostolii slavilor de nord, biserica, bulgară a ajuns

cu

timpul

la mare

şi asupra românilor

piscopul lor din

înflorire

din stânga

Odrida

titlul de patriarh.

luă

i

_

şi a influenţat

Dunării.

cu

Arhie-

vremea chiar

Dela 1019, de când Bulgaria fu supusă împăg
Tăţiei bizantine de împăratul Vasile II Bulgaroctonul, ea pierdu importanţa bisericească, pe
care 0 avea până aci.
2. Tot cam în acelaș timp cu bulgarii au primit'creşștinismul sub forma răsăriteană şi moravii.
Misionarii

la germani,
creștinarea

creștini veniseră la ei şi mai înainte

dar fiindcă aceştia căutau

să-i

supună

vură, mare succes.
Cu puţin mai înâinte

stăpânirii

de botezul

de

odată cu

francilor,

n'a-

lui Bogoris,

ceru şi principele Moraviei; Ratislav, împăratului
bizantin Mihail III,-să-i trimită, misionari creştini
cari să ştie limba slavă, spre

a creştina poporul

său. Mihail trimise pe frații Metodie și Ciril.

Metodie şi Ciril, apostolii slavilor de miazănoapte
s'au născut în oraşul Tesalonic. Nu se ştie cu sigu- ranță, dacă ei an fost de neam grec sau roman, pencrucă populaţiunea din Tesalonic şi imprejorimi era
atunci foarte amestecată, iar scriitorii contimporani
îi numesc romani, nume sub care se înțelegeu atât

grecii cât şi romanii.
aplicare la învățătură,

Fiind de familie bună şi având
ei primirăo educaţie şi instruc-

“iune aleasă şi ajunseră să se bucure de renumele de
favățaţi. Amândoi intrară în monahism, cu care prilej,
Ciril primi acest nume, căci din botez se numia Constantin. Fi cunoştea
u foarte bine şi limba slavă, pro*
babil

dela slavii din Tesalonic.
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Ajunşi în Moravia, Metodie și Ciril fură, foarte

bine primiţi atât de prinț, cât și de popor, căruia

“i vorbiau în graiul său. »
Pentru ca lucrarea lor să isbutiască pe deplin,
ei

Sfânta

ajutaţi şi de câţiva ucenicini, traduseră

Scriptură, liturghia, şi cărțile de. rituai în limba

Slavă.

In acest scop, Ciril compuse,

grecească de
glagolitic.

mână,
germani,

Misionarii

alfabet

un

văzând

după scrierea

numit

propriu

că pierd terenul

de sub picioare, pâriră pe Metodie și pe Ciril la
papa că au introdus limba slavă în serviciul bise-

ricesc, ceeace nu era îngăduit după părerea dominantă pe atunci în apus, că în biserică se

poate servi numaiîn ebreeşte, grecește sau latineşte. Chemaţi la. Roma ca să se apere, ei dove-

Giră cu Sfânta Scriptură în mână

că li Dum-

nezeu se poate servi în orice limbă. Ascultând
şi liturghia în slavoneşte, săvârşită de Metodie
în

biserica

sfântului

Petru,

şi plăcându-i,

papă

recunoscu limba slavă ca limbă bisericească. Crril

muri în Roma (la 869),iar Metodie fu numit de
papă arhiepiscop al Moraviei. De acum activitatea

sa fu şi mai rodnică. Către stârșitul vieţii, el fu
amărit de şicanele ce-i făcu papa, care-l chemă

din nou la Roma, ca să justifice introducerea
limbii slave în biserică şi de noul principe al No-

raviei, Svatopluc, care doria. să adopte ritul latin.
Totuş

rămase

în scaunul arhiepiscopal

" sfârşitul vieţii (885).

pănă

la

-

"Nu mult după moartea lui Metodie, principatui
morav fu împărţit între Ungaria şi Boemia, (907),

iar limba slavă fu alungată din biserică, şi înlocuită cu cea latină, care se păstrează şi azi.
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3. Dela moravi

se răspândi

creştinismul și la,

boeml. Regele lor, Borzivoi, socrul lui Svatopluc,

principele morav,

primi

soţia sa Ludmila,

botezul,

dimpreună

cu

din mâinile lui Metodie (871).

Exemplul său fu urmat şi de o mare parte din

popor. Cei cari mai rămaseră păgâni. găsiră în
Boleslav, nepotul lui Borzivoi, un fanatic susţi-nător al lor şi un aprig persecutor
al creştinilor.
El omori pe toţi membrii creştini ai familiei princiare și vărsă mult sânge, până când regele german

Oton I îl învinse şi-l sili să recunoască creşti-

nismul

ca religie de stat

ritului slav erau numărate.

(950).

De

acum

zilele

EI fu înlăturat cu în-

cetul şi înlocuit — ca şi în Moravia — cu cel latin.
4. Numai

nitiv

de dragul ritului slav

creştinismul

şi sârbii (868),

primiră defi- .
cari mai tuse-

seră creștinați odată, — pe Ia începutul veacului

al VII— de misionari dela, Roma, dar se lepădaseră, de creştinism în anul 827 din cauza duş-

măniei cu bizantinii Cu toate încercările ce au
făcut papii în decursul vremii, ca să-i convingă

să se lepede de ritul slav şi de biserica ortodoxă,

ei au rămas credincioşi până astăzi amândorora,. .
Limba slavă, bisericească o păstrează şi istri-

enii,

croații şi dalmații,

ceputul

veacului

cari

se creştinară

la în-

VII şi cari ţin de biserica Romei.

33
Crestinarea

ungurilor.

slavilor

Nenorocirile

,

(urmare).

cauzate

barbarilor

1. Un

mare

însemnat

popor slav,

în istorie,
:

este

Creştinarea

de

năvălirile

care a jucat un rol:

poporul

polonez.

|
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Creştinarea polonilor s'a, făcut după a moravilor.

Sămânţa,

creştinismului

a fost adusă la ei

de ucenicii lui Metodie. din Moravia (880 . Căsă_toria prinţului polon Micislav cu Dombrovca,
fica lui Boleslav, prinţul Boemiei (965),
putul creşștinării formale a polonilor;

făcu înce-

dar pentrucă

Polonia se afla acum: sub suveranitatea germanilor, ritul răsăritean, fu înlocuit cu cel apusean.
Desăvârşirea,

creştinării

s'a. făcut de către regele

Bolestav Viteazul (992 — 1025), în timpul căruia
ritul latin înlătură cu totul pe cel slav şi se înfiinţă o arhiepiscopie

latină

în

Gnesen.

2. Cel mai mare şi mai însemnat popor slav
sunt rușii. După o veche tradiţiune, păstrată de
cronicari, sămânța creştinismului ar îi fost aruncată în Rusia, de stântul apostol Andrei, cap
„ar fi propoveduit Evanghelia, până la. Uhiev, că-

ruia i-ar fi prezis că va ajunge centrul creștinismului.: Aceasta este însă o simplă legendă,
care

nu

se

poate

susţine

istoriceşte

și

care,

- chiar dacă ar fi adevărată, n'a avut nici o urmare de seamă, fiindcă până prin veacul LX nu
găsim nici o urmă de creștinism la ruşi.
Pe la jumătatea veacului IX doi prinți ruși
fură făcuţi prizonieri de bizanţini şi botezați. La
întoarcerea în patrie, aceştia, aduseră cu ei mai
mulţi

preoţi.

în Rusia,

Tot

atunci

fă

de către patriarhul

trimis

din

ca

misionar

Constantino-

poli, un episcop. După spusele cronografilor bizaptini, acesta ar fi avut mare succes în propoveduirea,

cuvântului

Evangheliei

printre

ruşi.

Aceasta, se adeveşte în parte, prin aceească, la
începutul

veacului -X, se afia în K/ev o măreață

catedrală creștină. Totuş atât familia domnitoare
cât şi massa poporului erau păgâne.
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Abia pe la jumătatea veacului X, Olga
-duva marelui
stantinopoli

duce

/gor,

şi luând

vă-

botezându- -se la

numele

de

Elena,

Con-

îşi dete

toată, osteneala pentru răspândirea, creştinismului, dar fără succes, căci fiul şi următorul ei la,
tron rămase tot păgân.
Creştinarea, în massă a poporului se făcu în

“timpul ducelui

V/adimir cel Mare,

găi. Acesta, era păgân
mai

pe urmă

ajunse

nepotul Ol.

la începutul domniei,
la convingerea

că

dar

poporul

rus va rămâne în urma popoarelor creștine, dacă
va păstra mai departe religiunea păgână. Neştiind dacă iudaismul şi mahomedanismul
nu
vor fi cumva tot așa de bune ca creştinismul,

-el trimise o delegaţiune de oameni
-credere

și pricepuţi,

ca să

ai săi.de în-

studieze

aceste

trei

religiuni în ţările vecine. Ajunsă la Constantinopoli, delegaţiunea rămase uimită de frumuseţea
liturghiei orrodoxe,
la care asistă în biserica, pa-

triarhală. Raportarea acestui fapt făcu
dimir să primiască
tală,.

Firea-sa

era

pe Vla-

creştinismul sub forma, orienînsă

prea

mândră,

xoagede bizantini să-i trimită

ca

misionari.

să

se

Alese

dar o altă cale, care i-se păru mai nimerită, şi
anume porni cu războiu împotriva Chersonezului,
„care era al bizantinilor şi-l cuceri. Ca condiţi„une pentru îacheierea, păcii, puse să, i-se dea în

căsătorie prinţesa Ana, iar el se obligă să
boteze mai nainte de a se cununa cu ea;
Bizantinii

primiră

bucuros

condiţiunea.

se

Prin-

esa Ana, însoțită de un mitropolit şi de mai
mulţi clerici şi laici, se duse la Cherson. Viadimir

se boteză

zile şi apoi

în faţa

se cununară.

ei, luând numele de Va-

Armata

se boteză de-
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asemenea în Cherson, după exemplul şefului său.
Intors la Chiev, Vladimir -sfărâmă toţi idolii,
îşi boteză copiii şi îndemnă, şi poporul să se boteze. Poporul urmă cu supunere . porunca. sa,
Mii de oameni se botezau zilnic în râuri. Din
Kiev şi împrejurimi, creştinismul se. răspândi și
în alte părți.
Iaroslav, fiul şi succesorul lui Vladimir, su
pranumit şi Justinian al Rusiei, desăvârși creştinarea

rușilor.

EI

înălţă numeroase biserici, mâ-

năstiri şi şcoli, îmbogăţi

şi înfrumuseţă

cultul

- şi incurajă științele şi artele. Kievul, cu renumita sa mânăstire cu catacombe, deveni centrul
religios, după cum era şi cel politic, al întregei
Rusii. Biserica rusească atârna la început de

patriarhia din Constantinopoli,

cu

timpul însă

ajunse autocefală şi într'o stare înfloritoare.
3. Ungurii, popor de neam mongol, năvălind

în Ungaria de azi, pe la siârşitul

veacului

IX,

dădură prin acele locuri de români, slavi şi bulgari, cari erau, mai de mult creştini. Nu se influenţară,

din cauza

însă, de

aceştia, ci rămaseră tot păgâni

sălbăticiei

lor.

Numai

dupăce. fură

bătut în mai multe rânduri de germani, se îmblânziră şi creştinismul putu să pătrundă şi la ei.

Prinţul lor Ghiula, "primind

botezul.

la Con-

stantinopoli (950), aduse cu sine la. întoarcerea
în ţară, un episcop, anume Jerofei, care se strădui să răspândiască, creştinismul. Sarolta fica
lui Ghiula, căsătorindu-se cu principele Gheza,
veni

la: curtea

acestuia

însolită

de

mai

preoţi. Gheza rămase păgân până la
vieţii, dar nu împiedică pe soţia sa să

mulți

sfârșitul
propage

credinţa creștină. Preoţii români, bulgari, moravi
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boemi și germani

- printre unguri.

predicară asemeni creştinismul

Stefan cel Sfânt, fiul lui Gheza,

îşi câştigă mare

m.rit pentru creștinarea ungu-

rilor. EA înfiiaţă

mai

multe

episcopii

şi

mânăs-

tiri şi, unind sub coroana, sa pe toţi ungurii,
generaliză, ritul latin. Pentru aceste fapte, papa-i
conferi titlul de rEge apostolic şi-i dărui o coroană sfinţită. Peste vreo jumătate de veac dela
moartea lui Stefan, păgânismul ajunse din nou
dominant la o parte din popor. din cauza unui

principe care venise de prin Rusia, dar regele
Ladislau cel Sfânt distruse orice armă de pă-.
gânism.
4. Năvălirile barbare au pus capăt împărăției.
romane, în care păgânismul tot se mai păstrase
şi mai

nutria

nădejdea

“fost un bine adus
litoare, dupăce

mul

şi lau

iarăş

a fost

sau

apărat
un

unei

reînvieri.

de năvăliri.

bine

aşezat

cu

au: primit

multă

rezultat

Acesta,

Popoarele

creştinis-

căldură,
din

a

năvăceeace:

năvăliri.

Dar

relele pricinuite bisericii şi creştinătăţii îngenere

prin năvălirile barbare n'au fost mai puţin mari.
Nenumărați

episcopi

şi: credincioşi

omorîţi,

au fost luaţi captivi, preoți
femei. batjocorite,

locaşuri

sfinte dărâmate sau prefăcute în grajduri de cai,
orașe înfloritoare prădate sau distruse, ţări întregi pustiite. Jalea, mizeria şi moarte domniau
pretutindeni, aşa că unii părinți bisericeşti văzură în acestea prevestirea sfârşitului lumii.

Răul cel mai mare pe care l-au pricinuit bisericii năvălirile barbare na fost însă acest întreg convoiu de nenorociri, ci faptul că cele mai
multe din

popoarele barbare,

creștinându-ee, nau |

primit creştinismul adevărat, ci arianismul, pentru
sr

.
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desrădăcinarea căruia ea a avut să ducă lupte
grele şi îndelungate. Triumtul a fost în cele dinurmă tot de partea bisericii şi a fost cu. atât
mai strălucit, cu cât lupta a, fost mai grea.

4
ERESURILE
Eresui lui Arie şi sinodul ! ecumenic.
Arianismul după sinodul I în apus:

2. Subordinaţianismul monarhian,. pe care biserica-l reprimă în perioada precedentă, în. per-

soana lui Paul de Samosata, reînvie Ja începutul
veacului IV, într'o formă cu mult/ mai
loasă, sub numele de arianisrn.

pericu-

Arie—dela careşi trage numele arianismul—
era preot în Alexandria, şi se bucura, înainte de

a cădea în erezie, de un bun nume, pe carel
câștigase atât prin studii şi vieaţă pioasă, cât şi
prin darul poietic cu care era înzestrat. Pe la
anul 318, e] se răsculă” împotriva . episcopului

său,

pe

care-l

acuză

să învețe în public
următoarele puncte

de sabelianism

și începu

erezia sa, care consta
mai însemnate:

din

1. Iisus Christos, Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu, nu este Dumnezeu adevărat, deopotrivă

şi deoființă cu Tatăl,
rirea dumnezeiască.

ci numai părtaş

2. El este cea dintâi

nezeu- Tatăl,

a făcut lumea
3.

Ca

atare

fost făcut

o creatură

văzută.

ia mă-

creatură a-lui Dumdin nimic și prin care

EI nu este veșnic,

căci,

înainte de timp și de lume,
ț

deşi a

totuș

|
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a fost un timp când nu era; de lume nu se
deosebește decât după grad,-pecând de Dumnezeu se deosebeşte prin ființă; voinţa
schimbătoare și mintea mărginită.

Lui e

Cum vedem, Arie nu recunoaşte că lisus Christos este Dumnezeu în adevăratul înţeles al cuvântului, ci face din El un Dumnezeu de a doua

mână, mai mic, supus lui Dumnezeu-Tatăl. Cu
aceasta el cădea în păgânism şi în gnosticism,:
cari admiteau existenţa mai multor dumnezei de
diferite categorii. Invăţătura sa convenia acelor.

cari voiau să împace păgânismul cu creştinismul,
jertfind dumnezeirea lui Christos—dogma fundamentală

a, creştinătăţii —- dar

cu niciun preţ bisericii.

Cel dintâi care începu

—

nu

lupta

putea

conveni

contra

lui Arie

fu Alexandru, episcopul Alexandriei. El convocă,
un sinod în Alexandria (320). Sinodul, la care
luară parte aproape 100 de episcopi, condamnă,
învățătura lui Arie, iar pe el şi pe partizanii lui
îi anatemiză. Arie nu era însă omul care să dea
înapi uşor, ci propovedui erezia cu mai mult zel

şi izbuti să atragă în partea sa printre

alţii şi

pe- renumitul scriitor bisericesc Eusebiu, episcopul Cezareei, cum şi pe Eusebiu al Nicomediei, care era rudă cu familia împărătească.
Impăratul Constantin cel Mare crezu, după spusele

lui Eusebiu

al Nicomediei,

că

e

numai

ceartă de cuvinte şi trimise pe episcopul
al Cordovei,
cu poruncă la
xandru, ca să împace iucrurile.
se întoarse fără
ratului cum sta

o:

Osiu

episcopul AleCând însă Osiu

rezultatul dorit şi spuse împăîntr'adevăr lucrul,
acesta con-

vocă pe toţi. episcopii

imperiului

într'un sinod,
-
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care se ţinu în Niceia din Bitinia, la anut 325.
La acest
“ ecumenic

sinod,

care este cel dintâi sinod

sau a toată

lumea, au luat parte 318

episcopi din toate părțile imperiului, dar mai ales
din răsărit.

-Osiu

Din

apus

au fost

şi doi preoţi, -ca

creştinătatea

avea

mai

numai

episcopul

delegaţi ai papii.
- Totce
de

seamă

veni la sinod:

episcopi vestiți prin ştiinţa, evlavia, sau vârsta
lor înaintată

şi împreună

cu ei numeroși

clerici,

printre. cari se distingea tânărul diacon AtanaSie, din Alexandria, elocvenţei şi erudițiunii căruia se datoreşte mai mult decât oricui condamharea arianismului.
Sinodul se deschise primăvara Şi, ţinu până
către toamnă. Incercările de împăcare făcute de
prietenii lui Arie nu reuşiră. După lungi şi aprinse desbateri, se ajunse la primirea unei formule de credinţă, care exprima adevărata învăţătură a bisericii despre Dumnezeu-Fiul şi raportul său cu Tatăl.. Această formulă de credință

sau hotărîre dogmatică este cuprinsă în cele
dintâi 7 articole ale simbolului credinței (crezul),
nu însă întocmai aşa cum le avem astăzi, ci cu
câteva,
triva,

adaose
ereziei

care erau îndreptate

direct împo-

ariene.

Toţi episcopii de faţă, afară, de doi din Egipt,
subscriseră, hotărîrea, dogmatică. Arie fu anatematizat
gipteni,

şi exilat împreună cu cei doi episcopi €iar scrierile sale osândite să fie arse.

Tot în acest sinod s'a pus capăt certei pentru serbarea Paştelor ; s'au stabilit reguli pentru primirea din
nou în biserică a celor căzuţi dela adevărata, crelință:
sau făcut 20 de canoane şi s'a hotărît să nu se ceară
clericilor să fie necăsătoriți, ci ceice vor voi să se că-

er
sătoriască, să se. căsătoriască, însă înainte de primirea,
Rirotoniei,

iar cei cari

vor 'voi să trăiască

celibatari,

„să trăească astfel. Această măsurăa fost luată după
propunerea unui bătrân episcop şi mare
tean, numit ' Pafnutie.

2. Deşi condamnat
arianismul

nu

de primul

se stinse,

ascet egip-

sinod ecumenic,

ci tocmai

de atunci

se

întețesc marile turburări pe care le-a produs în
biserică. Arienii schimbară însă întrucâtva învăţătura ce profesau până aci. De unde mai în-

nainte susțineau că Fiu/ nu seamănă deloc cu
Tatăl, peutru care se numiră şi anomei-—pecând
ortodocşii se numiau. O0mousieni,

fiindcă

ziceau

că fiul este Gucobotoc ră wati — de aceeaş

ființă

cu

care

Tatăl —

acum

recurseră

putea, să amăgiască

pe

la un

mulţi.

termen

Ziceau

adică,

că

Fiul este asemenea cu Tatăl—6uoobsoc —ceeace

era numai o mască vicleană sub care se ascundea erezia în toată goliciunea ei, căci se poate
foarte bine ca. o persoană să fie asemenea cu
alta, tără ca totuş să fie deofiinţă şi deopotrivă
cu ea.
|
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Cu această, formulă, arienii reuşiră să, atragă
de

partea

lor pe

cei

mai

mulţi

episcopi

şi cle-

rici. Eusebiu al Nicomediei, care ajunsese capul
arienilor, convinse chiar pe împăratul Constantin
să cheme din exil pe Arie şi să exileze pe Atanasie, acum episcop al Alexandriei şi pe alţi episcopi, cari apărau dreapta credinţă. Arie trebuia să fie primit în Constantinopoli cu -mare
solemnitate,

dar

pe neaşteptate

cu o zi înainte

(336). Cam

de

primire, muri

la un an mai târziu

muri şi Constantin, după dorinţa căruia sfântul

Atanasie

fa

chemat

din. exil,

fără ca însă să se

restabiliască, pacea. în biserică.
„Ta timpul fiilor şi al urmaşilor

și înspecial în timpul
a lui

j
lui Constantin

domniei lui Constanțiuşi

Valente—protectorii

arianismalui—luptele

şi turburările provocate de arieni şi-au atins culmea.

O

mulţime

de

sinoade

răsărit, cât şi în apus.

sau

ţinut atât în

Puţine din

ele au rămas

pe temelia învăţăturii ortodoxe stabilite la Niceia, pe când cele mai multe au consfințit ere-

zia ariană,
răsăritul

sub diferite

devenise

forme.

arian

Aproape

întreg

Rar se mai găsiau epis

copi. ortodocşi şi puţinii cari mai râmăseseră aveau de îndurat multe

din partea, împăraţilor şi

episcopilor arieni.
“Apusul fu la început mai ferit dex această
erezie, al cărui focar era răsăritul. Sfântul Ata- |
nasie

află în mai

multe

rânduri,

în timpul

ex

lului său, adăpost şi sprijin la episcopii apuseni.
Cu timpul însă se .molipsi şi apusul de ariarism
care ţinu acolo chiar mai mult decât în răsărit,
pentrucă

aproape

tinându-se,
biserica

toate neamurile germane, creş

primiră arianismul şi a trebuit

să facă mari

sforțări şi să treacă

ea

timp

îndelungat până să fie distrus din rădăcini.
Ceeace a venit în sprijinul bisericii în lupta
cu arianismul
vinge

şi să-l

şi a ajutat mult ca să-l poată îndistrugă,

rile şi certele

au

fost însăşi

ce s'au ivit în sânul

neînțelege-

lui, mai ales

de atunci dscând el se credea stăpân pe situatie și decând.a

tor, împăratul
Dus

capăt

ratului

murit primul. lui

Cbastanţiu

arianismului

mare

sprijini-

(361). Meritul dea £&

În răsărit

Zeodosie ce/ Mare.

este

al

îmnpă-

16)

35
şi sinodul

Eresul lui Macedonie

II ecumenic

1. Discuţiunile ariene au avut de obiect numai
pe a doua,

persoană a Sfintei

pe Dumne-

Treimi,

zeu- Fiul şi raportul său faţă cu Dumnezeu-Tatăl.
Cea, de a treia persoană a Dumnezeirii, adică
Sfântul

Chiar

cei 318

adusă acum în discuţiune.

fost

n'a

Duh,

sfinţi părinţi, cari au condamnat

pe Arie şi învățătura. sa şi au făcut cele 7 articole ale simbolului credinței. la sinodul din Ni„cea, n'au hotărît în toate amănuntele îavățătura
Ei sau mulţumit
bisericii despre Sfântul Duh
numai să. pună în simbol cuvintele: « (aredem)

și în Duhul Sfânt». Ariauismul ducea, însă
şi la
tâgăduirea

dumnezeirii

Sfântului

Duh,

pentrucă

el admitea că adevăratul Dumnezeu ar fi într'o
singură persoană, ar fi numai Dumnezau-Tatăl,
pecând Fiul şi deci Sfântul Duh, după învăţătura

sa se puteau numi Dumnezeu numai în sens
impropriu. Arie spusese chiar că Siântul Duh
este inferior Fiului, după cum Fiul este inferior
Dacă arienii nau tâgăduit pe fată şi
Tatălui
dumnezeirea Sfântului Duh, dimpreună cu a Fiului,
aceasta

se datoreşte

tacticii

urmate de

ei, de a

faca să triumte mai întâi învăţătură eretică. despre
Fiul

şi numai

Sfântul

şi despre
la Fiul

discuţiunea.

după aceea să înceapă

Duh,

Când erezia lor privitoare

ar fi ieşit biruitoare,

atunci biruinţa celei

privitoare la, Sfântnl Duh ar fi fost asigurată, dar
cum cea dintâi a fost învinsă, şi cea de a dova

a trebuit să aibă aceeaş soartă. Sfinţii părinţi, adunaţi la sinodul din Niceia, au înţeles tactica arie-

ilor şi sau mărginit să le răspundă numai asupra
|. Mihilceszu,

—

st.

Biserie.

Uaiv.

7

p

_

ap

“punctului

în care

ii

se da atunci

lupta, . tpobriva

cu

ortodoxiei.

"Incă de când arienii începură să, se certe și să
se împartă, în tabere, se dete la ivială de către

„unii din ei şi erezia că «Sfântul Duh este numaio
creatură sau o putere a lui Dumnezeu». Erezia
“se întinse, căci nu numai

arienii riguroşi, ci şi se-

miarienii, cari în învăţătura, despre Fiul erau mai
aproape. de ortodoxie, şi-o însuşiră.. In fruntea
lor se puse Macedonie, un. fost episcop de Con»
stanținopoli.

Văzând că răul se intinde, Teodosie cel Mare,

care era, tn zelos apărător a! ortodoxiei şi dușman
2l arianismului și al oricărei erezii, - convocă la un

sinod în Cohstantinopoli, în anul 381, pe toțiepiscopii

ca să hotărască.cu privire

imperiu,

din

la învâţătura lui Macedonie

şi a partizanilor săi,

numiți pnevmatomahi, adică luptăţori împotriva
Duhului. Sfânt.
La sinod luară parte 140 de episcopi orto:

docşi şi 36 sectanţi de ai
din

fiindcă

răsărit,

apusul

lui

Macadonie,

forma

acum

toți

0 împă-

răţie deosebită. Preşedinte al sinodului a fost mai
întâi Meletie, episcopul Antiohiei, care: muri însă
în timpul ţinerii sinodului şi-i urmă, sfântul Gri-

gore de Nazianz sau

Teologul. Nici el nu ră-

mase până la sfârşit, din cauză că unii din membrii sinodului discutându-i dreptul asupra scau-

nului episcopal din Constantinopoli, el se. mâhni
“şi se retrase
episcopal.

In

atât din sinod cât și din
locul

său fu

ridicat

un

scaunul
senator,

care nu era încă, botezat, anume /eciarie.
Sinodul condamnă pe pnevmatomahi, dimpreună cu toate felurile de erezii ariene şi com-
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puse cele cinci dinurmă
credinței,

dintre

Sfântul Duh
Domnul de
purcede...“.
deoființă cu
spre a nu da

care

articole ale simbolului
cel

dintâi

se. referă

la

şi sună:
„Și întru Duhul Sfânt,
vieaţă făcătorul, carele din Tatăl
Cum se vede termenul &unobatoc =
Tatăl, nu fu întrebuințat, probabil
din nou arienilor prilej de discuţie,

dar atributele care se dau

Sfântului

Duh

pun

mai presus de orice îndoială dumnezeirea sa,
precum şi egalitatea și consubstanţialitatea, lui:
cu Tatăl şi cu Fiul.:
|

Tot la acest sinod se mai

eres,

numit

opolinarism,

mătoarele împrejurări :

condamnă

care

-

şi alt

se născuse în ur-

Apolinarie, episcopul Laodiceei (Siria), bărbat
<u întinse cunoștințe, prieten al sfântului Ata-

nasie

mului,

şi duşman

apărând

neîmpăcat,

ca, Şi el, al arianis-

dumnezeirea lui Christos împo-

triva, lui Arie, căzu într'o altă erezie. Luând ca

punct de plecare teoria lui Platon, că omul se
compune din trup (aâp2), suflet animal (oi
3Aow5s) şi suflat raţional Sau spirit (îi) Aonxi
sau voie), Apolinarie învăţa că Dumnezeu-Omu]
lisus n'a avut sufi:t rațional, ci locul acestuia,
l-a luat dumnezeirea. Prin aceasta se explica în
mod rațional unirea dumnezsirii cu omenirea în

persoana Mântuitorului Christos

devărata,

lui dumnezeire,

nătatea, firii lui
că El n'a avut

şi s6 apăra a-

dar se tăgăduia

depli-

omeneşti,
pentrucă se susținea
suflet raţional ca toţi oamenii.

Erezia apolinaristă fu combătută de sfântul Atanasie, de Grigore Teologul şi de Grigore de Nisa

şi fu condamnată

de

mai

multe

sinoade

locale,

dar Apolinarie
nu voi s'o retracteze. In' cele din
urmă ea fu condamnată şi de sinodul al Il e-

*

învăţătura

sancţionă

care

cumenic,
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bisericii, că

adevărat şi oma-

lisus Christos este Dumnezeu
devărat.

Sinodul a făcut şi șapte canoane,
însemnat

piscopului
de

canonul

este

onoare

care

3, prin

imediat

după

Roma novă. rangul

sau

de Constantinopoli

dintre care mai
se recunoaște €san

şi canonul ș,

creştini,

al doitea întfe toţi episcopii

vechi,

Romei

episcopul

îa care se stabileşte regula după care să se primiască
din nou în biserică ereticii cari sar lepăda de erezie.

Impăratul Teodosie întări toate hotărîrile sinodului și le promulgă în întreg imperiul. El luă
bisericile din mâna ereticilor şi le dete ortodocşilor, amenințând totodată cu pedepse aspre pe
cari

toţi

vor

nu

voi

să

se supună

hotăririi si-

podului. Prin aceasta se dete arianismului—sub
toate formele lui — lovitura, de graţie în răsărit.
In scurt timp după aceasta dispăru atât arianismul cât şi apolinarismul. +
După oarecare şovăeli, apusenii primiră, toate
hotărîrile sinodului din Constantinopoli şi astfel
acest sinod, care era propriu zis un sinod gene:
ecumenic

ral al răsăritului, deveni sinod

3
Il sa

(al II).

Prin hotărtrile dogmatice ale sinodului | şi
stabilit

pentru

totdeauna

învăţătura cea

dreaptă a bisericii despre Sfânta Treime. Această
învăţătură

se poate rezuma

vinte : <Există
și susținător

zute.

un singur

al întregei

în următoarele

Dumnezeu,

lumi văzute

cu-

făcător

şi nevă-

Dumnezeul unic după ființă, este închinat

în trei persoane : Tatăl,

Fiul și Duhul Sfânt,

cari sunt egali între dânşii».

Invăţătura despre Sfânta Treime este expusă
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mai pe larg în cele dintâi 8 articole ale simbolului formulat de sinodul din Niceia şi complectat de cel din Constăntinopoli şi care pentru
aceasta se numeşte simbol niceo-constantinopolitan Simbolul mai cuprinde afară, de acestea,
Şi învăţătura despre biserică, despre botez, învierea morţilor şi vieata, viitoare (art. 9-12) şi
pentrucă provine dela donă sinoade ecumenice
şi este atât de bogat în cuprins, este păstrat Şi
profesat de întreaga biserică ca cel mai complect şi mai prețios document al credinței creştine.

_36,
Pelagianismul. Semipelagienii. Pelagianismul
şi sinodul Cartaginei.

1. Pecând

răsăritul

era încă frământat adânc

de luptele cu arianismul, sub diferitele lui forme,
se iscară şi în apus dispute teologice, care turburară în chip serios şi pentru /multă vreme
pacea bisericii. Este de observat că obiectul ereziilor şi al disputelor teologice din răsărit sunt

chestiuni privitoare la Sfânta Treime şi la persoana

Mântuitorului

chestiuni teoretice,

Christos,

pecând

teologice din apus se referă
tice, ca de pildă: libertate,
tuire.
Asupra acestor chestiuni
cutase în biserică în cele

cu

alte

cuvinte

ereziile şi disputele
la chestiuni pracpăcat, graţie, mânpractice nu se disdintâi trei veacuri.

Părinţii bisericeşti din aceste veacuri, şi în deosebi cei din răsărit, apăraseră libertatea omujui şi recesitatea

graţiei sau a harului

mântvitor
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împotriva, eresului gnostico-maniheic, care învăța.

că omul—fiind

făcut de

cea rea,- este

tace

cu

Demiurg

din

materia

desăvârșire conrupt Şi nu poate:

nimic bun.

/ lavăţătura

aceasta

“adică mântuirea

profesată, de răsăriteni, că.

se capă'ă prin harul dunneze-

“ esc şi prin conlucrarea de bunăvoie a „omului,
se numește sinerpism.
Apusenii, foc&pând cu Tertulian, învățau că.
omul se mântueşte numai prin harul lui l-umnezeu, fără ca însă să lămuriască aceasta bine.

Învățătura lor s'a numit monergism.

Augustin,

episcopul din Hippo, duse la extrem monergismul. Contrariul de aceasta învăța călugărul bre-

ton Pe/agiu.

>

Pelagiu sau Morgan
moralitate

era un bărbat învăţat şi de o:

exemplară

ani ai veacului
cunoştinţele

Ei

se stabili

la Roma

V şi-şi câştigă un frumos

şi vieaţa,

sa

ascetică.

In

în primii

nume

anul

prin

410,

e!

trecu în "Africa, împreună cu prietenul şi discipolul
său Celestin, un fost advocat, iar de acolo se duse
singur în Palestina. Celestin cerând să fie hirotonit
preot,

a fost

acuzat

de

erezie

de

un

diacon

numit.

Paulin. Episcopul Cartaginei convocă imediat un sinod (411) şi condamnă învăţătura lui Celestin, care
dealtfel nu era a lui proprie. ci alui Pelagiu.
lată în ce consta această învăţătură:
Omul a tost creat de Dumnezeu muritor. Urmarea.
păcatului original este moartea sufletească, iar nu cea.
trupească.

Căderea

lui Adam

n'a

schimbat

nimic în

firea omenească şi n'a avut nici o influenţă- asupra.
urmaşilor săi, Fiecare om se naşte aşa cum era Adam înainte de cădere, adică fără păcat şi fără virtute şi numai prin, Xoia sa, pedeplin liberă, se hotărăște pentru una sau “pentru alta.
|
Generalitatea păcatului devine din ispită, €din pilda
A

175
S

cea rea şi. din obişnuinţă.

nește

omului

Harul - dumnezeese

redobândirea:mântuirii,

dar.nu

înleseste ab-

solut, ci numai relativ necesar, din cauza generalităţii

păcatului.
EL (haru!) constă în luminarea, minţii prin

descoperirea dumnezsească,
în întărirea puterilor

în iertarea păcatelor

morale, 'prin propoveduirea

şi
cu-

vântului lui Dumnezeu şi prin făgăduiala vieţii de
veci. Dumnezeu dă harul său tuturor oamenilor âe0-

"potrivă, dar omul trebuie să şi-l însuşiască prin virtute şi pietate. lisus Christos s'a făcut om, ca prin
învătâtura şi pilda vieţii sale desăvârşite, să ne dea
ex 'mplu cum să ne mântnim. După cum iniităm pe
Adam prin păcat, tot aşa trebuie să imităm pe Mân..
tuitorul prin virtute.

“Precum vedem învăţătura lui Pelagiu se reduce în
esenţă la aceea că omul se poate mântui prin propriile,
*
re
sale puteri, fără harul dumneztes
e, ..
fi

După condamnare, Celestin fugi în Asia Mică,
iar Pelagiu, care fusese primit foarte bine în
Palestiua, găsi un adversar de temut în feri-

citul Ieronim,

aflător tot în Palestina

Augustin

trimise în urmărirea, lui Pelagiu, pe preotul spaz

nio! Orosiu, care hotări pe episcopul de Ierusalim, să convoace un sinod la Ierusalim (415) .

şi să condamne învăţătura lui
brii sinodului neînţelegând bine
duse lui Pelagiu în latineşte şi
teşugita lui apărare, îl achitară.

Pelagiu. Memacuzaţiunile aascultând meşAcelaş lucru se

petrecu şi la. alt sinod ţinut în anul următor la

Diospolis. Două sinoade africane, ţinute în urma, celor orientale, din îndemnul lui Augustin.
condamnară, din nou învăţătura lui Pelagiu Şi
obţinură şi aprobarea papii.

Celestin ştiu însă

să

ademeniască

pe

noul

papă şi să-l facă să recunoască de ortodoxă
erezia pelagiană, dar africanii nu se lăsară. In-
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N

tr'un sinod ţinut la Cartagena

(418). 200 de

s

episcopi condamnară învățătura lui Pelagiu și
- compuseră contra ei 8 canoane. Papa fu nevoit
>
să, admită, hotărîrea acestui sinod.
hodeasemeni
confirmă
Sinodul II! ecumenic

tărîrile sinodului din Cartagena şi condamnă din
nou

2.
care

-

pelagianismul.
1-a combătut

pelagianismului.

al

Cel mai mare duşman

înversunare

cu

de scrieri şi căruia se datoreşte
delor africane este Augustin.

într'o mulțime

ţinerea

sinoa-

învăţătura
In scrierile sale, el a desvoltat
despre harul dumnezeesc, ca ceva care lucrează

în interiorul sufistalui nostru, iar nu numai din
afară, precum
fără har omul

şusținea Pelagiu, şi a arâtat câ
nu se poate mântui. Dar și Au-

gustin a căzut în rătăcire şi anume tocmai î:
extrema, opusă lui Pelagiu, căci pecând Pelagiu
susținea,
propriile
nezeesc,
se poate
încheiere

că omul se poate mântui numai prin
sale puteri, fără ajutorul harului dumAugustin dimpotrivă, învăţa că omul.
mântui numai prin har. La această
greşită

original. După

“urmările păcatului
urmaşii

pentrucă

ei,

a ajuns

ekagera

e), Adam

și

prin căderea, în păcat nu

lui au pierdut

numai harul dumnezeesc, ci si putinţa de u
face ceva bun, pentrucă funcțiunile sufletului
omenesc,

mintea,

nu

nu-

și stricat — cum

în-

simțimântul

mai

s'au

întunecat,

De

aceea

mântuirea

slăbit

şi

voinţa

vaţă, biserica, noastră — ci sau distrus cu totut.
nu se poate dobândi decâ:

prin harul dumnezeesc.

O

altă

rătăcire

a lv:

nu dă
Augustin este susţinerea, că Dumnezeu
numâi
ci
oamenilor,
tuturor
harul său mântuitor

1,7
acelora, pe care i-a predestinat din veci spre
mântuire, fără ca să aibă în vedere şi faptele
lor.

3. lavăţătura

lui Augustin primi

numirea. de

predestinațianism. Impotriva ei se ridică Ioan
Casian, stareţul unei mânăstiri din Marsilia şi
ucenic al sfântului loan Gurădeaur El căuta să
țină

calea

de

mijloc

între

Augustin

și Pelagiu,

evitând ambele extreme. Predestinaţiunea, nu este
absolută sau necondiționată, ci Dumnezeu a hotărit din veci pe unii oamenii spre mântuire,
iar pe alţii spre pieire, având în vedere taptele

pe care ei le vor săvârși în vieață. Mântuirea nu

se obţine deci numai

lucrea omului.

prin har, ci şi

Inceputul

în ea, sunt fapta omului,

mântuirii

iar

prin

şi

con

stăruirea

sporirea în” cre-

dinţa mântuitoare, şi desăvârșirea mânttirii sunt

roadele harului

Această învățătură, s'a numit semipelagia- nism, din cauză că susţinecă începutul mân-"
tuirii

atârnă

de om

Când Augustin află de învăţătura lui Casiar,
o combătu în două scrieri, dar muri curând după
aceea (430). Casian muri şi el după puţin timp
(432). Disputa fu continuată de partizanii lui
Augustin şi de ai lui Casian mai mult de 100 de

ani, până când un sinod ţinut la Oranges (529)

respinse atât învăţătura; lui Casian, că omul face
începutul mântuirii, cât şi pe a lui Augustin,

că Dumnezeu

a predestinat _pe

unii

oameri

la

.
!
osânda de veci.
Biserica de răsărit n'a luat parte la această
dispută. Ea a rămas la credinţa veche, că mân-

tuirea se dobândește prin harul lui Dumnezeu

şi prin
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conlucrarea orhului ; că începutul mân-

țuirii îl face harul, iar nu omul, : și că dacă
poaie fi vorba de o predestinațiune, aceasta nu
este necondiționata, ci stă în strânsă legătură
cu fapiele omului.
Se
|
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Eresul lui Nestorie şi sinodul
III ecumenic
1. Şcoala antiohiană învăța, că unirea dintre
cele două firi ale Mântuitorului a fost numai moarmonia,

conlucrării

celor doua, firi (fvobrc ceri, .9»yoetz).

rală

şi consta

numai

din

Incheierea

care se trage de aci e că trupului Domnului nu
se cuvine închinare, şi că expresiunile, « Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu S'a născut,

Dumnezeu a pătimit» etc. sunt greşite. Şcoala
alexandrină învăţa dimpotrivă, că cele două fir
erau

unite între

ele

în chip real

(fyoorc zvorzi).

Expresiunile

« Dumnezeu-s'a

născut,

Născătoare

de

erau

Dumnezeu»

a pătimit,
socotite

ca

foarte nimerite şi ortodoxe.
Cu toată, deosebirea în învăţătură, discuţiuni
nu s'au încins între reprezentanţii ambelor şcoale

până la începutul veacului V (428), când pe.scaunul
patriarhal din Constantinopoli se sui călugărul ântiohian, Nestorie. Acesta era bărbat învățat şi
foarte elocvent. Lumea credea, că va fi un al doilea
Gurădeaur,

dar

se înşelă,

căci,

înloc

de învăţă-

tura cea dreaptă, el propovedui erezia, în loc să
aducă pace, aduse turburare în biserică. Un preot
venit cu el din Antiohia, anume Anastasie, combătu de pe amvon predicatul de „Născătoarede
Dumnezeu
= 0:0z5xoc“ care se da Maicii Domnului.
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Credincioşii se scandalizară de învăţătura lui Anas-.
tasie, iar Nestorie îi luă apărarea şi în câteva.
predici susținu că Sfânta. Fecioară a născut numai
pe omul Christos, cu care s'a unit, sau mai bine
zis, în care a locuit, ca într'un templu Cuvântul.
“lui Dumnezeu. De aceea ea ar trebui să se numiască, « Născătoare de om = 'Av9pwnorâxoc», sau,
cel mult < Născătoare de Christos= Xprororinoc».
de

Deosebind atât de pronunţat firea, dumnezeiască.
cea

omenească,

Nestorie

făcea

din cele > firi

din persoana Mântuitorului Christos, două, persoane diferite De aceea erezia lui s'a numit. Și

dioprosopism.

pe

Invăţătura,
lui Nestorie scândaliză şi mai mult
credincioşi

şi vestea

se

răspândi

ciune în tot răsăritul. Ciri/ cel Mare,
Alexandriei,

combătu

în predici

cu

repezi-

patriarhul

şi scrisori

către

călugării egipteni, către curtea imperială, către
patriarhul Antiohiei, către scaunul papal şi chiar
către Nestorie. erezia, acestuia. Papa Celestin
ţinu un sinod la Roma (430), care condamnă.
învățătura, lui Nestorie şi-l ameniţă cu anatema,
dacă nu şi-o va retracta în timp de 10 zile.
Ciril ţinu

deasemeni un sinod

şi condamnă erezia

nestoșiană în 12 puncte, numite anatematisme,
pentrucă prin ele se rostia anatema asupra celor

cari erau de părerea, lui
că nu-şi

nu numai

Nestorie

Nestorie. Dar

recunoscu

rătăcirea,

ci răs:

punsese prin 12 contra-anatematisme, învinuinăd

pe Ciril de apolinarism.

Ioan, patriarhul Antiohiei şi învățatul Tecdoret, episcopul Cirului, dimpreună cu alţi reprezentanţi

începură

de

acum

seamă

ai

polemica

școalei

din

Antiohia,

ve=
cu Ciril, apărătorul

100.
derilor

şcoalei

împărtăşiau

alexandrine,

cu

toate

că ei nu

întotul părerile lui Nestorie. -

2. Pentru

restabilirea păcii în biserică, împă-

ratul Teodosie II convoacă al III sinod ecumenic la Efes, în vara anului 431.
Nestorie

veni la sinod,

înşoţit de

vreo 15 e-

piscopi sufragani, iar Ciril su 50. Numărul episcopilor participanţi la sinod se urcă încurândla
200 Ciril, în înțelegere cu Memnon, episcopul
Efesului, deschise şedinţa. Nestorie nu voi săse
înfățişeze, fiindcă, susținătorul său, loan de Aa-

tiohia, nu sosise încă cu -episcopii

condamnă

lui. Sinodul

învățătura lui Nestorie

cea din anatematismele

în următoarele
două fiiri; una
dar o singură
iască a Fiului
ambele firi e

şi aprobă pe

lui Ciril; care se rezumă

puncte: „/n isus Christos sunt
dumnezeiască şi alta omenească,
persoană. persoana dumnezelui Dumnezeu. Legătura dinire
o legătură firească sau iposta-

tică, iar nu numai

morală.

Fecioară se numeşte zu
cătoare de Dumnezeu“.

De

drept

aceea

Sfânta

cuvânt

«Năs-

Nestorie fu depus din scaunul patriarhal și
excomunicat. Sosind delegaţii papii, aderară şi ei
la hotărîrea

sinodului.

La

câteva

zile după

a-

ceasta, sosi

însă

loan al Antiohiei. Supărat peste

măsură

Ciril

deschisese sinodul fără el şi mai

că

" ales fiindcă condamnase pe Nestorie,
un sinod
munică

aparte

cu episcopii

şi condamnă

ca

loan -ținu

săi, în care exco-

eretici

pe -Ciril şi pe

Memnon, dimreună cu toți partizanii lor. Impăratul, după sfatul demnitarilor săi, cari fuse-

seră însărcinați cu

păstrarea ordinii la sinod şi

cari erau

antiohienilor, întări deocam-

de partea
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dată hotăririle ambelor sinoade şi porunci să în-

chidă atât pe Nestorie,

cât

şi

pe

Ciril

şi pe

Memnon. Mai târziu recunoscu însă dreptatea
ortodocșilor şi dete voie lui Ciril'şi lui Memnon
să se întoarcă, la, eparhiile lor, iar pe Nestorie
îl exilă în Egiptul de sus, unde și muri după 9
ani.

„ Dela acest sinod avem 8 canoane.
3. Erezia nestoriană nu încetă nici cu con=

damnarea

nici cu moartea

lui Nestorie. Condam-

narea, ei era condamnarea şcoalei din Antiohia.
şi izbânda celei din Alexandria. De aceea loan

de Antiohia şi partizanii lui continuară și după
întoarcerea la episcopiile lor opoziţia contra sinodului şi persistară în hotărîrea de condam=

nare a lui Ciril.

Numai

nire a împăratului

după energica interve-

şi după tratative

de doi ani,

între Ciril deoparte şi loan ai Antiohiei şi Teodoret al Cirului de altăparte, se ajunse la înţe-

legere pe baza

unui

simbol compus de Teodoret,

în care se recunoaşte

că

Sfânta Fecioară

se

poate numi Născătoare de Dumnezeu şi se admitea unirea fizică, a, celor două firi.
De acum se încep certele între sirieni. Cei mai
mulţi dintre ei, deşi recunoscură hotărîrea sinodulu;, nu

voiră

totuş să admită

condamnarea lui

Nestorie şi, dupăce scrierile lui fură arse. partizanii săi hotăriţi se sprijiniau pe scrierile lui

Teodor ae Mopsuestia şi pe ale lui Diodor din
Tars.

Prin

aceasta

se- produse

o nouă ceartă cu

privire la ortodoxia acestor doi bărbaţi. Ciril al
Alexandriei,

Proclu,

polei şi Rabulas,
țară

contra,

patriarhul

Constaotino-

episcopul Edesii, se pronun:

lor, şi-i anatematizară,

iar

Toodoret
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şi Iba din Edesa, le luară, apărarea. Cearta urmă
pânăce: atât Teodoret cât şi Iba. fură siliți de
sinodul IV ecumenic (451) să cedeze.
Focarul nestorianismului era şcoala din Edesa.
Persecutați de episcopii ortodocși şi de împăaţi, nestorienii se refugiarăîn Persia şi înfiin-

țară în Nisibi o renumită, şcoală teologică.

De

aci îşi răspândiră învăţătura mai departe prin
India, China, Arabia şi Mesopotamia. Soarta lor
a fost schimbătoare. Prin veacul al XIII, biserica nestoriană ajunse la mare înflorire, așa că

“seful ei, Patriarhul de Bagdad, avea 25 de nitropoliți sufragani. Cu timpul însă a decăzut
“Romano-catolicii au atras pe mulţi din ei la unire.
Nestorienii se numesc creștini haldei, iar cei
din India se numesc
creștini ai lui Toma
sau tomiţi. Şi unii şi alţii tăgăduesc că au vreo
legătură cu Nestorie
In decursul vremii ei au
adoptat

o mulțime

de

obiceiuri

şi

credințe ju-

daice şi păgâne. Astfel nu admit sfintele icoane,
nu mănâncă carne de porc, serbează deopoîrivă sâmbăta şi duminica, cred că sufletele,
după despărțirea lor de trupuri şi pâna la judecata de apoi, o duc în somolență etc.
Numărul nestorienilor e azi de vreo 300400
de mii şi sunt întro stare culturălă foarte înapoiată.

-

39.
Eresul monoliziţilor şi sinoadele ecumenice
IV şi V. Secte monofizite: iacobiţii,
copţii

şi armenii.

1. Un bătrân arhimandrit din Constantinopoli,
cu numele de Euftihie, care luptase cu mult zel
împotriva.

lui Nestorie, duse la extrem învățătura
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şcâalei din Alexandria

despre

cele două fri în

persoana Mântuitorului şi căzu într'o erezie tot aşa

de :mare ca a lui Nestorie.
Eutihie învăța că firea

Domnul

bită

omenească, luată de

Christos la întrupare,

cutotul de firea

sa

a fost absor-

dumriezeiască, așa că

El a avut 0 singură fire, cea dumnezeiască.
Din această cauză trupul său a fost dumne-

Zeesc, iar nu omenesc.
Pentrucă susţinea că în lisuș Christos a fost
numai 0 singură fire, erezia aceasta a fost nu- .
mită

monofizitism

dela

(u5ysc şi pbotc). -

Patriarhul Constantinopolului, F/avian, socotind învăţătura lui Eutihie ca o călcare a hotăririi dogmatice a sinodului III ecumenic și primind mai multe plângeri împotriva lui, convocă,
un sinod local în 'Constantinopoli (448), la care
cită. şi-pe Eutihie, ca să, se apere. La început
el nu voi să vină, dar în cele dinurmă fu adus
de garda imperială. - Mărturisind că recunoaşte

în persoana Mântuitorului două firi,

dar numai

înainte de unire, iar după unire una singură, el
ta depus şi declarat eretic.
Văzându-se condamnat, Eutihie se adresă lui
Leon cel Mare, papa al Romei, şi tai Dioscur,
patriarhu! Alexandriei.
Leon răspunse printr'o scrisoare dogmatică, adresată patriarhului Flavian. În ea, se expune
foarte clar şi exact învățătura, despre cele două,
firi în persoana Mântuitorului şi se înfierează ca
eretică învăţătura, lui Eutihie.
.

Dioscur

dimpotrivă

găsi că învăţătura

este.

cutotul ortodoxă. De aceea, protestă, la împărat
încontra condamnării şi depunerii lui Eutihie şi-i

.

i5)

ceru să convoace un sinod ecumenic, Eutihie avea

|!

şi la curtea imperială sprijinitori puternici pe
eunucul Chrisafie, ministru, și pe împărăteasa

Eudoxia. După îndemnul acestora, împăratul
Teodosie II convoacă un sinod, la Efes (449).
Chrisafie făcu ca să fie împiedicaţi de a lua
parte

la sinod

cei mai

mulţi

din

episcopii cari

erau contra lui Eutihie. Numai Flavian cu alţ
câțiva. episcopi ortodocşi şi cu delegaţii papal
fură

lăsaţi să ia

poată

avea

parte,

aparenţa

fu încredinţată

pentru

ca

sinodul

ecumenicităţii.

lui Dioscur.

să .

Prezidenția

Insoţit

de

o

ceată:

ds vreo 200 de călugări inculţi şi de parabolani
(îngrijitori de bolnavi), înarmaţi cu ciomege şi
sprijiniți de armată, Dioscur dictă sinodului con-

damnarea, învăţăturii -despre

cele

două

naturi ;

Li

(diofizitismul) în persoana Mântuitorului, cendamnarea partizanilor ei şi recunoaşterea de or- !
todoxă a monofizitismului. Flavian fu depus din
scaunul

patriarhal

că după

exil.
Impăratul

_noscut
toate

şi maltratat

3 zile încetă din
aprobă

în istorie sab
că

episcopii

aşa

de sălbatic,

vieață în drumul spre

hotărtrile

numele
ortodoczi

acestui

de

sinod,

cu-

fâ/hdresc,

cu

din. toate

părțile

“protestară, cu energie. Se întâmplă însă că Teo. :
dosie muri la un an după aceea, fiind trântit
de un cal, şi pe tronul imperial se urcă gene-

ralul Marcian,
heria,
Atât

care luase în

căsătorie pe Pu.-

sora lul Teodosie.
noul

împărat

cât

şi

împărateasa

erau

buni creștini. Ei convocară al IV sinod ecume-

nic, la Chalcedon (451), la care luară parte
peste 600 de episcopi. Insuș împăratul prezidă
“Aa cele mai

multe şedinţe.
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Sinodul depuse atât pe Eutihie cât şi pe Di-

oscur,

care procedase

aşa de

brutal

Ja sinodul

tâlhăresc şi condamnă
atât monofizitismul cât
şi nestorianismul.
Pentru
definirea adevăratei
credinţe se luă ca bază, învățătura expusă de

papa Leon în epistola sa dogmâtică, către pawiarhul Fiavian şi se hotărt că: [isus Christos
este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Ca
Dumnezeu, El Sa născut. din
inte de toţi vecii și este întru

Tatăl mai înatoate asemenea

Tatălui, iar ca om sa născut „din Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea_pe Dumnezeu şi

este întru toate asemenea noiă, afară de păcat.
Cele două firi din persoana sa sunt neames-

tecate şi neschimbate —acvysroc, ămptnroc—
(contra lui Eutihie)—dar totodată și neîmpăr-

țite

și . nedespărțite—iaztroc,

ăopiaroa —

(contra lui Nesterie).
Sinodul a compus

şi

28 de

canoane,

dintre cara

ce! mai-însemnat e al 28-lea, prin care se dă patriarhului din Constantinopoli aceleaşi drepturi ca şi

papii din Roma,

trează

tot, locul

deşi în ordinea

2. Turburările provocate
durat

încă

ierarhică

al 2-lea, adică

multă

vreme

pacea bisericii. Toate
a restabili pacea, fie
concesiuni, au rămas

îndată

de
şi

i-se păs-

după

papă.

monofizitism
'au
au

răscolit

adâne

încercările împăraţilor de
prin ameninţări, fie prin
zadarnice. După 100 de

ani dela condamnarea, lui, monofizitismul pasiona spiritele tot aşa de mult ca şi la început.

impăratul Justinian I convocă, la 553 un
sinod" la Constantinopoli, care este considerat

ca al cincilea sinod ecumenic.
Mihiălcescu, —

Ist. Biseric. Univ,

-
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Sinodul era chematsă condamne învăţăturile
greșite ale lui. Origen,
la, monofiziţi.

care

erau în mare cinste

mice ale lui 7eodoret al Cirului împotriva lui

Ciril şi scrisoarea lui Iba
“scopul

persan

Masis,

de Edesa

ca unele

torianismul. Sinodul condamnă

pe Origen cât şi scrierile

ce

către epiapărau nes-

într'adevăr atât

acestor

trei

bărbați,

cunoscute sub numele de fre: capitole, dar nu
putu readuce pacea în biserică, căci monofiziții
rămaseră tot nemulţumiţi.
3. Nereuşita încercărilor împăraţilor de a aduce

pe monofiziţi în sânul bisericii a avut de urmare
organizarea aparte a monofiziţilor şi acapararea
de către ei a câtorva biserici naţionâle, în care

erezia sa păstrat până azi. Aceste biserici sunt:
cea coptică,

Biserica

iacobită

şi armeană.

coptică

se

compune

din

urmașii

vechilor egipteni, cari se despărţiseră de biserica ortodoxă din cauza certelor monofizite. Dela
copţi

se întinse

monofizitismul

şi

în

Abisinia,

Nubia şi Etiopia. Numărul copţilor este azi abia
de vreo 150.000. Căpetenia lor religioasă este
un patriarh, care poartă titlul „de Alexandria “
şi locueşteîn Cairo. Afară de învățătura, greşită
despre o singură fire în persoana Mântuitorului
Christos, copții mai au şi alte învățături şi obiceiuri necreștine, împrumutate dela iudei şi
mahomedani.
-

000

.

Impărăteasa, Teodora, care favoriza monofi- zitismul, reuşi să facă pe împărat să creadă că
monofiziții ar fi împăcaţi, dacă sar condamna
şi persoana, şi scrierile lui Teodor de .Mopsuestia, părintele nestorianismului, scrierile. pole-
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Biserica iacobită îşi trage numele dela intemeietorul ei, călugărul Jacob Zanzalul, din E—
desa (+ 578), care călători timp de 27 ani ca

cerşetor prin Siria şi Mesopotamia, spre a propovedui monofizitismul. Fiii acestei biserici sunt
în cea mai mare parte sirieni. Patriarhul iacobit

poartă

titlul

„de

Antiohia“

şi locueşte într'o

mânăstire din Diarbekir. Ca şi copţii, tot astfel
şi iacobiţii au pe lângă monofizitism şi alte în-

vățături și prăctici necreștine. O parte din iacobiți sa unuit cu biserica Romei. Restul celor
neuniți atinge abia cifra de vreo 50.000 de su-

flete.

-

Biserica armeană primi monofzitismul în |
chip formal la un sinod local ţinut la Dovin

(505). “Cu toate acestea monofizitismul nu e așa,
de pronunţat la armeni ca: în celelalte biserici

- monofizite.

o

E de observat că toate bisericile monofizite
socotesc pe Eutihie de eretic şi totuş ţin învătătura lui.
39
Monoteliţii.

Sinodul

VI ecumenic.

1. Certele dintre monofiziţi și ortodocşi, care
durară până la sfârşitul veacului VII, erau păgubitoare atât pentru biserică în genere cât Și
pentru. împărăţia, bizantină, căci monofiziți urau
nu numai pe ortodăâcşi, ci şi pe împărații ca pe
unii cari protejau ortodoxia. Nevoia împăcării cu
monofiziţii o simţi mai ales împăratul Fraclie,

care purtă un lung războiu (614-628) cu perșii.

188
și Siria

Mică

"Pecând Eraclie trecea prin Asia

spre Persia, câţiva episcopi monofiziți îi declarară că ei ar primi învățătura despre cele dovă
firi în persoana Mântuitorului Christos, dacă şi
ortodocşii ar admite că El a avut o singură vo-

intă =— Asie şi o singură lucrare = tipiiz
Propunerea păru împăratului admisibilă şi cu-

prinsul ei ortodox. De aceea după întoarcerea
din războiu, publică această formulă de împă-

care, la care aderă Sergie, patriarhul Constantinopolului, Cir, patriarhul Alexandriei, şi papa
Onoriu., Sergiu şi Cir încheiară chiar și un act
de împăcare cu monofiziţii, cari erau mulțumiți
de triumful

faţă, căci îşi

o nouă

ereziei lor sub

ziczau: „Ortodocșii au venit la noi;
am dus la ei.
Impotriva, formulei

de împăcare

nu

noi ne

se ridică însă

cu multă energie Sofronie, patriarhul lerusali_ mului. El susținea că fiecare din cele două
firi ale lui lisus Christos, trebuie să-și aibă
şi voința

sa, căci altfel mar fi depline, deoa:

rece voința este o însușire - necesară a firii.
A zice dar că Christos a avut numai o voință,
este a zice că EI avea numai o fire. Prin urmare

învățătura

despre

voință sau

o singură

monotelitismul nu este altceva decât un mono|
|
fizitism deghizat.
Ca să pună capăt disputelor acestora, care
frământau

acum

din

biserica,

nou

Eraclie dete (638) un edict

care poruncia
o voinţă

cu asprime

în lisus

Christos.

de

împăratul

credință,

să se admită
Edictul

prin
numai

n'avu nici un

efect, aşa în cât Constant II, urmaşul lui Era:

:clie pe tron, se văzu silit să dea (647) un edict
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dogmatic
şire

orice

(*bs-), prin care se opria cu desăvâr-

discuţiune

în persoana Domnului

despre

o

voință

sau

Christos. Nici

nu putu linişti spiritele, ci mai mult

Călugărul

african

Maxin

şi

dovă

edictul lui
le

papa

aţâţă.

Martin

îl

combătură pe faţă. Impăratul puse să taie lui
Maxim limba şi mâna, dreaptă, iar pe Martin
îl lăsă să moară de “foame în exil, în Chersonez.
Cu aceasta însă, nemulţumi pe toată lumea.
Urmașul lui Constant, împăratul Constantin
Pogonatul, pentru a, face să, se sfârșiască, odată “

turburările din biserică, convocă în Constantinopoli (680), al șeaselea sinod ecumenic,

care se mai

numeşte

şi

trulan,

pentrucă

sa

ținut în sala boltită, rpc))o< a, palatului imperial.
"

Sinodul

condamnă

montelitismul

şi

formulă,

„învăţătura ortodoxă, hotărînd că: în Iisus Christos sunt două voinţi și două lucrări corespunzătoare celor două firi, meamestecate şi .
neschimbate, neîmpărţite și nedespărţite, neopuse una alteea, ci cea omenească supunân-

du-se întru totul celei dumnezeești».

Intre cei condamnaţi ca eretici monoteliţi de acest
sinod este şi papa Onoriu. Inşişi delegaţii papali subscriseră fâră nici o împotrivire condamnarea, lui, iar
pava LeonÎI o confirmă. Mai târziu, când papii începură

câd

să pretindă

făceau toate

că ei nu

sforțările

sunt

supuşi

ca

această

greşelii

şi

nesocotită

prrtențiune a lor să fie proclamată dogmă, condamnarea lui Onoriu le sta în cale, ca o piedică de ne-

înv ns, şi teologii papistaşi recurseră la tot
mijioace,

ca să spele

pe

Onoriu

toiicul Baroniu

(i 1607) scornr

faisificat actele

sinodale,

numai

felul de

de

erezie.

că

răsăritenii

ca

să

Astfel

pună

ar
și

is-

fi
pe

Onoriu între condamnaţi, dar scornitura lui nu prinse.
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După anul 1870, când sa proclamat ca dogmă că
papii nu pot greşi, s'a zis că sinodul VI ecumenic
a condamnat pe Onoriu, numai pentrucă nu şi-a tăcut
datoria de a se opune cu energie monotelitismului,
dar nu pentrucă ar fi căzut în această erezie. Textul
hotăririi sinoodale răstoarnă însă şi această susținere
si închide apusenilor orice portiţă de ieşire din
încurcătură.
Ț

Cu acest sinod se sfârșesc disputele christologice, adică

cu privire

la persoana

Mân-

tuitorului Christos, care— începând dela Arie—
au turburat pacea bisericii mai mult de 31
de ani. .
2. In urma condamnării de către sinodul Yi

ecumenic, monotelitismul se stinse repede. Numai
maroniții, de pe muntele Libanului, mai sunt azi
monoteliți.
Secta aceasta, îşi trage numele dela sfântul
Maron, întemeietorul gelei mai însemnate mânăstiri a sectei şi are ca şef, un patriarh, cares
intitulează: «Patriarh al Antiohiei şi al intre
gului răsărit».

Dela sfârşitul veacului XVIII, maroniții sau
unit cu biserica Romei şi au primit învăţătura
de credință și în mare parte și organizațiunea
bisericească a romano-catolicismului. Numărul
lor e de vreo 200—300 mii de suflete.
3. Sinoadele V şi VI ecumenic s'au ocupat
numai de definirea învățăturii dogmatice, iar asu-

pra disciplinii bisericeşti n'au hotărît nimic, așă
că dela ele n'avem nici un canon. Certele monofizite şi monotelite slăbiră însă mult ordinea
şi disciplina din biserică, de aceea se simţia

nevoie de întărirea ei. In acest scop

împăratul

|
.
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Justinian II convocă, cu consimţământul patri
arhilor, un sinod în Constantinopoli, la anul692. Sinodul se ţinu tot în sala boltită, a
palatului împărătesc

şi de aceea

se numeşte

şi al

doilea sinod turlan, iar pentrucă, chemarea lui

era de a complecta

sinoadele

V

Şi

VI

ecume-

ecumenic,

consi-

nice, sa numit şi guinisext sau al cinci-şaselea.
Mulţi

îl socotesc

derându-l

chiar

ca

ca o urmare

VI

a celui din 680.

La acest sinod au lua parte peste 200 de epis.
copi din toată biserica şi s'au făcut 102 canoane de
o mare importanţă. Astfel s'au întărit hotăririle dogmati:e şi canoanele tuturor sinoadelor ecumenice de

«până

atunci,

ale

mai

multor

sinoade

locale

şi ale

câtorva părinţi bisericeşti, s'au recunoscut din nou
patriarhuiui de Constantinopoli aceleaşi drepturi ca
vapii dela Roma, s'a oprit zugrăvirea Mântuitorului

în

chip

de

miel, s'a condamnat

mis de biserica de apus,

tot

de

brânză
time

apuseni

şi

de

celibatul

cum

şi

armeni,

şi ouă în postul
cel mare

de măsuri

înțelepte

lelor din biserică.

pentru

clerului, ad-

obiceiul
de

a

practicat

mânca

lapte,

şi s'au luato mul-

stârpirea tuturor re-

Din cauză că acest sinod confirmă pentru a treia
oară drepturile patriarhului de Constantinopoli şi con-

damnă

unele practici şi obiceiuri ale bisericii din a-

pus, papii
menic.

şi teologii

apuseni

nu-l

recunosc

ca ecu-

40.
Eresul
Ă

iconoclaștilor. Sinodul VII
Eresul pavlicienilor.

ecumenic.

„1. Venerarea sfintelor icoane îşi are începutul
chiar din vremea Mântuitorului Christos, căci,
după

o tradiţie

veche, cea dintâi

icoană creştină
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ar fi însuş „chipul
mână“, sau „sfânta
virea feţii Domnului
hrama întinsă Lui de

Domnului cel nefăcut de
mahramă“, adică întipăîn. chip minunat pe mapioasa Veronica, în drumul

Golgota, ca să se şteargă

“spre
o altă

tradiţiune,

sfântul

de sudoare. După

evanghelist

Luca, ar fi

făcut cea dintâi icoană a Maicii Domnului. n
timpul persecuţiunilor, icoanele au trebuit să fe

case și
creşti-

puţine la număr si ţinute ascunse prin
dar din veacul IV, decând
catacombe,

_nismui a. fost proclamat religiune de stat, ele se
îmmulţiră considerabil şi împodobiau pereții bisericilor şi. ai caselor.

Biserica a învăţat întotdeauna

că sfintelor i-

coane se cuvine venerare (aposx5yns!c), iar nu adorare (azpsia), care se dă numai lui Dumnezeu.
insăş venerarea se dă persoanelor sfinte înfățişate

în sfintele

icoane,

iar nu

materiei

din care

sunt ele făcute, ori chipurilor de pe ele.
de jos şi specula
de cultură a poporului
au împins însă
clerici
din
unora,
sfinte a,
şi a sfintelor
icoane
ori venerarea sfintelor
astfel să
ând
până,la adorare, ameninț

Lipsa
cu cele
adesemoaște
reînvie

idololatria. Această, primejdie era mare prin veacui

al VII. A trebuit să se mai adaoge şi învinuirile iudeilor şi ale mahomedanilor, că creştinii
se închină icoanelor ca. lui Dumnezeu, pentru ca
împărați nesocotiţi să, înceapă o luptă aprigă îm-

potriva, sfintelor icoane şi a sfintelor moaşte.
Această, luptă, care a durat, cu întreruperi.

peste o sută de ani şi care a avut loc mai ales
în biserica de răsărit,

este cunoscută

sub numele

de iconomahism

uâzp=luptă)

sau

sfărâmare).

iconoclasm

de istorie

leiziv=icoană şi

(eizoy ŞI zhasudc=
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Cel dintâi împărat iconomah a fost Leon Isaaurul (117-741), care în copilărie fusese cioban

şi era împărat viteaz, dar n'avea, cultură, ca să
pătrundă spiritul creştinismului. Printr'un edict,
el declară mai întâi cultul sfintelor icoane de idololatrie şi opri sub pedeapsă aspră închinarea la
ele, iar după aceea (726) porunci să se distrugă
orice icoane şi sfinte moaşte atât din biserici cât

Şi de prin case.

Se începu un adevărat

jaf în

tot imperiul. Nenumărate lucruri de artă, de o
valoare nepreţuită : picturi, gravuri, sculpturi în
lemn, mozaicuri, manuscrise, sfinte moaște, dimpreună, cu sicrie prețioase etc. fură distruse fără
„milă,

Zadarnice fnră protestările lui Gherman, patriarhul Constantinopolului, ale lui Grigore /],
papa Romei, şi mai ales ale sfântului loan Damaschin, căci rezultatul ma fost decât că Gherman a fost destituit, papii i-sa luat de sub juxisdicţie

Iliricul

stantinopoli,

şi sa

dat

iar șfântul

patriarhului

loan

de

Damaschin

Con-

a fost

nevoit să trăiască toată vieaţa pe pământul arab.

Fiul
reclit
vorba,
a fost

si urmaşul lui Leon, Constantin V, poCopronim sau Cabalin—pentrucă, mergea
că ar fi spurcat apa din cristelniţă când
botezat şi că mijrosia a cal—fu un lup-

tător şi mai fanatic
El convocă

la anul

împotriva
754

sfintelor icoane.

un sinod

la Constanti-

nopoli, care declară de idololatrie cinstirea sfin-

“telor icoane. Hotăriîrile sinodului nu avură nici
o putere, pentrucă întreg clerul și poporul erau
împotriva a totce era artă religioasă reprezentativă şi persecută fără cruţare pe oricine se opunea. voinţii sale. Mulţi monahi suferiră chinuri

-
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“şi moarte martirică şi numeroase mânăstiri fură
prefăcute în căzărmi sau grajduri împărăteşti.
Nici cu urmașul
Cazarul,

nu

lui

Copronim,

se schimbară

cu

Leon IV

lucrurile în bine, căci

şi acesta fu protivnic cinstirii icoanelor, cână se
convinse'că nau dispărut cutotul. După moartea
“ lui însă, soţia

sa

Jrina
— în calitate de regentă—

restabili cultul: icoanelor. Dimpreună. cu patriarhul 7arasie, ea convocă al VII sinod ecu-

menic, la Niceia (787).
Mai mult de 300 de episcopi luară parte la
sinod şi declarară de ortodoxă cinstirea sfintelor icoane, stabilind că lor nu se dă ado-

rare, care se cuvine numai lui Dumnezeu, ci
venerare şi că aceasia se reduce la persoana
înfățișată de icoană, iar nu la materia icoanei,
nici la chipul de pe ea.
Sinodul făcu şi 22 de canoane şi
102 date de sinodul al cinci-şaselea.

întări

pe cele

Lupta împotriva sfintelor icoane izbucni din
nou cu furie de nedescris pe vremea împăratului
Leon Armeanul (813—820).
Pretextul era că
cultul icoanelor ar fi cauza pentru care Dumnez:u nu mai ajută armatelor sale să iasă vic-

torioase în războiu. In contra măsurilor împărăteşti se ridică sfântul Teodor Studitul, stareţul
renumitei mânăstiri Sfudion, din Constantinopoli.

Prin viu graiu şi prin scris,

tărie şi pricepere fără

pereche

el

venerarea

telor icoane şi nici chinarile nici exilul
cură să dea înapoi.

Impăraţii Mihail

Balbul şi

apără

Teofil

ca

sfin-

nu-l făĂ

tură tst
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iconomahi.

După

moartea

sa Teodora, rămânână

lui

Teofil însă, soția

regentă, urmă pilda îm-

părătesei Irina și restabili pentru totdeauna cultul

sfintelor icoane într'un sinod, ce se inu în Con-

stantinopoli, la anul 942. In duminiva întâi a
postului mare din acel an, sfintele icoane fură

aşezate

în biserici cu mare cinste. Biserica noastră,

serbează de atunci această duminică, într'un chip
deosebit, sub numele de duminica ortodoxiei.
3. Pe la jumătatea, veacului VII, pecând bi-

„serica

era, frământată

de

certele

monotelitice, se

ivi în Asia, Mică o erezie, cunoscută sub numele

de pavlicianism.
Intemeietorul pavlicianismului este un oarecare

Constanțin,

dintr'un orăşel de lângă Samosata.

Indeletnicindu-se mult cu citirea Sfintei Seripturi şi neavând destule cunoştinţe pregătitoare,
ca

să

poată

so

înţeleagă

cum

se

cuvine,

el

căzu în rătăcirea gnostică şi maniheică, că ar
exista doi Dumnezei, unul bun şi altul rău.
Dumnezeui cel bun—zicea el—a făcut lerusalimul

cel de

sus,

iar

Dumnezeul

cel

rău

a făcut

lumea, şi trupul omului, care din această cauză
sunt rele. lisus Christos, venind în lume ca să
mântuiască pe om, a avut numai trup aparent.
Invăţătura

afară de

„Concluzia

sa

a

sfântul

fost

falsificată

de

apostol

Pavel—şi

la care ajunse

Constantin

apostoli—

de

preoți.

fu deci că

biserica, trebuia. reformată pe baza celor cuprinse

în epistolele sfântului apostol Pavel. Reforma o
Şi făcu el, aşa cum se pricepu şi anume desfiinţă ierarhia, căci, dupa el, fiecare creștin e
preot ; nu recunoscu trebuinţa de biserici şi de
un anumit cult, ci rândui ca fiecare să se roage
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în particular şi cât mai mult; înlătură cinstirea
sfintelor icoane, posturile şi sfintele taine, afară
de sfântal botez şi sfânta euharistie, cărora le
atribuia numai o însemnătate simbolică, declară
căsătoria de taina tainelor, dar o permise pâră
şi între

cele

mai

deaproape

rude

și recomandă

evitarea oricărui amestec cu statul și cu societatea, îngenere, ca spurcate, etc.
Pentru ca să dea o înfăţişare scripturistică

vătăcirilor sale, se

numi

unuia

sfântului

din

ucenicii

Silvan,

după numele

apostol

Pavel, iar

celei dintâi comunităţi înfiinţate de el în Armenia Mică îi dete numele de Macedonia. Urmașii
lui luară deasemeni numele altor ucenici ai sfântului

apostol

Pavel,

ca

de

pildă:

Tit,

“Timotei,

Epafrodit, “Tihic şi altele.
Eresul pavlician se răspândi cu repeziciune,
“mai ales în Armenia şi prin alte provincii ale
Asiei.

Impăraţii

bizantini,

în cea mai

procedară cu asprime împotriva
Constantin fu ucis cu pietre (686)

căpetenii pavliciene

suferiră-

mare parte,

pavlicienilor.
şi multe alte

moarte de martir.

Ingroziţi d& persecuții, pavlicienii trecură pe
teritoriul Arabiei, de unde năvăliau cu armele
în imperiu. Invinşi în nenumărate rânduri, ei s2

învoiră în cele dinurmă cu

Impăratul Joan

Ț:-

miskis (970), ca să; se. aşeze prin Tracia, şi să
apere grânița. imperiului în contra bulgarilor, în
schimbul acordării libertăţii religioase.
De ati se răspândiră, în timpul evului medii,
sub diferite numiri, ca: bogomili, evhiţi, patari,

catari, prin ţările dimprejur şi chiar

Resturi

prin apus.

de pavlicieni se găsesc și la noi în ţară,

la Cioplea, lângă Bucureşti:
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CULTURA

TEOLOGICA

Şcoalele teologice în secolul IV și V. Şcoala
alexandrină şi antiohiană. Reprezentanţii.

In veacul IV și V ştiinţa teologică şi literatura,

bisericească au atins cel mai înalţ grad de înflorire. Inspecial veacul IV şi prima jumătate a,

veacului V formează epoca

cea mai

glorioasă,

epoca de aur a literaturii creştine. Cauzele care
au contribuit la înflorire sunt în prima linie pacea
și liniştea, de care s'a bucurat biserica decând
creștinismul a fost recunoscut ca religiune de
stat, apoi lucrările pregătitoare ale părinţilor şi
scriitorilor bisericeşti din veacurile precedente şi
însfârşit, activitatea, rodnică a celor două vestite
şcoale teologice, cea din Alexandria şi cea din
Antiohia, care lucrară mai departe şi se desvoltară cu statornicie în direcţiunea pe care o
apucase fiecare dela început

Reprezentanţii de trunte ai școalei alexandrine din acest timp sunt:
|
"1. Sfântul Atanasie cel Mare, numit şi pă-.
rintele ortodoxiei. El era de neam din Alexandria. Înzestrat de Dumnezeu cu multă pzicepere şi energie, îşi câştigă de timpuriu o întinsă cultură
ŞI se exersă în vieaţa pioasă pe lângă sfântul
Antonie, părintele monahismului, sub a cărui
conducere trăi mai mulţi ani. Când Arie începu
să predice

erezia

sa,

întâlni

în

Atanasie

adver-

sarul cel mai puternic. Deşi numai diacon, el
combătu cu mult succes erezia ariană în Alexandria,

şi înaintea

sinodului

|

ecumernic,

din
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Niceia, atrăgându- şi admiraţiunea, tuturor. Ajungând episcop al Alexandriei, el fu ţinta atacurilor ariene. De cinci ori a fost exilat, aşa că

din 45 de ani cât a fost episcop,

aproape 20

i-a petrecut în exil. Cu toate acestea n'a știut
ce este şovăirea şi Dumnezeu l-a răsplătit chiar
în această vieaţă, pentrucă a murit în scaunul
episcopal (373) în vârstă înaintată şi mulţumit
că a văzut descompunerea arianismului, împotriva căruia luptase toată vieața. Din numeroasele sale scrieri cele mai însemnate sunt: Cu-

vântările impotriva arienilor şi Viaţa sfântului
Antonie cel Mare.
2, Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cezareci Capadociei. Mama sa Emilia şi bunica sa
Macrina îi deteră din pruncie o educaţie creştinească. Dela. filosofii şi retorii din Cezareea, din
Constanrinopoli şi Atena, învăţă tot ce se putea
învăţa, pe vremea aceea. Dupăce-şi sfârși studiile

şi călători prin Palestina, Siria și Egipt, pe unde
vizită

mânăstirile

de călugări şi

retrase într'o singurătate

din

călugărițe,

Pont

se

şi înfiintţă

acolo o mânăstire, pe care o organiză cum crezu
mai bine şi în care viețui el însuş mai multă

vreme.

Orgazizaţiunea dată, acestei mânăstiri şi

regulele statornicite de el pentru vieaţa mora"hală se păstrează până astăzi în toate mânăstirile ortodoxe. Când era în vârstă de 35 de ani
fu făcut preot, iar după 6 ani episcop al Ca-

zareei Capadociei. Nu păstori însă
căci muri (378) fără să fi împlinit
Sfântul Vasile cel Mare este una
cele mai măreţe ale creștinătății.
ilustru învățat, un aspru ascet, un

decât 9 ari,
50 de ari.
din figurii=
El era cn
mare filar-

î
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trop. şi un vrednic episcop. Deși episcop, a trăit
totuș în cea mai mare simplitate, ca un
ade-

vărat ascet. Dovadă despre

vastele

de interpretare

Scripturi,

sale

cuno-

ştinți teologice şi profane sunt numeroasele
sala
scrieri împotriva arienilor, a pnevmatomahilor
,

a

Sfintei

regulele

monahale, epistole, canoane, liturghia sa
şi
altele. Ca filantrop şi-a câștigat mari merite. îa

timpul când o foamete

cumplită bântuia

reea şi a înfiinţat un spital
să proprie. Ca episcop el a
luptelor ariene şi să, câştige
al celor mai mari dușmani
nemorabil răspunsul pe care

torului Modest,
enilor:

Ceza-

măreț din averea
ştiut să pună frâu
respectul până şi
ai săi. Astfel este
l-a dat -guverna-

care se pusese în serviciul ari-

„In zadar

mă

ameninţi — îi zicea el —

cu confiscarea averii, căci nu vei găsi la mine
decât aceste haine purtate și câteva cărți. De

exil nu mă tem, căci tot pământul este al
Domnului, căruia îi servesc. De moarte iarăşi

nu mă

înfricoşez, căci ea mă

grabă

va uni mai de-

cu Dumnezeul meu în fericirea cerească,

pe care o doresc atât de mult“. La întâmpinarea, guvernatorului: „Așa de îndrăzneț n'a
vorbit nici un episcop

sile răspunse: „Poate

Peste

un episcop

Ca

şi

sfântul

mine“,

sfântul

că mai dat până

ortodox“.

3. Sfântul Grigore

ul.

cu

de Nazianz sau

Vasile,

el

Va.-

acum
Teolo-

era

capadocian,

tatăl său era episcop. Prieten din
sfântul Vasile, făcu aceleaşi studii,

copilărie cu
aceleaşi că-

născut în Arianz,

(lângă

oraşul Nazianz), unde

lătorii şi petrecu aceeași vieață

năstirea

din

Pont.

Numai

retrasă în mâ-

uneltirile arienilor îm-

20)

potriva

tatălui

mânăstirea.

său .îl

Hirotonit

an (înduplecat

rugăciunile

de

voiei sale,

contra

dar

singurătate,

din nou în

se retrase

părăsiască.

să

făcură

preot,

după un

său)

tatălui

se

întoarse înapoi. Făcut episcop de sfântul Vasile
pentru o episcopie în privința căreea era neînţelegere, sfântul Grigore nu primi scaunul episcopal, ci rămase în Nazianz pelângă tatăl său,

pânăce acesta încetă din vieaţă, după care iarăş.
se retrase în singurătate Pentru a treia oară.

fu silit să părăsiască singurătatea, fiind chemat
să ocupe scaunul episcopal din Constantinopoli,.

atotputerdici.

unde arienii ajunseseră

Prin cu-

_vântările care-i atraseră numele de „Teologul“ şi
prin tactul cu care procedă, izbuti să învingă
desăvârşit arianismul, care fu condamnat defi-

nitiv de

sinodul

II

ecumenic,

prezidat

de el.

Când însă câţiva episcopi murmurară împotriva
urcării sale pe scaunul arhiepiscopal, el părăst
Constantinopolul şi se retrase în singurătatea.
atât de dragă lui, a Capadociei, şi nu mai eşi

din ea până la moarte
tări mai

avem

dela

(390).

sfântul

Afară de cuvânGrigore

un

mare

număr de epistole şi poezii, de o rară frumuseţe.
4. Sfântul Grigore de Nisa, (+ 395) fratele
şi ucenicul

sfântului

întâi căsătorit

şi,

Vasile cel Mare.

după

A fost mai

moartea

soţiei, a fost

preot şi apoi episcop al Nisei. In
speculaţiunii teologice, el întrecu

profunditatea.
şi pe fratele

său. La aceasta i-a ajutat
al operelor lui Origen, din
şi unele

idei greşite

a sa este:
o expunere

„Marele
filosofică

mult studiul serios
care a împrumutat

Cea mai însemnată

cuvânt catehetic“
pe scurt

lucrare

care sste;

a Dogmaticei cre-

xi
stine Mai are apoi scrieri polemice şi o mulţimâ
de omilii şi comentarii la Sfânta Scriptură,
Afară de aceşti reprezentanţi de prima ordine
şi de o ortodoxie nepâtată ai şcoalei alexandrine,

mai sunt

şi

"alţii

mai

puţin

îosemnaţi

sau

a

„căror ortodoxie a fost întunecată de unele în„vățături eretice, pe care le-au profesat.

lotre cei dintâi putem număra pe sfântul
Ciril, episcopul Alexandriei, luptătorul cel mai

aprig împotriva

eresului lui Nestorie și însemnat

scriitor, şi pe sfântul Macarie cel Mare, un
renumit ascet din: pustiul scitic (Egipt) şi autor.
de scrieri ascetice. Intre cei de al doilea pe Eusebiu, episcopul Cezareei. din Palestina, părintele istoriei. bisericeşti şi mare apologet, care
în luptele cu arienii a alunecat dela, învăţătura,
„cea dreaptă, şi a susţinut semi-arianismul şi: pe

Didim

"căli

cel Orb; unul din cei mai renumiţi das-

ai şcoalei. catehetice

din

Alexandria,

con-

damnat de sinodul
VII ecumenic, fiindcă
prumutas2 unele idei greșite dela Origen.

îm-

IL

şingur

Scoala

antivhiană

are în

reprezentant

celebru,

de pioasa sa mamă,

Antuza.

pe

acest timp un
sfântul loan

Gurâdeaur.
Sfântul loan sa născut în Antiohia. Tată-su
“murind de tânăr, fu crescut cu multă îngrijire
Dela

Libaniu,

în-

-vătă retorica cu atâta succes, că acesta se gândia
să-l lase urmaşul său. Dupăce practică câtva

timp advocatura, se lăsă de ea şi se îndeletnici
cu studiul Sfiatei Scripturi şi cu vieața pioasă,
mai întâi în casa părintească şi apoi în mânăstire şi într'o peşteră. Hirotonit diacon, apoi preot
în Antiohia, se ilustră ca predicator -prin extra1. Măhăsesen?

—

It.

Biserie,

Uaiv.

14

|
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- talent .oratoric şi printr'o bogată
ordinarul său

activitate ca scriitor. Inălţat fără voie pe scaunul
patriarhal din: Constantinopoli, sfântul loan ajunse în scurtă vreme—prin. celebrele sale cuvântări şi. prin regula şi buna rânduială ce în-

troduse în biserică—să fie pe atât de iubit de
credincioşi, pecât ea de urît de unii din clerici
|
şi de împărăteasa Eudoxia.
Un

ţinut

sinod

prezi-

sub

(430),

/a Srejar

: denţia intrigantului episcop al Alexandriei Teofil,
-îl depuse

şi'l

Producându-se

la exil

condamnă

însă un cutremur de pământ în. noaptea care
urmă după plecarea sa în exil, poporul se răsculă şi împărăteasa fu nevoită să-l cheme înnapoi şi să i ceară, iertare. După două luai fu
trimis îasă în exil din no. şi pentru totdeauna
păgâneşti

împărătesei

statuii

la inaugurarea

obiceiuri

nişte

din cauză că îafieră 'cu asprime

şi

pronunţă, într'o predică la sărbătoarea Tăierii
capului stântului loan Botezătorul, următoarea

frază : „larăş se înfurie Irodiada. iarăş se mânie, iarăş joacă și cere capul lui loan pe taler.
Acum
Cucuz,

fu exilat într'o
în Armenia

numită

localitate pustie,
unde

Mică,

«Slavă
Să

"407, pronunţând cuvintele:
nezeu pentru toate».

anul

în

şi muri

lui Dum-

Sfântul ioan Gurădeaur este cel mai mare predicator al creştinătăţii. Dela, el ne-au rămas sute

de

cuvântări,

Scripturi,

aproape

sute da

“ghia care poartă numele
Tot

din

asupra

epistole,

tratate

său

etc.

întregei

Sfinte:

litur-

morale,

|

şcoala. antiohiană fac parte şi Diodor.

episcopul Tarsului, Teodor al Mopsuestiei şi
Teodoret al Cirului, ale căror scrieri însă ai
fost condamnate de sinodul V ecumenic.

.

203.

a,
"Şcoala siriană.

|

Cultura teologică în apus

în secolele

IV

şi V.

1. Incă gin veacul II exista, îa oraşul Edesa
din Mesopotamia o: renumită, şcoală teologică, a,

cărei vază a mers crescând

veacului

V. Această,

şcoală

până

la începutul

cultiva, ca şi cea din

Antiohia, interpretarea, istorico- gramaticală a Sfin-

tei Scripturi şi punea, deosebit "preţ, pe vieaţa ascetică.- Dispreţul către interpretarea, alegorică, o

făcu să lupte,
împotriva, celei

rezia, nestoriană,

alături de şcoala din Antiohia,
din Alexandria şi să cază în e-

al

cărui

focar şi azil

ajunse

dupăce nestorianismul a fost condamnat de sinodul IIl-ecumenic. Din această cauză şi fu desfiintată de împăratul Zenon, în anul 489. Din

ruinele ei se înăiță, pe tărămnul Persiei şcoala din
Nisibi.
|
|
Reprezentanţii de trunte ai şcoalei siiiene sunt;
1. Afraates, săpraxumit

„înțeleptul persan“,

stareţ şi apoi episcop într'o mânăstire nu departe de Mosul, ascet sever şi autor a 22 omilii,: dispuseîn ordine alfabetică, după cele 22
de litere ale alfabetului sirian.
2. Sfântul Efrem Sirul născut pe la 300 în
Nisibi,

care pe atunci

prinurmare

din

făcea parte din Siria

împărăţia

romană.

şi

EI fu crescut

de micîn frica lui Dumnezeu și se dedică de
tânăr “vieţii ascetice. Luă parte împreună cu episcopul său, la sinodul I ecumenic, deşi nu era
încă cleric şi fu după aceea conducătorul şcoalei

din Nisibi. Câna

Nisibi căzu sub stăpânireaper:
.

şilor (363), el se retrase pe teritoriul

roman,

ia

a

a fost simplu preot,

Deşi sfântul Efrem

Făesa.
iar după
mare

|

diacon, totuș a exercitato

alţii numai

înrâurire. asupra

săi,

contimporanilor

prin

talentu i oratoric, prin vieaţa exemplară şi prin

întinsele

mulțime

sale

Dela

cunoştinţe

de scrieri, constând

rămas o

el au

din omilii, comen-

tarii la - Sfânta Scriptură, imne şi rugăciuni
dintre care unele precum este: „Doarmne şi stă-

pânul vieţii mele...“ se citesc şi astăzi în biserică. Sirienii i-au dat numele de: Profetul sirian, Trompeta siriană, Lira Duhului Sf ânt,
Se
efc..

II

Către sfârşitul veacului IV şi în prima ju-

"mătate a veacalui V, cultura teologică ajunse și
a
_
în apus la apogeu.
-- Cei mai însemnați reprezentanţi ai. ei sunt:

1 Sfântul Ambroziu, episcopul Milanului ($
397). Era originar din Galia, unde tatăl său îusese prefect Rămas orfan de tată, veni cu mama
şi traţii

la Roma,.

ajunse

şi

studie dreptul

în

curând guvernatorul provinciilor Liguria şi Emilia,

cu reşedinţa
copul

acestui

la Milan.
oraş,

Incetâud

era

şi ortodocşi în privința

mare

dm vieață evis-

ceartă

între arien.

alegerii noului

episcop.

Când era să se facă alegerea, Ambroziu veni în

biserică,

ca să păstreze

ordinea.

Un copii dir.

mulţime strigă : „Ambroziu să fie episcop“. Po-

„porut

luă

această

drept

un

semn

ceresc

şi a-

clamă pe Ambroziu ca episcop: El se împetriv:
şi spuse că n'a primit nici botezul, ci e abia

catehumen,

dar

poporul

stărui şi el trebui să

cedez> în cele dinurmă.
Ca episcop, Ambroziu se devotă ca totul -he-

mării sale şi studiului teologic. El este un rsare

x

-s

|

205

ascet, .căci postia în toate zilele afară de: duminici şi sărbători, şi a întemeiat mânăstiri de
călugări și călugăriţe. pentru care a. compus o
mulțime de scrieri. Autoritatea sa morală era,

aşa

de -mare,

că

el mustra și pe împărați. Astfel

când Teodosie cel Mare, puse să măcelăriască
1000 de oameni în amfiteatrul din : Tesalonic,
pentrucă se revoltaseră împotriva lui, îl certă

cu străşnicie şi nu-l primi

la sfânta împărtă-

şire decât dupăce făcu pocăință 8. luni de zile
Şi- şi ceru iertare în biserică. Tot asemenea în

cercarea, lui

statuia zeiței

Valentinian. II, de a pune din nou
Victoria

în

senatul

împărătesei /ustinu de a lua cu
serică

din

Milan

pentru

de împotrivirea. sa.

arieni,

roman

şi

armele

fură

|

o

a

bi-

zădărnicite

n

Ambroziu a fost tipul adevăratului episcop
creştin, cum a zis împăratul Teodosie: „Cunosc
un Singur episcop vrednic de acest nume și
acela e Ambroziu“. Dela. el ne au rămas multe

scrieri. Cele mai multe şi mai bune au caracter

moral şi sunt cuvântări, scrieri despre datoriile
preoților, despre fecioare, epistole, imne religioase etc.. Tot el este şi autorul liturghiei, care
se săvârşeşte şi până aziîn Milan.

3. Fericitul

Dalmația.

Studie

Ieronim,
la Roma

născut

la

Stridon

în

şi la Trier, în Galia,

şi duse la început o vieaţă ușuratică, dar în urmă,

se fâcu călugăr

aseză,

pria Antiohia,

La, Roma

vremea
dușmani,

și trăi în

cea

stând „mai mult prin
sa

papii

mai

răsărit

desăvârşiţă

şi

anume

Palestina, Constantinopoli şi Egipt.

mai

întors

Dumasus,

numai

dar

puţin

timp,

făcându-şi

din cauza firii sale impulsive,

pe

pulti
se

re-
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proape

IE

Se

moarte (420).

până ia

acolo

trăi

şi

Bethlehem

de

a-

mânăstire

trase iarăşi în răsărit, înfiinţă o

bărbaţi pe

El este unul din cei. mai învăţaţi

cari i-a avut. biserica. Cunoştea foarte bine limbile latină, greacă şi ebraică şi citise aproape

tot ce se scrisese în aceste limbi.

este traducerea

sa cea mai însemnată

Opera

Sfintei Scripturi în limba latină,
original, adică Vechiul Testament
Testament

şi Noul

din grecește.

după testul
din ebreeşșt
lui

Traducerea

a, fost primită cu timpul ca text oficial în biserica de apus şi este şi astăzi singurul test
după care se conduce biserica romano-catolică.
Ea poartă numele de Vu/gata. A mai scris apoi
introduceri

în

şi Noul Testament şi che-

Vechiul

stiuni ae geografie şi arheologie

istoriei a făcut

meniul

ebraică,

începutui

In do-

istoriei lite-

raturii bisericeşti cu opera: De viris illustribus.
Pe terenul dogmatic şi polemic a scris mai ales

împotriva pelagienilor
3 Fericitul Augustin,
Numidia.

Monica,

Tatăl sâu era

născut la
păgân,

iar

Tagaste în

o deşteptăciune

sa.

mama

era o foarte pioasă creștină.
rară, studie cu mult

Fiind

de

succes

&-

Josofia şi retorica. în Cartagena, dar ducea vieată
destrăbălată..

Religiunea mamei sale o despreţuia, cum spane

el,singur

„ca pe un

maniheismul
noasă

îl

că. împărtăşeşte

ținu în mrejile

basm

atrase

făgăduiala

o ştiinţă

sale 9 ani. Ca

mai

când

pe

băbesc“,

prin

rminci-

înaltă

şi-l

de

re:

profesor

torică, în Tagaste și în Cartagena şi apoi în
„ Roma şi Milan, se bucură de o foarte bună re-
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putaţiune.: dar se simţia nemulțumit -Lacrămile
mamei

sale'şi predicile sfântului

Ambroziu, care-l

atrăgeau prin forma lor desăvârşită.

îl îndru-

mară, pe căt mai bune, dar totuş nu-l duseră, Ă
la calea. adevărului.
Nu-i venia să se lase de petreceri şi să: primiască botezul, începu':însă să citiască Noul

Testament. O luptă puternică, se 'deslănţui acum
în sufletul său, între înclinarea spre. plăceri - şi
glasul constiinţei. Intr'o-zi, câna turburarea sufletească era mai mare, auzi în grădină un glas
de copil -care zicea: Tolle et lege= Ia şi citește.
Luă, Noul Testament în mână şi-l deschise la
epistola, către romani XIII, 13 unde e scris:
- Să umbăm cu cuviință ca Ziua, nu în ospete
și în beţii...» Din acea clipă, fu un alt om. In
curând se lăsă de profesorat şi se pregăti de

botez, pe care-l -primi -dela

sfântul

latorcându-se

hirotonit

în

Africa,

fu

Ambroziu.
preot

şi

după aceea episcop de Hipo- Regius si fu până
la, sfârşitul

vieţii (430),

un episcop

model

şi-cel

mai înflăcărat luptător împotriva 'maniheilor, a
donatiştilor şi a pelagienilor. Fericitul Augustin
este cel mai genial scriitor bisericesc al apusului. Romano catolicii îl numără chiar între sfinţi.
Biserica,

noastră,

având

în

vedere

că învăţătura

lui du e scutită, de greşeli în materie da credinţă, îi dă numai titlul de fericit.
Aproape nu-i ramură teologică în care el să

nu fi scris ceva Scrierile .cele mai vrednice de
numele lui sunt însă Confesiunile şi opera fi:
losofică, Civitate Dei, în care apără creştinis“mul contra, păgânismului.
Afară de aceşti trei mari reprezentanţi ai teo-
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-

logiei

-

i

fia

să

merită

însemnați şi //ariu, epis-

puţin

mai

ca

timp,

dia acest.

apusene

amintiţi,

e

Pictaviei, un aprig luptător împotriva ari-

„copul

Atanasie

şi sfântul

numit

anismului

al upusu-

“lui, Papa“ Leon I cel Mare, Rufin de Aquileea,
traducătorul în latineşte al mai multor opere
ale părinţilor şi scriitorilor bisericeşti.

din răsă-

rit, Pau! ,Orosiu, istorie şi Petre Chrisologul,
predicator, nu

mitropolit al Ravenei şi renumit
mit și Gurădeaur al apusului.

43,
Starea culturii teologice în răsărit şi apus în
“veacurile VI şi VII. Cauzele

decăderii ei.

I. Breziile ariană, nestoriană, :monofizită, mo" motelită şi în cele dinurmă iconamahismul pricinuiră un nespus de mare rău bisericii. Ele dădură, prilej împăraţilor să se amestece în desbaterea, şi 'rezolvirea chestiunilor bisericeşti şi să-și
impună

chiar

în

multe.

cazuri

părerea,

poruncilor împărătești,
părătească.
Ă

şi

voinţa

lor,

Cine nu se supunea

armelor.

cu puterea

avea

să, sufere

urgia îm-

Mulţi din marii ierarhi şi apărători ai ortodoxiei au fost prigoniţi şi exilați de împărați,
pentrucă nu voiau să cedeze în faţa eretcilor.

Aşa

sa

alţii

In

întâmplat

cu

sfântul

Atanasie

Şi cu

Ciril, patriarhii Alexaadriei, cu -patiiarhul Gherman al Constantinopolului, cu Maxim Mărturi+ sitorul, cu sfântul Teodor Studitul și cu miiţi
aceste

şi. zelul pzntru
socotite

mai

vremi turburi, maritele adevărate

apărarea

dreptei

lesue ca lipsuri decât

credințe
ca

erau

bune în-,
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Suşiri şi atât

pe scaunele

episcopale

cât

şi în

toate posturile însemnate din biserică, fură înăltaţi bărbaţi fâră merite, partizani ai diferitelor
erezii, sau cel mult de acei cari se mulţumiau:
că însemnează, ei personal ceva, iar în faţa reJelor care bântuiau biserica rămâneau nepăsători.
Aceste împrejurări vitrege contribuiră în cel mai
mare grad la demoralizarea clerului și la stri<area caracterelor.
Pe dealtăparte năvălirile barbare, trecerea la
arianism. a celor mai multe popoare germane
creştinate şi mai târziu euceririle arabilor mahomedani sunt tot atâtea cauze, care au ţinut pe
loc desvoltarea bisericii, dacă n'au- dat-o cu mult

înapoi.
_ În asemenea
untru

|
împrejurări

şi dinafară,

se înţelege

nefavorabile,
de

sine

că

dinăştiinţa

teologică şi literatura” bisericească îngenere. “nu
puteau propăşi, ci au trebuit să decadă. Opezele literare: din aceste vremi sunt copieri, sau
compilaţiuni lipsite de originalitate, după cele
din veacurile autsrioare. Numai
parte din cele
îndreptate îmootriva. eresurilor şi din cele. scrise
pentru apărarea
cultului sfintelor icoane, sunt

izvorite dintr'un idealism mai
zintă mai multă originalitate.
11,

Cei

mai

însemnați

teologice la, răsărit.

1. Ioan
polului.

S'a

pronunţat

reprezentanţi

în aceste

veacuri,

şi pre-

ai ştiinţei

sunt:

Scolasticul; patriarh al Constantinotăcut cunoscut urmaşilor

printr'o.co-

lecţie sistematică de canoane şi de legi împărăteşti privitoare la biserică. Pentru aceasta esta

sozotit ca părintele dreptului bisericesc, în ră-

sărit.
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2. Ioan

Aa

Scărarul, stareţul unei mânăstiri de

pe muntele

Sinai.

Se numeşte «Scărarul», pentru

că a coripus o operă întitulată «Scara», în care
expune

cărora

30

de

exerciţii ascetice, prin

monahii

îndeplinirea

se pot -ridica, ca pe treptele unei

scări, până la cel mai înalt grad de desăvârșire
morală. Amândoi 'aceşti scriitori au trăit în veacul

VI.

o.

3. Maxim

|

|

Mărturisitorul,

,

a

Ă

cel mai mare scri-

itor bisericesc din răsărit, în veacul VII. Se trăgea
dintro familie nobilă din Constantinopoli. Cea

mai maie parte a vieţii: o petrecu însă în Africa
şi în-apus,' de unde lupta prin scrieri pline de
erudiție şi de entuziasm împotriva. monotelitismiului, patronat de împăratul bizantin Constant
II. Din această cauză fu pus în lanţuri, i-se tăie
limba şi mâna dreaptă și fu trimis în exil în
Colhida, unde 'şi muri. Cele mai multe din serierile sale sunt îndreptate împotriva monotelitismului,

dar

are

şi scrieri

ascetice şi mistice, cum

e de pildă Explicarea mistico-simbolică a sfintei
liturghii.
|
4; Sfântul loan Damaschin, cel mai reoumit
teolog răsăritean

din veacul VIII.

a trăit mult timp în Damasc,

"şi numele
fuiui,

dar

de Damaschin.
find

bănuit

S'a născut

de unde-și

şi

trage

Aci fu sfetnicul cali-

că ţine cu împărăţia

bi-

zantină, se ratrase în mânăstirea sfântul Sava.
de lângă lerusalim. De aci a dus el cu mult
succes lupta cu condeiul împotriva iconoclasmului

şi a pavlicienilor.

Pentru

verva

şi frumu-

sețea stilului, posteritatea i-a dat numele de
râu de aur=—'p5»sopâac. Opera sa principală este
intitulată, « [lragi, voszos
= Fântâna cunoștinței» și
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constă din trei părţi. Partea întâi este o introducere filosofică în materie ; în partea doua se
face o privire istorică asupra ereziilor, iar partea.

treia coprinde

„Expunerea precisă

a credinței

ortodoxe“. Această dinurma .parte, cunoscută.
sub humele:de Teologia sfântului Damaschin,
este cea mai veche expunere în toată regulaa.
Teologiei Dogmaticeşi o lucrare de; foarte mare
valoare
Veacuri îutregi ea n'a avut pereche și
a fost folosită nu numai în răsărit, ci şi în a
pus. A fost şi muzicant renumit. El—se zice că

—a..inventât cele 8 glasuri

din

muzica

biseri-

cească orientală, a compus o mulțime. de imne
şi ode şi a adunat la un loc cântările care com-

pun Oetoifiul
Cu sfântul loan Damaschin se încheie şirul
părinţilor bisericeşti din răsărit. De acum înainte,
oricât

s'ar

rile sale,

distinge

nu

mai

sericesc, ci numai
Dintre
marea,

scriitorii

shismă,

prin

vieaţa

şi scrie-

numele de părinte bi-

de scriitor bisericesc.
bisericeşti

(1054),

Studitul (+ 826)

telor icoane;

cineva

poartă

mai

coragiosvl

învățatul

răsăriteni,
sunt

Ge

apărător

patriarh

|

inainte

amintit

de

Teodor

al cultului sfin-

al Constantinopolului

Fotie şi Simeon_Metafrastul (veacul_X), care a scris
Viețile

Sfinţilor.

III. In apus, reprezentanții
culturii teologice au fost:

mai

1. Boeţiu, un senator roman,

de

seamă

ai

pe care împă-

ratul Teodoric cel Mare îl ţinu multă vreme închis şi-l osândi la moarte (525), învinuindu-l
de trădare de stat. Era filosof de seamă, cum
ne dovedeşte lucrarea: De consolatione philo-

212.
_sophiae

compusă

de el .în

datoreşte introducerea,

închisoare.

filosofiei

lui

Lui. se

Aristotel

în

teologia. apuseană

„2.
tar

Casiodor,
roman,

un alt senator şi

contimporan

cu

năr decât el. Sătul de lume,

mare demai-

Boeţiu,

se

dar mai tâ-

retrase într'o

mânăstire din: Calabria, întemeiată, de el, şi trăi
acolo până la o vârstă foarte înaintată, ocu=
“pându se cu conducerea mânăstirii gi cu compunerea de lucrări: teologice. A făcut o istorie
bisericeas:ă,. prelucrată după, istorici. mai vechi
şi o carte în care se dau reguli cum trebue să
se explice Sfânta Scriptură și cu ce se ocvpă
fiecare disciplină teologică |

3

Dionisie Exiguul

sau

cel

Mic,

un scit,

născut, probabil, în Dobrogea de astăzi, iar mai
târziu superior al unei mânăstiri din Roma.
Bun cunoscător al literaturii bisericeşti orientale
făcu o colecţie de canoane,
câştigându-şi prin

aceasta, titlul de părinte al Dreptului Bisericesc
pentru apus şi introduse numărarea. anilor deia
naşterea Domaului, care poartă numele -de era

dionisiacă

sau

creștinătatea

4

şi

Sfântul

vulgară,

de

care

se: servește

astăzi.

Grigore

cel. Mare, papă al Romei

(- 604). Se trăgea. dintr'o familie ds. patricieni,
se retrase însă
apoi apocrisiar

de timpuriu în mânăstire.
Fu
(nunțiu papa!)
în Constantino-

-poii, unde făcu cunoştinţă de aproape cu literatura bisericească, răsăriteană Ca papă a fost
un reformator al obiceiurilor clerului şi al cântării bisericeşti, care dela_el se numeşte gregoriană,

un

scaunului

susţinător

papal,

hotărit

al

un' mare filantrop

prerogativelor

şi

patronul

23 misiunii de

creştinare a

anglo saxonilor

şi

lon-

gobarzilor. Dela el ne-au rămas un tratat de
Pastorală, intitulat: Liber regulae - pastoralis,

„un comentar moral lă cârtea
ob

şi 5 cărti de

dialogi, din care cauză i-sa dat numele de «Dialogul». Tot lui i-se atribue şi liturghia mai

nainte: sfințită, case se oficiază la noi în postul.
- mare.

Cu Grigore cel Mare se încheie, pentru noi ortodocşii, şirul părinților biserlcești Gin apus. Din seiitorii
de mai

târziu

putem

aminti

pe

învățatul

episcop

de

. Sevila Isidor (+ 636), trecut de occidentali între sfinţi;
Beda - Vencrabilul (+ 735), istoricul bisericii anglo-sax„one: Alcuin (î 804) deasemeni anglo-saxcn şi cel
ma” și mai stimat învăţat al timpului
său. A
la curtea împăratului Carol cel Mare, cu care
preună a organizat biserica şi şcoa'a ; Rhobanus

urus, ucenicul lui Alcuin. cel
- germanilor; Paul Diaconul, un
timporan
cu Alcuin şi trăitor,
Carol cel Mare; Joan Frigena
învăţat al apusului din veacul

mai
trăit
îmMa-

dintâi mare învăţat al
învăţat longobard, conca şi el, la curtea vi
Scotul, cel mai. mare
IX. A trăit la curtea

regilor trancezi şi apoi a celor anglo-saxoni. Se zice
că a fost omorîtcu pumnalele de propriii săi ucenici,
pentrucă era prea sever cu cei. E un scriitor original,

dar învăţătura

sa. este în cea mai mare parte rătăcită.
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ORGANIZAREA

BISERICII

Raporturile dintre biserică şi siat în veacurile
IV—IX în răsărit şi apus. Ierarhia bisericească.
Căsătoria şi celibatul clerului. Celibatul
în apus și urmările lui.

« |. Dela
religiune

recunoaşterea
de stat de

către

raportul dintre biserică şi

religiunii

creştine, ca

Constantin

stat — care

cel

Mare,

până

a-

-

-
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tunci fusese un raport de. dușmănie, pentrucă
statul persecuta biserica
— se schimbă, întrun
raport de înțelegere şi sprijin. reciproc. Statul
luă asupră-și îndatorirea de a clădi şi întreţine
biserici, de. a asigura existența materială a

preoţilor şi de a da bisericii tot concursul pentru
aplicarea legilor şi dispozițiunilor sale. El acordă
bisericii o mulțime de imunităti, adică de scutiri
de dări, de obligaţiuni şi unele drepturi sau pre:

rogativede mare însemnătate. Astfel preoţii fură
de plata

dărilor către statşi li se acordă

dreptul de a nu

scutiţi

fi judecaţi deiTribunalele civile,

ci de autoritatea bisericească; averile bisericeşti
fură deasemeni scutite de dările către stat,
lăcașurile sfinte Câştigară dreptul de azil, ia
virtutea

căruia

oricine

era

urmărit

de

autorita-

-xea laică pentru vreun delict sau vreo. crimă
nu putea fi arestat cât timp se afla refugiat
într'o. biserică.
“ln-schimbul acestor “drepturi şi privilegii, bi-

serica da

statului

la rândul

său

preţiosul

ei

sprijin moral, înnobilând sufietele şi îndemnând
“la supunere desăvârşităși din convingere față
de autorităţile şi legile statului.

Un rol important în acest fel da raport între
“biserică şi stat au avut împărații. Insuş Constantin csl Mare

se considera

pe sine ca <epis-

cop în trebile din afară ale bisericii»

şi

taţi

împărații următori s'au amestecat — unii ma:
mult, alţii mai puţin,—în afacerile bisericeşti, în
virtutea acestui titlu. Astfel împărații îşi spuneau

cuvântul

la facarea

legilor

bisericeşti,

ia

aleg=rea de episcopi și mitrogoliţi, la fixarea îstinderii epăârhiilor 'ete. Ei convocau sinoadele şi
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întăriau hotărrile; luate de ele şi tot. ei judecau
pe episcopi pentru delictele de drâpt- comun, sau .
îi trimeteau

în

judecata,

vreunui

sinod

şi

pri-

miau apelurile celor osândiţi de sinoade. Unii
împărați abuzară de drepturile lor şi se amestecară,. chiar în disputele teologice, căutând să-şi
impună părerile. Acestea au fost însă numai
excepții.

Acest raport dintre biserică şi stat a domnit
în întreaga. biserică până la a doua, jumătațe a
veacului V, când în apus sa schimbat prin că-

derea imperului

(476).

Dela această dată, înainte,

episcopii occidentali. dobândesc o mare infiuență
în atacerile curat lumești, prin aceea că în oraşe,
unde

populaţia,

în majoritate era romană, aproape

întreaga autoritate administrativă şi
rească pe care până aci o exercitase

judecătostatul, fu

concentrată în mâinile lor. In special.

papa, ca

cel dintâi episcop din tot apusul, își îosuși, pe
lângă, puterea, spirituală, şi aproape toate drepturile politice pe .care le aveau împărații romani.

Cu chipul acesta,

ierarhia înaltă din: biserica de

apus îşi perdu în mare parte caracterul spiritual,
iar raportul dintre biserică şi stat luă o altă
_ întorsătură, întrucât

supremaţia

o avea

iar. statul trebuia să i-se supună.
Il. Ierarhia bisericească constă
mai înainte, din cele trei trepta:

presbiteratul şi diaconatul,
unile sale
îasă, prin

bine

îmmulţirea,

judecătoreşii,
trepte

definile.

biserica,

.
acum, ca şi
episcopatul,

fiecare cu - atribuți-

Sarcina

afacerilor

îngreuindu-se

administrative

sa simţit nevoie de crearea

corespunzătoare

la noi

funcțiuni

şi

a noi

şi trebu-

iaţe ale bisericii. Toate treptele” din nou înfiiu-

.
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țate au însă

ca bază cele trei trepte
făcând

aşa zisa ierarhie

jurisdicțională, adică

teri administrative

bire de sfințita

un

principale

şi se socotese ca

nou fel de ierarhie,

şi judecătoreşti,

ierarhie,

adică

cu pu-

spre deose-

cea;

care are

puterea, de -a.: propovedui cuvântul lui Dumnezeu
“şi a săvârşi sfintele taine. Din” ierarhia jurisdicţională fac parte:
1. Arhiepiscopii. Acest titlu se da. episcopilor,
cari ocupau cele mai însemnate ' “scaune epis-

copale.
2. Mitropoliții. Acest nume
piscopi a, căror. autoritate se

întreagă

mai

se dete acelor €=
întindea peste c

provincie sau eparhie, în care se aflau

mulţi episcopi. Numele Je-a venit dela ora-

şele mari ale imperiului (zqrpâwoho), în
îşi aveau de regulă reşedinţa.
,

3. Exarhii erau

mitropoliţii

naţi ai celor 4 (mai târziu 5)
aveau sub ascultarea, lor mai

cei

care

e:

mai însem-

prefecturi şi car:
mulţi alţi mitro-

poliți. In apus ei purtau numele de primați.
_- 4. Patriarhii. Acest nume sa dat, încerânc
din veacul IV, arhiepiscopilor din Alexandria,
„ Antiohia, Roma, Constantinopoli şi celui cin lerosalim.
Toate aceste. 4 trepte sau desvoltat din treapia
„episcopatului şi sunt superioare ei numai dir

punct de vedere jurisdicțional.
Din

treapta

presbiteratului au ieşit:

"1. Arhipresbiterii,

protopresbiterii

sau pro-

Îtopopăt Aceştia erau cei dintâi preoţi dintr'oe„parhie, cari conduceau afacerile eparhiei, cânc
“era vacant scaunul episcopal, inspectau pe preoţi şi săvârşiau serviciul divin în oraș, dimpre=

ună eu: “mai mulţi preoți. ŞI: diaconi,

subalterni

ai lor. -

2

Arhimandriții

acei preoţi - dintre
unei mânăstiri,

egumenii Sau:

stareţii erau

monahi, cari aveau . conducerea,

__ Din treapta diaconatului avem:
1. Arhidiaconii şi protodiaconii,
cari erau
cei dintâi între diaconii unei catredrale mitropolitane sau episcopale.. Ei primiau adesea în- .
săroiări administrative din partea chiriarhilor
OTe
Afară de aceşti. dernnitari bisericești din treapta,
preoţiei: şi. a. diaconiei

mai -erau

şi alţii,

cari în-

depliniau alte servicii pe lângă
catredrale şi
cancelariile mitropolitane şi episcopale.

„Astfel erau: 1. Economul, îngrijitor de averea
bisericii; 2. Logotetul, un fel de controlor al
veniturilor bisericeşti;

3.

Schevofilaxul,

păstră-

torul sfintelor vase şi odoare bisericeşti; 4. Hartofilaxui sau arhivarul, 5. Protecdicul, şeful
- advocatţilor bisericeşti

(defensorilor),

cu susținerea proceselor bisericii,
“orfanilor şi -celor săraci ş. a.
căsătoriţi

ce-şi dobândi

cât

şi

monahismul,

au luat

€
sfinţii părinţi,“ari
ecumenic,

necăsătoriți

făcu

Bunul

pe

parte

ca pe viitor

să propună
nu

mai

văduvelor,

puteau

preoţii

început

Incă dela

„UI.
atât

însărcinaţi

ale

să fie
nume

unii dintre

la sinodull
ie-.

membrii

fie căsătoriţi.

Pro-

rarhiei

bisericeşti

să

anume

Pafnutie,

care suferise munci şi rămăsese

punerea îu însă combătută cu multă căldură de
episcop şi renumit acest egiptean,
un bătân
fără un ochiu
țian.

Acesta

în timpul
convinse

pe

SI:hileusru. — st, Biserie. Univ,

persecutiunii lui Dioclemembrii

sinodului,
13

că

“nu-i bine să impună tuturor clericilor să fie necăsătoriți, pentrucă puţini pot duce adevărata
viață celibatară. Sinodul lăsă . fiecărui candidat
de preoţie să-şi aleagă, dacă vrea. să se căsătoriască sau nu înainte de a fi hirotonit și opri

numai căsătoria după primirea hirotoniei. Sinodul
“VI ecumenic condamnă, chiar celibatul preoților
şi al diaconilor şi hotărăște ca numai episcopii
să fie celibatari. |
În apus sa impus tuturor clericilor, până și
ipodiaconilor, traiul celibatar, de un sinod ţinut

în Elvira, în Spania (pe la (305)

Când biserica

de răsărit; a observat că în apus

nu se ţine sea-

mă

de

hotărîrea

sinodului

damnat acea practică
dar nici după aceasta

|

ecumenic,

a con:

la sinodul VI ecumenic,
biserica de apus n'a re-

_nunţat ia ea. Cu toate că papii au luat diferite
măsuri ca, tot clerul se fie celibatar, ei nau iz_butit însă să-şi îndepliniască

această

dorință

în

periodul acesta, (până la, marea shismă), căci în
multe ţări, preoţii n'au' voit să se, supună po:
runcii papii.
.
Urmările 'constrângerii la viaţa celibatară au
fost foarte păgubitoare din punct de vedere moral,
„căci elericii au început să trăiască în concubinaj şi în ralaţiuni cu femei căsătorite, ceeace

„era foarte grav şi scandaliza nespus de mult »e
„credincioși.
A
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45.
Patriarhii. Sinoadele, ca formă supremă

de ocârmuire în biserică. Patriarhul Constantinopolului faţă de ceilalţi patriarhi.
din

1. Dintre toţi mitropoliţii, arhiepiscopii şi exarhii
întreg. imperiul roman, sinod
I- ecumenic
ul

ridică la o deosebită cinste pe mitropoliţii sau
arhiepiscopii Romei, Antiohieişi Alexandriei. Sinodul II ecumenic

adaose

la aceştia şi pe

ar-

hiepiscopul Constantinopolului
sau Romei cei nouă,

a doua, capitală a imperiului, punându-l în locul
al doilea, adică îndată după arhiepiscopul Romei şi înaintea, celor din Antiohia şi Alexandria; iar
sinodul 1V ecumenic împărtăşi de aceeaș cinste
şi pe arhiepiscopul lerusalimului, căruia încă de
la sinodul | ecumenic i-se crease o poziţiune pri-

vilegiată

Aceşti cinci ierarhi și înalţi demnitari

bisericeşti primiră

după, aceea numele

distinctiv

de patriarhi. Patriarhul Romei luă însă de timpuriu numele

de papă, care însemnează părinte.

Acest nume l-a avut multă vreme şi patriarhul
Alexandriei, dar mai în urmă fu'purtat numai
de patriarhul Romei.
Patriaihilor le fu încredințată supravegherea
în cele duhovnicești a întregei creştinătăţi. Te
ritoriul imperiului roman fu împărţit întro'ei astfel: Patriarhul Romei avea supravegherea peste

întreg apusul şi lliria;

cel din

Constantinopoli

peste Tracia, Asia şi Pont, cel din Alexandria
peste Egipt, Libia şi Pentapoli ; cel din Antiohia
peste Fenicia, Siria şi Arabia ; iar cel din lerusalim peste Palestina. Numai puţine biserici n'au

|

atârnat de patriarhi. Asfel au _tost în. apus biserica, - Africei, mitropolia din Cartagena, a Ali-

lanului,

a Acvileei și a Ravenei,

biserica din

insula,

Cipru.

iar în răsărit

Mitropoliţii

acestor bi-

serici se numiau aufocefali, adică neatârnaţi de
..
alţii, sau de-sine stătători. -.
şi prerogative
drepturi.
aveau
„Câte 5 patriarhii
sub jurisdicde
ii
“egale. Hirotoniau .pe mitropoliţ
barţinuturile
țiunea lor, cum şi pe. episcopii din
bare, -convocau pe mitropoliți la sinoadele. parti:
culare, primiau -şi judecau în sinod plângerile
mitropoliţilor, ete. Ei nu puteau fi judecaţi decât de un sinod ecumenic, sub prezidenţia unu.

patriarh,
de onoare

care trebuia să fie superior în rangu
celui dat în judecată.

nu exer2: Atât patriarhii cât şi. mitropoliţii
citau ei singuri puterea administrativă și judecătorească,. încredinţată, lor, ci fiecare avea pe

lângă sine câte un sinod: al patriarhului comput
numai din mitropoliți, iar al mitropolitului com:
pus din episcopi. Orice chestiune de mare im:
portanță, trebuia, să, treacă prin sinod.
Precum. în fiecare -patriarhie şi mitropolie îr
parte sinodul este autoritatea csa mai înaltă, toi
astfel este şi în întreaga biserică sinodul ecu“menic sau a toată lumea.. El este forma supremă de. ocârmuire a bisericii, atât în . chestiu:
nile de credință, cât şi în cele de -disciplinăși
cult. Hotăririlor sale trebue să se supună toată
suflarea creştinească şi ele nu pot fi schimbate
decât de un alt sinod ecumenic. Şi hotăririle sinoadelor locale şi ale celor patriarhale pot avec
această. putere, dacă sunt aprobate de un sinoc
ecumenic. “Fiindcă hotăririle sinoadelor ecume-
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nice. sunt valabile pentru toată lumea creştină,
trebuiau -să ia parte la. ele episcopi din întreaga
biserică. Indeosebi' patriarhii nu trebuiau să lipsiască, dar dacă unul din ei nu sar fi putut
duce la sinod, din vreo cauză oarecare, era, dator
să-şi trimită, delegaţi, iar dacă nici aceasta nu
era cu putinţă, atunci trebuia să dea consimţimântul său la toate cele făcute de sinod.
|
3. Raportul patriarhului de Constantinopoli
faţă, de ceilalţi . patriarhi n'a fost totdeauna a-

celaș.

La început,

în

menic

(380:;,

fu

când

timpul sinodului
înfiinţat

acest

Il ecu-

patriarhat,

patriarhul de Constantinopoli venia în rang imediat după al. Romei, loc pe care şi l-a păstrat
şi pe viitor, -dar

vaza

sa

a mers

crescând.

De

unde la început autoritatea sa se întindea, după
toată, probabilitatea, numai asupra Traciei, sinodal IV ecumenic .supune jurisdicţiunei sale și
diecesa Asiei şi a Pontului. Cu cât Constantinopolul câştiga în importanţă, cu atât şi autoritatea patriarhului» de aci creştea, căci împărații
din răsărit

ţineau

ca

patriarhul

din capitala

lor

să fie cel dintâi patriarh creştin.
Cucerirea, de către mahomedani (veacul VII)
a teritoriului asupra 'căruia se întindea autoritatea, celorlalţi trei patriarhi orientali, contribui
în mare măsură la ridicarea patriarhului de Constantinopoli mai presus de ceilalți. Fiind rău pri- viți, împilaţi şi chiar persecutați de mahomedani, cari vedeau în ei niște aliaţi ai bizantinilor, patriarhii de Antiohia şi lerusalim pierdură, puţin câte puţin din autoritatea şi libertatea lor de acţiune şi, pentru a putea dăinui
mai departe, trebuiră să-și îndrepte privirile şi

"să şi pună nădejdea în patriarhul de Constantinopoli. Acesta, întradevăr
şi material ce putu, dar

dintre ei se schimnă.

le dete sprijinul mora
prin aceasta raport

Cei trei patriarhise sim-

țiau, cum de altfel e natural. în asemenea împrejurări, oarecum obligaţi faţă de patriarhul de
Constantinopoli, din al cărui cuvânt nu putea!
ieși, iar cu vrema ajunseră un fel de subaltern
ai lui.
Această priză, Şi puternică împrejurare, piu:

altele care s'au adăogat în decursul vremii, a!
făcut ca autoritatea patriarhului de Constant!
nopoli -să

crească

foarte

mult

și

ca raportu

Qintre el şi ceilalți patriarhi orientali, să nu fi:
întrutotul

cel de

mai

înainte,

adică

un rapor

de deplină: egalitate, cu o simplă prerogativă dt
onoare, ci un raport de subordonare al celor dt
al doilea faţă, de.cel dintâ;.
4.

Cam

acelaş

lucru se

petrece

şi între

pa-

triarhii sau papii Romei şi toți ceilalţi patriarhi
Se ştie că patriarhul Romei a fost socotit chia:
dela, început ca cel dintâi dintre. patriarhi.
Sinodul | ecumenic a consfințit aceasta și
nici un alt sinod ecumenic na tăgăduit-o. In-

tâietatea sau primatul patriarhului Romei eră
însă. numai ceva Onorific. El era între ceilalți
un primus inter pares, iar nicidecum superior
“lor, cu drepturi.sau prerogative mai înalte. De
altfel așa ceva nu este în spiritul creştinisru-

lui, căci
tru lisus
„Cel ce
fie vouă

Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nosChristos a zis. sfinţilor săi apostoli:
voiește să fie mai mare între voi să
slugă“. Din nenorocire însă, patriarhii

Romei și-au pus înî cap

că ei stau

cu

mult

o

mai presus
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decât

tot 'ceilatți patriarhi,

că au

dreptul de judecată şi administrățiune asupra
întregei biserici creştiue,

eă

sunt

Singurii

prezentanţi ai Mântuitorului Christos
mânt şi capi ai bisericii, etc., etc.
Mai

multe

cauze

sprijinul acestor

şi

împrejurări

pretenţiuni.

au

re-

pe păvenit

în

Astfel :

1. Biserica din Roma era singură în tot apu„sul întemeiată de un stânt apostol. Mai mult
chiar, se răspândi de timpuriu legenda că sfântul apostol Petru, nu numai că a înființat biserica aceasta, ci a şi păstorit: o, ca cel dintâi
episcop al ei, timp de 25 ani şi că el fusese
rânduit de Domnul să, fie capul bisericii. Acea-

sta, făcea ca papii să apară într'o lumină foarte
favorabilă, căci începură a fi socotiți capi ai
bisericii, ca unii ce şedeau pe scaunul sfântului
Petru,
2. Mutarea, capitalei imperiului din Roma la
Constantinopoli, făcu ca papa să rămână cel
mai însemnat personagiu din Roma, iar când
“inăperiul

de apus căzu în mâinile barbarilor

(476)

-papa ajunse,să fie privit chiar ca urmaş al
“împăraţilor romani şi să-şi însuşiască şi o sumă
de drepturi politice.

„3. Biserica din Roma, primi nume:oase dona-

ţiuni-îa

bani,

uvdoare

şi chiar

teritorii

şi,

fiind

în stare înfloritoare din punct de vedere mate- "“ rial, câștigă si moralmente.
4. Turburările provocate în răsărit de diferitele erezii au folosit iarăş papilor, pentrucă apu-

“sul a fost mai puţin atins de ele şi răsăritenii au
* tost nevoiţi de multe

ori să apeleze la papi,

la nişte arbitrii, pentru a pune

capăt

ca

certelor.

.

004:

- Toate

acestea

au făcut-ca puterea şi auteri-

tatea papii să crească în. realitate, ca el să se
socotiască mai: presus de ceilalţi patriarhi, să
ridice pretenţiunea absurdă

ca întreaga, biserică

să-l recunoască de cap al ei.. Această

preten-

ţiune, care—dimpreună-cu alte cauze a dus cu
vremea, la despărţirea biserisii
de 'răsărit de cea
de apus—n'a fost recunoscută nici odată de

patriahii şi de biserica ortodoxă în genere. -Ea
na tăgăduit papii întâietatea ee onoare, dar
nu i-a recunoscut primatul juvisdictional şi nu
I-a recunoscut de. cap al bisericii, pentrucă
unicul cap

Mântuitorul

al

bisericii

este

Intemeietorul

ei,

Christos.
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SERVICIUL DIVIN:
Observaţiuni asupra serviciului divin în răsări!.
Particularilăţi introduse în apus: azimă,
organe, missae privatae.

1. Avântul

pe carel luă

biserica după pro:

clamarea, religiunii creştine ca religiune de sta:
s'a. resimţit în serviciul divin, care s2 desvoltă
acum foarte mult şi deveni mai pompos. |
" Centrul -serviciului religios era acum, ca şi

până aci, tot sfânta
mularele

vechi

de liturghii se mai

altele şi anume:
a

Pe

liturghie.

sfântului Ioan

a sfântului
Gurădeaur

lângă tor-

compuseră

și

Vasile cel Mare.
liturghia

mi:

şi prelucrarea

i-

şi

nainte sfințita, atribuită sfântului Grigore ci
Mare, sau Dialogul. Câte trele aczste liturghi:

sunt de fapt o prescurtare
turghiilor vechi.

-- Părţila constitutive ale fiecărei liturghii sunt
liturghia catetot trei şi anume: proscomidia,
numenilor şi liturghia, credincioşilor, însă fiecare .
din ele, dar-mai ales liturghia, fură amplificate
şi înfrumuseţate cu rugăciuni, cântări şi imne

nouă. Astfel la începutul veacului V, sa adăogat la liturghia catehumenilor cântarea: „Sfinte
Dumnezeule“,

credincioşilor reci-

şi la liturghia

area. simbolului credinţei, iar la începutul vea:
cului VI cântarea „Heruvicului“. Intreg serviciul
cu frumoasele

îmbogăţit

divin a fost deasemeni

cântări ale celor 8 glasuri din Octoih şi Triod.
Afară; de sfânta liturghie
vecerniei, al utreniei şi al
care

pe

forma

în

mai găsim serviciul
ceasurilor, aproape
astăzi,

avem

o

privegherea înainte de sărbători
adică procesiuni religioase.

O deosebită, podoabă

precum

Şi

şi litanii,

mari

a, cultului dumnezeesc şi

a locaşilor sfinte din acest timp o formează, sfin“tele icoane atât cele portative cât şi cele pictate

pe pereţi. Afară de scopul decorativ, sfintele icoane

mai

aveau

priviau

şi

scopul

de a

aaucereaminte de

tăţişate

de sle

şi

îndemnul

taine

se

săvârşesz

ceice le

în

trezi

persoanele

sfinte în-

de a imita viaţa

l6r, din care cauză sfântul Grigore cel Mare le-a
dat numele de: Biblia laicilor şi a săracilor.
Sfântele

ca

şi mai

înainte,

numai că ritualul lor e mai desvoltat şi se face |
cu -mai multă solemnitate.
Locașurile sfinte sunt

pentru

serviciul

divin,

acum

având

clădiri

azeeaş

proprii

împărţire

de
în 3 părți: altarul, sânul şi tinda. şi forma
sticruce sau corabie, executate însă în diferite

juri şi frumos împodobite.

Multe din ele erau de

226
o

măreție și splendoare

*

neîntrecută. Astfel bise-

rica sfânta Sofia din Constandinopoli, zidită de
împăratul Iustinian |, este şi până astăzi un
monument

de o frumuseţe

-uimitoare, așa că a

avut dreptate lustinian să .exclame la sfinţirea
„ Te-am întrecut, Solomoane!“ Bisericii mămeta” se găsiau
prin

toate

deasemeni

oraşele

mari

la

din

locarile sfinte

şi

apus.

“Sărbătorile se înmulțesc în acest timp foarte
mult. Mai întâi sărbătoarea Nașterii Domnului

'se desparte de: sărbătoarea Botezului Domnului
"şi se

serbează

Decembrie,

deosebit,

cea dintâi

iar cea de-a

doua

Sfinţilor Grigore de Nazianz

în ziua de 25

tot la 6 lanuarie.

şi

loan

Gurădeaur

li se datorește introducerea în răsărit a acestei

” sărbători, care în apus se ţinea de mai înainte.
To; cam

în

acelaş

timp

se

introduse

şi săr-

bătoarea, Intâmpinării Domnului, iar în veacul
V se introduseră sărbătorile: Schimbarea lă față
a Domnului, Buna Vestire şi Adormirea Maicii Domnului “In. veacul VII se introduse săr
bătoarea ' Naşterii Maicii

Domnului,

iar în vea-

cul VIII a /ntrării în biserică. Afară de ac:st
sărbători împărătești rai găsim încă din veacul
IV Sărbători în onoarea sfinților arhangheli
“Mihail şi Gavriil şi a multor sfinţi ca de pildă:
“a Sfântului arhidiacon -Stefan, a sfântului loan
Botezătorul (naşterea şi tăierea capului), a sfinților apostoli Petru şi Pavel, a o mulţime de
martiri, cam şi sărbătoarea 7uturor Sfinţilor.

Luarea înapoi a

sfintei

cruci -pe

care

fusese

răstignit Domnul şi pe care o. găsise sfânta Elena, mama lui Constantin cel Mare
— din mâi-

niie perşilor, de către împăratul Eraclie în anui
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628, date prilej la instituirea. sărbătorii Inălțarea

Sfintei Cruci, iar în amintirea

nitiv al cultului sfintelor
părătesei Teodora,

se

triumfului

defi-

icoane, în timpul îm-

institui

Duminica

Orto-

doxiei. Fiecare biserică serba apoi cu o deosebită cinste zilele morții martirilor din sânul său,
cum şi ale acelora ale căror sfinte moaşte le
poseda; Ca zi specială

pentru

de cei morţi se stabili

sâmbăta

mâni.

In această

zi

se

aducerea

făcea sfânta liturghie,

aducându-se sfânta euharistie ca
cei răposaţişi se înălțau către
alte rugăciuni,

anume

aminte

fiecărei săptă-

făcute

jertiă pentru
Dumnezeu și

pentru

su-

odihna

fletelor lor şi pentru iertarea de păcate.
Cum vedem dar, serviciul divin ia în acest
timp o desvoltare
dinainte

de

foarte

Constantin

mare,

cel

Mare

față cu

timpul

şi se încheagă

neschimbate până în
în forme care au rămas
zilele noastre.
|
răspândită era
mai
cea
2.:In apus liturghia
cărei autor teal
de
așa, zisa liturghie romană,
apostol
sfântul
ologii romano-catolici dau pe
Petru. Ea însă nu e de origină apostolică, ci

datează de mai târziu şi-şi are baza în liturghiile orientale. Sfântul Grigore cel Mare i-a dat

forma pe care o are în mare parte şi azi. Milanul a avut dela sfântul Ambroziu liturghia sa
proprie, numită ambroziană, pe care o păstrează,
_ şi azi. Liturghii a parte a avut şi biserica spa-

niolă aşa zisa liturghie mosarahică, biserica
galicană, (liturghia galicană) şi biserica britană,
(liturghia irlandeză), dar acestea au fost înlo.
cuite vu timpul de liturghia romană.
In locul termenului

liturghie,

în-

occidentalii

a

.

28
trebuinţează
pe cel. de "missasau

mesă,

care

vine probabil, dela latinescul missa din formula

(apolisul) „fe, missa est (concio)“, cu care se

sfârşia liturghia.
Afară de aceasta; ei mai introduiseră și alte
particularităţi în serviciul divin. Astfel pe lângă
cântarea vocală sau din gură, admiseră în bi„serică

şi cântarea

instrumentală

prin întrebvin-

ţarea orgei. Orga se întrebuința şi în răsărit,
““dâr numai prin 'case, iar nu în biserică, Din ră„sărit a şi tost introdusă în apus, şi anume prin

veacul VIII, pe timpul împăratului bizantin Corstantin

Copronim. Acesta

a trimis

o

orgă

re-

gului francez, Pepin cel Scurt. Ea plăcu atât
de mult că fa introdusă şi în serviciul divin şi
în curând se generaliză în tot apusul. Biserica
noastră a socotit ca o: profanare a cânta lui

Dumnezeu din
primit

instrumente,

orga şi a rămas

de

aceea

ea

na

la cântarea, vocală, care

exprimă prin cuvinte cuprinsul rugăciunilor sau
al imnelor

ce se cântă.

O altă particularitate introdusă
cu privire la sfânta
a se efectua

liturghie,

așa, zisele

missae

în

este

apus, tot
obiceiul

privatae,

da

adică

acelea la care nu ia parte nimeni, afară de
preotul liturghisitor şi un servitor bisericesc,
cum şi de a se face mai multe liturghii în
aceeaş zi într'una; şi aceeaș biserică, pe un sin“gur

altar, sau. p2

altare

diferite.

In

acest

sccp

se construiau bisericii cu mai multe altare, Găsin apoi obiceiul ca un preot să poată face
“într'o zi mai multe liturghii...
Precum în sfânta liturghie, tot asttel și ia
„săvârşirea sfintelor taine, se introduseră uneia
4

inovațiuni. Aşa de pildă

obiceiul

de

a

boteza

printi'o “singură, cufundare, de a hirotoni odată
mai mulţi episcopi, preoţi sau diaconi, şi de a-i

unge cu sfântul mir etc. Dar cele mai mari şi
mai grele inovaţiuni sunt întrebuinţarea de azimă
în loc-de pâine

dospită,la

sfânta

evharistie

şi

necitirea rugăciunii prin care se chiamă sfântul Duh, ca să prefacă pâinea şi vinul euharistic în însuş trupul şi sângele Domnului. La
admiterea acestor două inovaţiuni au ajuns apusenii pornind—pentru cea dintâi—dela părerea
“greşită, că Mântuitorul ar fi serbat cina cea de

taină Și ar fi aşezat sfânta euharistie în timpul
sărbătorii Paştelui iudaic, când se măvâncă numai
azimă; iar la cea de a doua, dela socotința,
iarăşi greşită, ca sfintele daruri se sfinţesc numai
prin cuvintele:
„Luaţi, mâncaţi,
acesta este -

trupul meu...“ şi „Beţi dintr'aceasta
sta este sângele. meu...“

toți, ace-

Dacă la acestea vom adăoga, ca în apus se
admiseră în biserică şi sfatui, ceeace biserica
noastră a socotit ca, un început de idololatrie,
ajungem

că, biserica

la, concluzia

timp

occidentală, se

de biserica de răsărit

deosebeşteîn

acest

—păstrâtoare

“a, tuturor
credincioasă

învăţături-

lor şi practicilor moştenite dela, sfinții
şi dela, sfinţii părinți—print'o' întreagă
inovaţiuni.
-

apostoli
serie de

47.

VIEAȚA CREȘTINA
Posturile. Monahismul în răsărit şi apus. Vieafa
creștină în apus în veacurile IX—XI.

1. Vieaţa religioasă morală din acest timp nu
mai

este la înălțimea,

la care se afla înainte de

proclamarea religiunii creştine. ca religiune - da
stat. Aceasta ne-o spune cu mulţă amărăciune
sfântul Atanasie eel Mare prin cuvintele: „Altă
dată

vasele

sfinte

erau de lemn,

iar preotii de

Qur, acum vasele sunt de aur, iar preoții de lemn“.
Trecerea în massă la crestinism - a păgânilor,
făcută de multe ori numai din intereș, iar nu
din convingere, năvălirile barbare şi luptele pă-

timașe dintre creştini, provocate de multele erezii
„ivite acum în biserică, sunt cauzela care au
făcut ca, în inimile multora, indiferența şi făţărnicia

să

ia locul

pietăţii

adânci

de

mai îna-

inte, superstiţiile locul credinţei adevărate, grija
numai de sine însuş locul dragostei către aproa„ pele etc. Cu toate acestea nu trebuia să. credem
că. vieaţa religioasă- morală din acest timp ar fi
fost prea decăzută, așa de decăzută de pildă
cum e în zilele noastre. Nu, căci convertirea la
„creştinism a, milioane de păgâni, mai ales dintre
- barbari, înălţarea de locaşuri sfinte,. lupta cu
- curaj şi statornicie împotriva: ereziilor, înfrunta“rea primajdiilor şi chiar a morţii pentru apărarea

dreptei credințe etc. sunt o dovadă strălucită că
focul dragostei ardea încă în multe inimi, că
„puterea credinţei era încă mare şi că nădejdea
unei vieți mai bune dincolo de mormânt era
încă

vie.

Ilustrarea acestui adevăr ne-o dau marii ie'rarhi, ca un Atanasie şi Vasile cel: Mare. Grigore Teologul şi loan Gurădeaur, Augustin și
Ambroziu, celebrele mame creștine ca Nona.
Emilia, Antuza şi -Monica și vifejii apărători a:

cultului sfintelor icoane, ca un Maxim

Mărtu-

risitorul, Teodor Studitul, loan Damaschin şi alţi.

2. Păzirea, cu stricteţe a posturilor—adică abţinerea dela mâncări de carne, lapte, brânzeturi şi. ouă, de orice -alte. feluri 'de mâncări alese
și în mare

grad

hrănitoare,

dela orice fel de pe-

treceri, ruga, neîntreruptă, şi evitarea, oricărei fapte
rele—sunt iarăş o dovadă că vieaţa creştină era
cu mult mai sus decât azi. În răsărit se postia
afară.de miercuria şi vineria din fiecare săptămână, 40 de zile înainte de Paști, cum și
câte 'o zi înainte de Naşterea Domnului,
de

Bobotează,

de-ziua

sfinţilor apostoli Petru

Pavel şi de Adormirea Maicii Domnului.
“timpul se stabili pentru . postul Crăciunului,
sfinţilor apostoli

Petru

şi Pavel

Maicii Domnului, întinderea

și
Cu
al

și al Adormirii

pe care o au azi.

In apus se postia sâmbăta, în amintirea petreesrii în mormânt a Domniălui, în loc de mier-

curi,

ceeace orientalii

la vechia' practică

cepu apoi să nu

socotiră: ca o abatere

de

a bisericii. De timpuriu se în-

se mai

postiască

nici

vineria

şi sâmbăta din fiecare săptămână, ci se stabiliră

mai întâi 3, apoi 4 săptămâni pe an, în care
se postia miercuria, vineria şi sâmbăta. Acest

post sa numit postul quatembrelor.

Lungimea,

celorlalte posturi era -ca şi în răsărit, dar postirea era mult mai uşoară în apus,
căci se da
voie a mânca lapte, brânză, ouă, peşte ŞI chiar

carne de pasăre,
răsăriteni,

dintre

ceeace
cari

iarăş a scandalizat

mulți nu mâncau

pe

nimic în

zilele de post.

3. O altă dovadă de înălțimea la care se află.

vieaţa, religioasă, morală din acest timp, este întinderea, şi înflorirea la care ajunse monahismul.

Pe urmele sfinţilor anahoreţi,

Paul din Teba

2

„şi Antonie. cel Mare, merseră mii de creştiri,
“mai ales în jăsărit. Sfântul Pahomie, ucenic.
sfântului Antonie, este -cel dintâi organizator a:
vieţii monahale. EI înfiinţă o obşte călugăreasce
pe insula Tabena, în mijiocul Nilului (Egipt
„de sus), din care făcură parte mai. întâi 3000

“apoi 7000 şi în cele din urmă

50.000 -de mo-

nahi. Cu aceasta se făcu. începutul vieţii monaîn comun,

hale de obște, sau

ori

la

un loc

(zotwy6s 3i0c): Membrii unei astfel. de. obşti nu irăiau la. început

toți. sub

acelaș acoperiş,

ci fe-

care-şi avea chilia sau coliba-sa. Acestea for:
mau uliţi întregi. (44572). Cu timpul găsim ş.
mânăstiri

în felul celor de azi.

In frubtea

fie-

sta un superior, numit egumen.
- cărei mânăstiri
avă (părinte), care era pentru
sau
arhimandrit
călugări. ceeace era, episcopul pentru:credincioși.

„Ascultarea necondiționată, faţă de superior ere
cea dintâi datorie-a monahilor. -Afară de aceasi:

ei trebuiau să se abţină dela orice plăcere şi sc

petreacă tot timpul în rugăciune şi lucru. Pen-

tra a nu fi împiedicaţi

dela rugăciune

şi medi-

taţiune chiar în: timpul lucrului, se cerea ca lucrul să nu fie prea greu şi obositor. Macarie
cel "Mare întinse mai departe în Egipt, iar le:
rion în Palestina, monahismul şi organizarea dat:

lui de Pahomie.

.

a

Sfântul - Vasile cel Mare dete o nouă îndru-

mânăstirile dir
mare monahismului, mutând
şi a oraşelor.
satelor
ea.
apropier
pustietăţi în
. El stabil
omenirii
are
spre a-le face mai folosito
toate
astăzi
până
regulele după care se conduc
mânăstirile ortodoxe. .
4. Afară de monahismul ordinar, adică de
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călugării cari trăiau în mânăstiri şi de anahoteţi, se iviră în curând şi alte feluri de mona"hism. Aşa, de pildă un nou fel de monahi, cari
„trăiau în mânăstiri, dar cari se deosibiau de
ceilalți, erau achimiții, aâică, cei cari nu dorm.
Ei se numiau astfel, pentrucă în mânăstirile lor
nu se întrerupea nici odată, serviciul divin. Pentru a se putea ajunge la aceasta, toţi monahii
erau împărţiţiîn

crau şi dormiau

stire. achimită

trei

pe

cete,

erau

sfiliții sau

rugau

lu-

mână-

din Constantinopoli,

Studitul.

petreceau

se

renumită

învăţaţi,

pildă sfântul Teodor
anahoreţi

O

era Studion

din care a ieşit. mulţi

fel pentrucă

care

rând

cum

Un

a

nou

fost

de

fel

de

stâlpnicii, numiţi ast-

toată

viaţa

p=

câte

un

stâlp înalt. Csl mai renumit stâlpnic este sfân.tul Simeon Stâlnipnicul sama cel Mare (i 459),

care a trăit timp de 30 de ani, nu departe de
Antiohia pe un stâlp înalt de aproape 20 de
metri. La extrem duseră monahismul: pâscătorii, adică, acei călugări cari umblau aproape
goi şi s3 hrăniau cu iarbă, ca animalele ierbi-

vore; nebunii pentru Christos, cari căutau anume
să fie luaţi în râs şi batijocoriţi, ca
plăcea lui Dumnezeu; girovagii sau
torii, cari umblau din loc în loc, ca
obiecte sfinte şi cari se dedau uneori
şi stricăciuni; sarabaiții din Egipt şi
din Siria, cari: trăiau câte 2—8 la un

să poată
cutreierăsă vândă
la jafuri
renobotii
loc, când

în prea mare abstinenţă, când în destrăbălare;
secta masalienilor sau a evhililor și a eustațienilor, care susțineau
că mântuirea._se capătă
numai în monahism şi altele. La fel cu mână[. Aibăilesen.

—

Isi,

Biseric.

Univ.

16
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stirile de- călugări, erau organizate şi cele de
ă
călugărițe.
In apus monahismul se făcu cunoscut prin

„ Vieaţa sfântului Antonie cel Mare“, scrisă de
sfântul Atanasie. Sfântul Ambroziv, fericitul
au
Augustin şi leronim.

dus

ei înşişi vieaţă mo-

sian,

Marsilia,

în mânăstirea - din

introduse

Ca-

Joan

nahală şi au încurajat monahismul.

al

cărei superior era, regulele monahale din orient.
După modelul acestei mânăstiri se înfiinţară şi
se. organizară apoi şi altele, mai cu seamă în

Galia. .

o

Adevăratul

|

întemeietor

al 'monahismului

în

apus este însă Benedict de Nursia (în Urabria
Italia) (î 543). Regulele monahale date de el
au fost adoptate în scurt timp de toate mârăstirile din apus. Ele se asemănă mult cu ale
sfântului Vasile, decâv care sunt numai mai puţin aspre. Mânăstirea înființată, de el pe Monte-

Casino,

a jucat un foarte mare

rol

în

istoria

“culturală a întregului apus.
Monahismul a adus mari servicii bisericii. ln
timpurile de grea cumpănă pentru biserică, când
luptele pricinuite de erezii sleiseră puterile cle-

rului” de mir şi ale ierarhilor, manahii au apărat

Glasul
ca preţul vieţii lor adevărata credință,
lor a fost ascultat adesea cu umilinţă de îm-

păraţi, cum

era

altădată

glasul

proteţilor

de

regii lui Israel. Cele mai multe mânăstiri au fost
apvi locaşuri „de adăpost şi de ospitalitate, aşezăminte de binefacere pentru ţinuturile dimprejurul lor, şcoli pentru cultura tineretului, mai
cu deosebire a viitorilor clerici. In ee ierarbhii

D=
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bisericii nau găsit numai
tea dreaptă,

un sprijin în lupta lor

ci de multe ori un sfătuitor înțelept.

5. Vieaţa creştină din

apus,

care

până

în

veacul IX stă tot cam aşa ca şi în răsărit și
care pe timpul lui Carol cel Mare se mai ridicase puțin, decăzu cutotul în veacurile IX—XI.

Scriitorii apuseni numesc

acest interval de timp

„Veacul întunecos“. Războaiele aproape necontenite dintre popoare, pătrunderea în creștinisrn
a o mulţime de idei şi obiceiuri din păgânismul
german, conrupţiunea la care clerul era împins
prin impunerea, celibatului, neștiinţa, şi supersti-

ţiile grosolane ce dominau pretutindeni în pătura,
cea mare a poporului ş. a. sunt cauze care au
provocat

această, stare

rile luate de

numeroase

de

lucruri.

Toate

măsu-

de papi şi de

sinoade,

episcopi, n'au putut duce la nici un rezultat, cât
timp au dăinuit cauzele răului. Indreptarea a
venit abia mai târziu.
48.
Disciplina bisericească.
Excomunicarea.
Interdictul. Judecata
“ Congregaţiunile în apus.

publică.

1. Faţă cu decăderea vieţii creştine, se înțelege dela, sine, că nici disciplina bisericească nu
putea, fi înfloritoare. Incă de pe timpul lui Constantin cel Mare se ridicară plângeri serioase,

că disciplina a slăbit

cutotul

în

biserică şi se

produseră din această cauză chiar shisme rigoriste, cum a fost shisma donatiștilor în Africa
şi a audienilor, mai întâi în Mesopotamia şi

apoi în Sciţia, la goți.
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Donatiştii acuzau biserica de prea muită îndulgența
față, de păcătoşi şi clerul de corrupţiune, Ei învătar
că, cei cari au căzut în păcate gre'e după primirea
sfântului botez, trebuie îndepărtați din sânul bisericii

şi să nu fie primiţi din nou, oricât s'ar pocăi. Invățau deasemeni că sfintele taine săvârşite de un preo:
cu purtare imorală, n'au nici o putere, ete. Siisma -

aceasta a neliniştit biserica africană până în veacul
VII, când Africa a căzut sub stăpânirea arabă. Impotriva donatiştilor a luptat cu mult zel fericitui Augast'n, care prin scrieri şi dispute publice cu ei 2
susț:nut învățătura cea dreaptă, că şi păcătoşii san:

membri ai bisericii, pentrucă însuş Mântuitorul a asemănat biserica cu o mreajă, în care se prind, pe
lângă peşti curaţi, şi alte vietăti necurate şi ca ţarina în care . crește şi grâu şi neghină; câ biserica
nu încetează din această cauză, de a fi sfântă; câ
numai în ceruri constă ea exclusiv din sfinţi; că validi atea, sfintelor taine- nu atârnă de vrednicia morală a preotului, sau a episcopului săvârşiror, ci de
narul iui Dumnezeii. Cu toate acestea el n'a putut

convinge decât pe puţini.
Tot astfel şi audienii cereau dela
" absolută,

cler o moralitate

Luptele provocate de erezii au contribuit icarte

mult la slâbirea disciplinii.
întărirea

ei,

sinoadele

Pentru. ridicarea şi

ecumenice

şi

locale

au

luat măsuri înțelepte, prin canoanele ce au com:
pus. Aplicarea canoanelor a schimbat întrucâtva
în bine moravurile, mai cu seamă în răsărit.

__In-apus lucrurile stau mai rău. Acolo vieața
popoarelor era sub influenţa a o mulțime de credinţa foarte dăunătoare pentru disciplina bisericească, importate din păgânismul german.
Așa

era

d. p.

credința

că păcatele

se pot

ierta

sau expia nu numai prin căinţă, ci şi prin plata
unei sume de bani; că cine este mai tare, poate
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impune

cu deasila,

voinţa

sa

celui

alte cuvinte că dreptul pumnului

mai

siab,

cu

ax fi ceva na-

tural ; că printr'o hotărire dumnezeiască, (ordalie)

Sar putea şti nnmaidecât, dacă cineva are dreptate sau nu într'o chestiune oarecare.

Credinţa. că iertarea păcatelor se poate cum-

păra cu bani n'a putut

fi combătută

cu succes

de biserică. Ba cu timpul a fost chiar adoptată
sub forma indu/gențelor. Impotriva dreptului
pumnului şi al luptei s'au putut lua măsuri e-..
ficace şi anume: prin aşa numita pace a lui

Dumnezeu

în

zilele

luptele

oprit

Dei) : s'au

(treuga

executările silite

şi
zile

ca

sărbătoare,

de

ca zile de întristare

de veselie, în cele de post,

In fine

patimilor şi învierii Domnului.

timpul

ca

şi de miercuri până luni dimineaţa,

ordaliile

n'au putut fi înlăturate. Biserica a fost nevoită
caracterul.

le mai îndulciască,

duelul, proba

buințate erau:

numai să

căutând

unele dire ele,

să primiască,

mai

Cele

între-

apei, a focului, a |

Sfintei împărtăşiri, a crucii, a targei ş. a.

Proba apei consta din a scoate cu mâna un obiect

oarecare dintrun 7as cu apă clocotită, sau a fi aruncat într'un râu cu mâinile şi picioarele legate. Probu
focului constă din punerea mâinii în foc, din luarea
în mână a unui fier înroşit în foc, sau din umblarea
pe el cu picioarele goale, ori din trecerea prin foc.
fiind îmbrăcat numai cu o cămașă subtire
Proba
sfintei împărtăşiri consta din împărtăşirea cu sfântul
trup

şi sânge

al Domnulbvi.

Dacă

din aceste prcbe nu i se întâmpla
se recunostea

că

el a avut

celui supus

nimic

dreptate.

la una

rău,

atunci

Proba

crucii

consta, din ţinerea braţelor întinse în formă de cruce.
Dintre doi inşi care-şi disputau dreptatea, aceluia i-se
da,

care

putea

ţine

braţele

întinse

timp

mai

înde-

233. Jungat. Iasfârşit proba Zargei consta din ducerea cela:
învinuit de omor înaintea cadavrului presupusei saie
victime. Dacă nu curgea sânge din rană sau spumă
din gura mortului, la atingerea de el a, celui învinuit
de omor, atunci acesta era, socotit nevinovat.

Pentru păstrarea disciplinii, biserica a trebuit
să ia şi alte măsuri. la primul rând s'a pus episcopilor îndatorirea de: a-și vizita eparhiile îr.
fiecare an. Cu prilejul vizitaţiunilor pastorale episcopii luau unele măsuri disciplinare și judecau

tot felul de pricini. Aceste judecăţi se numiau
sinodale sau publice. Pentru ţinerea lor, se a-

legeau din fiecare comună mai mulţi
cari depuneau în contra celui acuzat,
târziu hotărau pedeapsa, dimpreună cu
după nişte pravile bisericești, numite
pocăință. Dela, o vreme aceste judecăţi

martori,
iar ma:
episcopul.
cărț; de
se ţineav

de arhidiaconi, în locul episcopilor.

Pentru păcatele mari se întrebuințau ca măsură disciplinară : excomunicarea și- interdictul.
Excomunicarea era de două feluri : mică, care
consta, din ridicarea dreptului de a primi sfâintele taine, şi mare, care consta, din excluderea
din sânul bisericii a celui vinovat. Un astfel! de
excomunicat, nu putea lua parte la nici un ser-

viciu

divin, nu-i se administra, nici o stântă tairă.

nu era îmmormântat după rânduiala bisericească

etc. Credincioșii n'aveau voie să stea în niciun
„fel de relațiune cu el, căci erau excomunicați
şi ei. In cele mai multe părţi, excomunicarea
avea. urmări politice, căci statul declara scos de
sub protecţiunea legilor pe cel excomunicat. Când
excomunicarea se pronunţa cu solemnitate
sebită, lua, numele de anatemă.

cs:

-
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Interdictul era cea dinurmă şi cea mai aspră
măsură disciplinară. El consta din oprirea oricărui serviciu bisericesc într'o provincie, într'in
oraş, sat sau parohie, fie pe un timp determinat,

fie până la îndreptarea celor puşi sub interdict.
Această pedeapsă extremă îşi ajungea de regulă
în scurt timp ţinta, dar avea şi urmări rele, căci
mulţi se obişnuiau să trăiască fără binecuvântarea, bisericii. De aceea, se permise şi pe timpul
interdictului săvârşirea unor acte sfinte, ca d. p.
botezul copiilor, împărtăşirea celor de pe patul
de moarte, îmmormântarea, celor decedați, săvârşirea, sfintei

liturghii

în anumite zile, dar fără

nici o pompă şi. cu uşile închise etc. etc. E de
tinut minte că interdictul a fost cea mai puternică aruiă de care sau folosit papii în lupta lor
cu

puterea

mai multe

lumească,

drepturi.

2, Demoralizarea
bisericeşti se simţi

spre

smulge cât

a-i putea

vieţii şi slăbirea disciplinii
şi în cler şi mânăstiri, am

putea zice chiar mai mult decât în societatea
laică. Scaunele episcopale şi locurile de stareţi

(abați)

se ocupau de cele mai

fiţeri şi de favoriţii

curților

multe ori de o-

regale

şi

princiare.

Nimic de seamă nu se putea dobândi decât prin
bani. Nu numai preoţii şi călugării, dar şi episcopii şi abaţii, trăiau în concubinaj şi aveau chiar
mai multe temei. Bogăția grămădită în mânăstiri contribui în mare măsură la această totală
stricare de moravuri. Măsurile de îndreptare care

se luară—precum biciuirea celor vinovaţi, bine
înțeles numai când aceştia erau din cei mici—

nu dădură nici un rezaltat mulţumitor. Ridicarea
vieţii mânăstireşti pe timpul lui Carol cel Mare,
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datorită, abatelui Benedict de Aniane, fu numsi
ceva trecător. Adevărata îndreptare o aduseră,
pe la sfârşitul veacului X, congregațiunile, adică întovărăşirea mai multor mânăstiri, în scopul
de a se ajuta și sprijini reciproc, pentru observarea cu scrupulositate a regulelor monahale.
Una, din mânăstiri era centrul congregaţiunii. in
ea locuia şeful întregei congregaţiuni şi de el
trebuiau să, asculte abaţii celorlalte mânăstiri.
Cele mai renumite congregațiuni din acest timp
sunt:

|

1. Congregațiunea din Cluny în Francia. Gen-

trul ei era mânăstirea

Clunv,

înființată

la 910

de Gulie/m, ducele Achitaniei şi de abatele Berno.
In veacul XII, număra 200 de mânăstiri. Dn ca
au ieșit mulţi bărbaţi luminaţi şi papi însemnați

2. Congregaţiunea camaldolensilor (lârgâ
Arezzo) și
3. Congregaţiunea valombrozienilor (lârgă:
Florența), ambele înființate de eremiţii benedictini.

49,
Cauzele

shismei
între
şi cea de

biserica
apus.

de

răsărit

In a doua jumătate a veacului IX începu între
biserica de răsărit, în frunte cu patriarhul din
Constantinopoli, şi biserica de apus, sau mai exact
scaunul papal, o ceartă care duse mai târziu la
săparea unei prăpăstii adânci între ambele b-

serici, a

despărțirea pentru totdeauna a uneea

de alta.

Cauzele care provocară această ceartă şi care
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duseră la despărțire
mai însemnate: sunt

sau shismă sunt multe, dar
următoarele :

1. Învățătura apusenilor despre purcederea
sfântului Duh şi dela Fiul (filioque). In apus
se insroduseră în decursul
credințe deosebite de cele
ele fură chiar osândite de
La acestea se adăogă apoi

nume învăţătura

timpului practici şi
de răsărit. Unele din
sinodul cinci-şaselea.
una mai gravă şi a-

că Sfântul Duh nu ar purcede

numai din DumneTatăl
—cum mărturisise bizeuserica întotdeauna—ci şi din Fiul. Această învăţătură, rătăcită îşi luase începutul în Spania
cam prin veacul V. Ea fusese născocită pentru
a combate arianismul vizigoților. Din Spania, erezia, se întinsese încetul cu încetul în tot apusul.

In răsărit

jumătatea

s'a

veacului

aflat

ceva

despre

VII, în timpul

ea

pe

la

disputelor mo-

notelitice, iar bine d- tot s'a ştiut la începutul
veacului

LX .

2. Pretențiunea
pilor de supremație. Papii
nu s'au mulțumit niciodată numai cu întâieta:
tea de onoare, pe care le-au recunoscut-o sincadele ecumenice faţă cu ceilalţi patriarhi. Ei au
tins necontenit ca să li se recunoască şi dreptul de a se pronunţa, în ultima instanță, în toate

chestiunile

de învăţătură,

judecată din întreaga

de administraţie

biserică,

şi de

cu alte cuvinte

să se admită că ei ar fi capul văzut al bisericii,
iar ceilalți patriarhi subalternii lor. In sprijinul
acestei pretenţii veni în veacul lă, o colecțiuna
de canoane şi legi biseric—eşti,
atribuite pe nedrept lui /siodor de Sevila şi numită din această

cauză

„decrete

preudo-isidorien
—prin
e“

se da. papilor aproape

toate

drepturile

care

pe cae
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le visaseră, ei de veacuri

Bazaţi pe aceste fals

decrete, papii afirmară acum, cu mai multă îndrăzneală, pretenţiunea lor de supremație asupr:

întregii biserici. Prin aceasta ei jigniră adânc p
orientali şi provocară astfel sfârşirea trupuli
bisericii în două. Fără această nebunească pre
tenţiune de supremație din partea papii, shism:

nu s'ar fi produs. căci toate celelalte cauze sa
motive nu
mai multe
de

mult

trecuse

Cauza

puteau duce la ea, dovadă că ce:
din ele existau şi erau cunoscute înc.
quini-sext),

(sinodul

prin

nimănui

dar

nu:

gând să rupă legătura dintre biseric,

de căpeteniea Shismei este dar pre
asupra

supremație

tențiunea papii de

întreg:

biserici.

Alte cauze care au contribuit la producere.
shismei sunt:
a) Deosebirea dintre firea sau caracter
poporului grec deoparie şi al celui roman s

german

dealtăparte.

Grecii—ca

toţi oriental:

—iubiau

mai mult chestiunile abstracte, teoretic:

pe când

romanii

concrete,

practice.

şi germanii dimpotrivă
Aceasta

sa

vădit

pe cei

foarte

bin:

în disputele şi teologice: în răsărit s'au ivit dis
putele trinitare şi christologice, iar în apus cei:
soteriologice şi antropologice. Deosebirea, aceast:
a trebuit să ducă în mod firesc şi la deosebi:
în învăţătura

şi organizaţia bisericii,

iar aceste:

au dus la shismă.

b) Duşmănia

dintre greci şi italieni. Greci

ajunseseră, în timpul lui Justinian, naţiune dor.
nitoare şi dispreţuiau pe italieni, numindu-i bar
bari, iar aceştia la rândul lor urau de moarte
pe greci, pentru mândria lor. Furia italienilor pe
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greci, atinse. culmea

pe la

jumătatea

veacului

VIII, când grecii—neapărând ltalia de mijloc
împotriva; longobarzilor—aceasta căzu sub stăpânirea, francilor,

cari o cedară

de formă

papii,

sub numele de patrimoniul sfântului Petru; iar
taria grecilor pe italieni. atinse apogeul în anui
800, când papa încoronă pe Carol cel Mare de
împărat roman, lovind astfel în fala imperiului
bizantin, de a fi singurul imperiu creştin. Acea-stă duşmănie aştepta numai un prilej binevenit,
ca să se arate

şi pe

tărâmul

bisericesc

el se ivi, fu folosit de ambele

şi, cână

părţi.

c) Rivalitatea dintre papi şi patriarhii de
Constantinopoli. Roma, ne mai fiind capitala

imperiului,

papii

voiau

să exercite

stantinopoli,

şi puterea pe

Patriarhii din Con-

care o avuseseră împărații.

capitala

scaunul. în

avându-și

im-

„periului, se socotiau egali cu papii, recunoscându-le acestora numai o întâietate de onoare,
ceeace

nu

aceea, papii

cu

convenia

papilor.

preţ

un

nici

orice prilej să-şi

căutau

De

afirme au-

Constantinopoli li se

toritatea, iar patriarhii de

opuneau pe toată linia.
- Astfel era atmosfera din biserică pe la începutul veacului 1X, când se urcă pe scaunul pa-

Fotie, de persoana.

triarhul din Constantinopoli,

izbucnirea

căruia, este legată

'dus la shismă.

O imoralitate

curtea bizantină.

revoltarea

nora sa, rămasă

afacerilor

tuturor

unchiului său Barda,
se ruşina

pe atunci

domnia

au
la

Mikhail II[, supranumit bețivul,

lăsase conducerea
că nu

care

certelor

să

îa

seama

care era atât de conrupt,

trăiască

văduvă.

în

concubinaj

Patriarhul

cu

Ignatie —
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un bărbat fără cultură înaltă, dar foarte tvlavios
Şi de o moralitate severă—nu voi să dea lui

Barda

sfânta împărtăşire şi se

lugârirea

cu deasila

ratului, Barda plăţi patriarhului
depunerea

din scaun

împotrivi la că-

a.mamei şi a sorei
şi

cu

împă-

refuzul

exilul. In

său cu
locul

lui

Ignatie fu ridicat Fotie (857), comandantul gar.dei imperiale,

cel mai

mare

său

o rară

curăţie

şi om

de

învăţat
de

al

timpului

moravuri.

Fiird

laic, el fu tuns în monahism și în câteva zile
trecut prin toate treptele ierarhice. Ignatie însă
îşi avea partizanii săi în cler şi popor, cari nu
voiră să recunoască pe Fotie de patriarh canonic. Pentru a se pune capăt certei, se convocă

un sinod (859), la oare fu chemat

să ia parte

şi Ignatie, dar el nu veni. Sinodul recunoscupe
Fotie de patriarh canonic, dar ignatienii rămaseră

nemulțumiți.

Neînţelegerea crescând, împăratul convocă—
după îndemnul lui Fotie-—uri sinod ecumenic,la
care fură invitaţi toţi patriarhii orientali şi papa.

Atunci se atla pe scaunul papal Nicolae Î, ur.

i

șa

om îngâmtat şi ambițios. El crezu că se poa:2
folosi de această împrejurare, spre a accent:a
pretinsele sale drepturi de supremație asupra. ir:
tregei bsierici. Trimise dar prin delegaţii săi la
sinod o scrisoare către împărat—în care spun-a
că numai el are dreptul să convoace sinoade—
şi alta ]ui Fotie, în care dezaproba înălțarea |:
pe scaunul patriarhal şi-i cerea să înapoieze | -

ricul, care fusese supus de
saurul

patriarhiei din

Sinodul se ţinu în
861

împăratul

Leon !-

Constantinopoli

Constantinopoli

şi luară parte la el 318

episcopi.

la an:
Alegerea
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lui Fotie fu recunoscută de canonică şi depunevea lui lgnatie de legală, iar pretenţiunile papii
fură respinse cu multă dibăcie şi politeţă. Delegații papali semnară toate hotăririle sinodului,
dar când se întoarseră în apus, fură, depuși şi

excomunicați de papa Nicolae, la un sinod ţinut
în anul 863, pentru că nu lucraseră conform
iastrucţiunilor date de el. Sinodul excomunică
deasemeni pe Fotie şi tot clerul său și declară
pe Ignatie de patriarh legitim.
Prin această nesocotinţă a papii şi a sino=
dului său se făcu cel dintâi pas spre shismă.
50
“Continuarea

certelor. Despărțirea
biserici (1054).

celor

două

Pecând relaţiunile dintre Roma şi Constantinopoli erau aşa de încordate, se ivi o nouă ches-tiune care înăspri spiritele şi mai mult. Bulgarii
— cari primiseră, creştinismul dela Constantinopoli,
temându-se

poate,

să

nu-şi

piardă

neatârnarea

politică, dacă biserica lor

va depinde de Cons-

tantinopoli —

principele

“(Bogoris)

cerură

dela. papă,

prin

ca să

lor Mihait |

le trimită episcopi

latini. Papa, Nicolae le trimise, iar aceştia alungară pe episcopii şi preoţii greci şi organizară
biserica, bulgară după modelul celei din apus,
introducând toate învăţăturile şi practicile apusene. Purtarea papii indignă peste măsură pe

patriarh şi pe împărat Fotie făcu îndată o enciclică către ceilalţi patriarhi din răsărit, în care

arătă, că apusenii au năvălit îa Bulgaria ca nişte
tâlhari, şi-i acuză: 1) că postesc sâmbăta; 2)

»-

246

că mănâncă lapte, brânză şi ouă în săptămâna
întâia a postului mare; 3) că silesc pe clerici
să trăiască necăsătoriți ; 4) că recunosc numai episcopilor dreptul de a săvârși ungerea
cu sfântul mir; 5) că au falsificat învăţătura
despre Sfânta Treime, introducând în simbolul
credinței adaosul „filioque“.
Un sinod ţinut în anul următor (867) la Constantinopoli, condamnă inovațiunile apusenilor şi
excomunică pe papa Nicolae. Intre apuseni şi ră
ssăriteni se începu o polemică vie. Lucrurile se
schimbară însă dintr'odată, căci papa Nicolae

muri, iar Fotie fu depus din scaun de către Vasile Macedon, usurpatorul

tronului

şi omoritorul

lui Mihail TIl. Ignatie, readus patriarh, căută să
stea bine cu noul împărat, pentru a-şi asigura
poziţiunea. Câţiva delegaţi fură trimiși la Roma,
ca să. încunoștințeze pe papă. de îndepărtarea
1ui Fotieşi de reintrarea lui lgnatis şi să-i ceară
să trimeată delegaţi la un proiectat sinod ecumenic, care avea să se ţină la Constantinopol.
Papa Adrian II, un om mândru şi ambițios, luă
cunoştinţă cu mulțumire de schimbările petrecute
în Constantinopoli şi trimise delegaţi la sinod,
cu instrucțiuni precise de a pronuaţa în numele
său condamnarea lui Fotie şi reintregrarea lui

Ignatie şi de a face să se recunoască
său de primaţie în întreaga biserică.

Sinodul se

ţinu în

anul (869) şi

dreptul

recunosca

papii nu numai supremaţia peste întreaga bisaTică, ci-l puse și mai presus de sinoade, dar în

chestiunea bisericii bulgare dete dreptatate Constantinopolului.

La sinod luă parte numai un nu-

măr restrâns de episcopi, partizani ai lui ]gna-
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ţie, cu toate acestea apusenii îl consideră ca
sinod economic şi anume ca VIII, pentrucă vine

în sprijinul primatului papal.

Pretenţiile papilor deschiseră ochii orientalilor.
Insuș împăratul Vasile Macedon ebservă că Ignatie era prea slab faţă de Roma şi se gândia
să aducă din nou

în scaun pe Fotie.

Deocamdată

Fotie fu chemat ca educator al copiilor împăratului, dar nu mult după aceasta Ignatie murind,

(878) el fu ridicat pe scaunul patriarhal, fără
nici o turburare. Cea dintâi grijă a lui fu de a
şterge pata pe care o aruncase pe numele ortodoxiei sinodul din 869, prin recunoaşteraa primatului papal.

La sinodul convocat de el în anul 879 și ţinut în biserica
poli, luară

tuturor
VIII, un

sfintei

parte

385

patriarhilor
om

Sofii, din
de

episcopi

răsăriteni.

Insuşi

drept şi împăciuitor,

Fotie de patriarh

canonic

Constantinoşi delegaţi

papa

recunoscu

şi trimise

delegați

ai

lon
pe

la

sinod cu o scrisoare, în care condamna
inovaţiunile apusenilor, dar pretindea ca Fotie să-i

ceară “iertare

şi

să-i

recunoască

asupra, bisericii bulgare.
damnă
şi orice

hotăririle luate
încercare

de

jurisdicţiunea

Sinodul lepădă şi conde sinodul din

a introduce

869, cum

inovaţiuni

în

biserică, recunoscu

pe Fotie de patriarh canonic

se

făcuse mai înainte contra lui,

şi anulă

tot

iar scaunul

ce

patriarhal

din

Constantinopoli

fu

pus pe picior de absolută egalitate cu cel din
Roma. Delegații papali consimţiră la toate acestea, în nădejdea că se va recunoaşte papii dreptul de jurisdicţiune asupra bisericii bulgare, dar
la această, chestiune — a cărei rezolvire fu lăsată

248

în urmă — se răspunse că ea nu e de competinţa sinodului, -ci de a împăratului. Soluţiunea
fu foarte dibace, pentrucă împăratul n'ar fi putut consimţi niciodată la aceasta, întrucât prin
dependenţa bisericii bulgare de Constantinopoli
se întreţineau şi amicale relaţiuni politice cu
acest stat. Afară de aceasta nici nu sar fi pu-

tut hotărî de sinod

supunerea

bisericii

bulgare

jurisdicţiunii papii, din cauză că bulgarii alungaseră încă din 870 pe episcopii şi preoţii occidentali şi ceruseră iarăş dela, Constantinopoli,
să li se dea clerici ortodocşi.
.
Aceasta nemulţumi pe papă, care primi cu

răceală pe delegaţi, iar când văzu

că e perdută

orice nădejde de redobândire a Bulgariei, excomunică pe Fotie, declară de nul sinodul din 879

şi de ecumenic
talii

au

ţinut

și de nul pe

pe cel din 869,
şi ţin

cel din

de

pe când orien-

ecumenic

869.

pe

Acelaş

cel din 879

lucru îl făcură

şi alţi papi. In răsărit însă nu se mai ţinu seamă:

de amenințările Romei. Fotie nu mai
la anatemele papii şi nu făcu nici o

răspunse
încercare

de a împăca lucrurile, pentrucă. vedea, că totul
este zadarnic. El păstori până la adânci bătrâ
nețe şi muri la anul 891, în sigurătatea şi liniștea

unei

mele zle
teologice.

mânăstiri,

sle

în

vieţii

care-si

sale

consacrase

compunerii

ulti-

de opere

Cu toate că ruptura nu era formală şi că în
timp

de un

veac

şi jumătate

se făcură

nume-

voase încercări de apropiere, atât din pântea împăraţilor

cât

şi din partea

papilor

și a patriar-

hilor, totuș înțelegerea nu sa mai putut stabili.
Ba la începutul veacului XI lucrurile se înrăese
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şi mai mult, căci acum veni la cunoştinţa orientalilor că în apus sau introdus şi alte inovatiuni, pe lângă cele condamnate de sinoadele din

timpul lui Fotie. “Una

din aceste

inovaţiuni

şi

cea mai gravă era, întrebuințarea de azimă, în
loc de pâine dospilă, la săvârşirea sfintei eu“haristii, iar a doua. era că nu se cânta „aliluia“ în postul cel mare, cum se obişnuise din
vechime în întreaga biserică. Leon, arhiepiscopul
bulgar din Ohrida, combătu fără cruţare pe occidentali pentru aceste inovaţiuni, într'o scrisoare polemică adresată episcopului apusean loan

din Trani

(în Apulia).

Când

înfumuratul papă

leon lX află de aceasta, scrise o scrisoare patriarhului din Constantinopoli, Mihail Cerularie,

arhiepiscopului bulgar. Leon
hilor orientali,
să

nu

şi tuturor

patriar-

cerându-le pe un ton ameninţător,

îndrăzniască

a se opune

autorităţii

sale.

Tocmai atunci bizantinii erau în războiu cu normanii din sudul Italiei şi aveau nevoie de aju-

torul papii. Se hotărî deci ţinerea unui sinod în
Constantinopoli, care să discute asupra inovaţiunilor imputate de orientali occidentalilor şi fu

convins şi papa,
rocirea

fu

că

ca să trimită delegaţi.

în capul

delegaților

papali

Nenose afa

cardinalul Humbert, un om îngâmtat și care
nu putea, suferi pe greci. Patriarhul, om foarte
demn şi corect, nici nu voi să stea da vorbă cu
el înainte de sinod. La sinod nu se mai ajunse
căci Humbert, văzând că nu-şi va atinge ţinta

de a obţine din partea orientalilor recunoaşterea
tuturor. pretenţiunilor

papii,

se strecură, în bise-

rica sfintei Sofii, în ziua de 16 Iulie 1054, în
timpul când
Mih

ălcescu, —

se făcea
Ist, Biseric.

sfânta
Duis.

li:

si depuse

.
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pe sfânta masă anatema împotriva patriarhului
şi a întregei biserici de răsărit. Când clerul şi
“poporul află de anatemă, voi să sfâşie
pe delegaţi,

dar

decât un

ei fugiseră.

sinod,

care

Patriarhul

convocă

rosti anatema

numai-

împotriva

papii şi a bisericii de apus. Cu aceasta ruptura
_se confirmă de ambele părţi şi fu declarată oficial. Nesocotința papilor şi vânarea din partea
lor de drepturi protivnice spiritului şi literii Sfin-

tei Scripturi

duseră

a unicului trup

astfel la sfâşierea în două

al bisericii.

PRINCIPALELE EPOCI ISTORICE
Dacă ne aruncăm privirile înapoi asupra timpului din vieaţa bisericii cu a cărui istorie ne-am .
ocupat, vedem că din mulțimea faptelor descrise
se desprind câteva, care sunt mai importante de
cât restul, prin aceea că exercită o înrâurire

hotărîtoare

asupra mersului sau desvoltării

ce-

lorlalte. Aceste fapte sau evenimente sunt ca.
niște pietre de hotar, după care istoria bisericii

se poate

împărţi—spre

o mai uşoară

ţinere de

minte — în mai multe epoci sau perioade de timp
Cel dintâi fapt de acest fel este darea edictului

din Milan de către Constantin cel Mare, la anul
313,

iar

al doilea

este declararea, oficială a shis-

mei între biserica. de răsărit și cea de apus, în
anul
. 1054.
Potrivit acestor două însemnate evenimente
istoria veche a bisericii se poate împărţi în două
epoci :

1. Dela

întemeierea

tin cel Mare ;
2. Dela Constantin

ei și până la Constan -

cel

Mare

şi până

la

Shismă.
„Epoca întâi îmbrățișează istoria întemeierii bisericii, a răspândirii ei, a luptelor ce a avut de

dus şi a

suferințelor

ce a îndurat

din

partea

iudeilor şi a păgânilor. Ea se poate numi timpul
nașterii şi al botezului de sânge al bisericii.

2520
Epoca doua coprinde acea parte din istoria
bisericii, în care biserica a avut pace din afară
şi sa

organizat

pe deoparte

şi desvoltat .pe deplin,

liniştii

din

afară,

iar

pe

datorită

de alta

frământărilor provocate de erezii, precum şi zelului conducătorilor ei în combaterea ereziilor.
atât prin hotărîri luate încomun, în sinoadele
ecumenice, cât şi prin scrieri teologice, compuse
de cei mai dibaci în mânuirea, condeiului.
Tot în acest timp se începe şi desăvârşește—
mai ales prin vina apusenilor—shisma, care a
împărţit în două, biserica, cea până aci una.

Această a doua epocă sar putea

la -rându'i

în alte două

subimpărţi

epoci:

1. Dela Constantin cel Mare şi până la sinodul VII ecumenic (780), adică până la sfârşilul epocii patristice, sau până la Fotie, cu
care se face începului shismei (857);
2. Dela sinodul VII ecumenic, sau dela Fofie, și până la efectuarea shismei (1054).

ÎI

e a

;

N

ANEXE:
La

1. Pogorirea

lecţiunea

Duhului

5.

Sfânt.
— <Şi

plinit ziua praznicului a cincizeci de

toţi apostolii

la

un loc.

Şi sa făcut fâră

sunet din cer, ca de suflare de
şi a umplut

toată

casă

când

unde

s'a

zile, erau

vânt ce
şedeau.

îm-

adunaţi

de

veste

vine repede

Şi li s'a arătat

limbi împărțite ca de foc şi au şezut pe fiecare din
ei. Şi s'au umplut de Duhul Siânt şi au început a
grăi

întralte

limbi,

precum

le

da

Duhula

grăi.

Şi

erau în Ierusalim iudei cucernici din toate ţările de
sub cer. Şi făcându-se glasul acela, s'a adunat mulfimea şi s'a turburat, că-i auzia fiecare vorbind în
limba sa. Şi se inspăimântau toţi şi se mirau zicând
unul către altul: „Nu sunt oare galileni toţi aceştia
cari grăiesc? Şi cum auzim fiecare limba noastră în
care

ne-am născut : partenii şi midenii şi elamitenii şi

cei ce locuesc în Mesopotamia, în ludeia şi în Capapocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în
Egipt şi în părţile Libiei cele de lângă Cirene şi cei
ce petrec între romani, iudeii şi veneticii, critenii şi
arabii îi auzim grăind în limbile noastre măririle lui

Dumnezeu“ ? Şi se spăimîntau toți şi se mirau, zicând
unul

câtre altul:

<Ce

să fie aceasta 2»

lar alţii ziceau

în batjocură că sunt plini de must. Şi stând Petru
cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi a zis: „Băr7
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baţi iudei şi toţi câţi vă aflaţi în Ierusalim, aceasta
să vă fie ştiut şi ascultați cuvintele mele, pentrucă
aceştia nu sunt beţi, precum vi se pare vouă, că e
abia al treilea ceas din zi. ci aceasta este ceeace sa
zis prin proococul Ioil. <Şi în zilele de apoi, zice
Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupu!

şi voi prooroci fiii- voştri şi fetele “voastre, şi tinerii
vedenii

vor

vedea

şi bătrânii

visuri vor

visa. lncă şi

peste siugile mele şi slujnicele mele voiu turna în zilele acelea die Duhul meu şi vor prooroci. Şi voiu
da minuni în cer şi semne pe pământ jos şi foz şi
fum. Soarele se-va întuneca şi luna se va înroşi ca
sângele mai înainte de a veni ziua Domnului cea
mare şi luminată. Şi se va mântui oricine va chema

numele Domnului“. Băraaţi israiliteni, ascultați cuvintele

acestea,

Dumnezeu

pe lisus

arătat

între

Nazarineanul,
voi,

cu

bărbat

puteri,

cu

de

ia

minuni

şi

cu semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în
mijlocul vostru, cum înşivă ştiţi, pe acesta, care era
dat după sfatul “cel rânduit şi după preştiința lui
Dumnezeu, l-aţi prins şi cu mâinile celor fără de lege
răstigninou-l, l-aţi omorit. Pe acesta Dumnezeu l-a
înviat, stricând durerile morţii. pentrucă nu era cu
putinţă

să

fie ţinut de

ea, cum

grăeşte David

desgre

dânsul : <Văzut-am pe Domnul înaintea mea pururea,
că deadreapta mea este, ca să nu mă

clătesc. Pentru

aceasta s'a veselit inima mea şi trupul
odihni în nădejde,

meu

s2 va

că nu vei lăsa sufletul meu

în iad,

nici vei da Sfântul tău să

vadă stricăciune. Cunos-

Cute mi-ai făcut căile vieţii, cu veselie
fața mea». Bărbaţi fraţi, se cade a vă
drăzneală despre patriarhul David că a
îngropat şi mormântul lui-este intre voi
ceastă zi. Deci proococ fiind el şi ştiind

vei umole
grăi cu îamurit şi s'a
până în zcă Dumne-
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zeu i-s'a jurat că din rodul coapselor
va ridica pe Christos, ca să şeadă
mai înainte

văzând,

a: grăit

de

lui, după trup,
pe

scaunul

învierea

lui

lui,

Christos,

că n'a fost lăsat în iad sufletul lui şi trupul lui ma
văzut stricăciune. Pe acest lisus l-a înviat Dumnezeu
şi noi toţi mărturisim aceasta.

Drept

aceea, cu dreapta

lui Domnezeu înălțându-se şi făgăduinţa Sfântului
Duh luând de la: Tatăl, a turnat ceeace vedeţi şi
auziţi. Pentrucă
.nu David sa suit la cer, ci el zice:
«Zis-a Domnul către Domnul: Şezi deapreapia mea
până ce voiu pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale». Deci cu adeverire să ştie toată casa lui
Israil, că

lisus, pe
ceasta,

şi Mesia

Domn

voi

care

umilit

s'au

l-aţi
cu

iar ei

inima

zis

şi au

acest

pe

a făcut Dumnezeu

râstignit>.

a-

auzind

către

Petru

şi

către ceilalţi apostoli: „Ce să facem, bărbaţi fraţi2>
lar Petru le-a zis: <Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare

din

în

voi

numele

lui lisus

Christos

spre

ierta-

rea păcatelor şi veţi lua darul Sfântului Duh, pentrucă vouă vi s'a dat făgăduinţa şi fiilor voştri şi tuturor
celor de departe, pe cari-i va chema Domnul Dum-

nezeul vostru». Şi cu multe alte cuvinte mărturisia
înşi-i îndemna zicând: „«Mântuiţi-vă de'acest neam
lui,
cuvântul
primind
dărătnic». Deci ei cu dragoste

s'au botezat şi s'au adăogat în ziua aceia ca la trei
mii de suflete. Şi aşteptau în învățătura apostolilor
şi în împărtăşire şi în frângerea pâinii şi în rugăciune»
(Faptele

”

La

lecţiunea

Apostolilor,

II, 1—42)

6.

-—
2. Cuvântarea sfântului Pavel în Ariopag.
duel
în
ta
întărâ
se
Atena,
în
„... Şi aşteptând Pavei

hui, văzând cetatea plină de idoli.
-cuta în sinagogă

cu iudeii

şi cu

Drept aceea dis-

credincioşii

şi

în
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piaţă în toate zilele cu cine se întâmpla.
lar unii din
filosofii epicurei şi stoici disputau cu el şi unii ziceau: „Ce vrea oare să spună acest semănător de
cuvinte ?“ Dar alţii ziceau: <Se pare că dumnezei
streini propovedueşte», căci le binevestia pe lisus şi

înierea lui. Şi prinzându-l, l-au dus la Ariopag, zicând: <Vom putea oare să înțelegem ce
învățătură nouă pe care o răspândeşti?
cruri streine spui auzului nostru; drept
să ştim ce sunt acestea ?> că atenienii şi

este această
pentrucă luaceea vrem
streinii cari

mergeau acolo cu nimic alt nu se îndeletniciau decât
să audă ceva nou. Si stând Pavel în mijlocul Ariopagului, a zis: «Bărbaţi atenieni, în toate vă văd mai
cucernici decât alţii,
templele voastre, am

scris:

pentru
că trecând şi văzând
văzut şi un altar pe care era

«Necunoscutului

Dumnezeu».

pe care voi necunoscându-l
fac

cunoscut.

Dumnezeu

care

îl cinstiţi,
a făcut

Pe

acesta,

vreau
lumea

să vi-i
şi toate

câte sunt într'insa, fiind Domnul cerului şi al pământului, nu sălâşlueşte în biserici făcute de mâini, nici
nu

se slujeşte

de

mâini,

ca şi cum

ar avea irebuinţă

de ceva, de oarece el dâ tuturor suflare şi viaţă și
orice şi a făcut dintr'un sânge tot neamul omenesc,

ca să locuiască pe toată faţa pământului şi a aşezat
vremile de mai nainte rânduite şi hotarele locuinţe:
lor, ca toţi să caute pe Domnul, doar îl vor simt.şi
afia, măcar

că

nu

e departe

în el viem, ne mişcăm
-poieţii

voştri

au

zis:

că

de fiecare

din

şi suntem,

precum

neamul

lui suntem.

noi, câc;

şi unii din
Deci, de

Oarece suntem neamul lui Dumnezeu, nu trebue a
socoti că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei care e cioplitură a meşteşuguiui
şi a gânduiui omului. Deci anii acestei neştinţe, trecându-i

cu

vederea

Dumnezeu,

porunceşte acum

tuturor
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oamenilor de: pretutindeni

a hotărât

să se pocăiască,

pentrucă

cu

dreptate

zi în care va judeca lumea

prin bărbatul pe care mai nainte l-a rânduit, după
„ce dete tuturor credință, prin aceea că l-a înviat:
din morţi». Auzind de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: <Despre aceasta te vom asculta altădată». Şi aşa Pavel a ieşit din mijlocul lor,
iar Oarecari bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut,
între cari era şi Dionisie Ariopasitul şi o femeie anume Damaris şi alţii impreună cu ei».
Apostolilor

Faptele

XVII,

16—34,

Apărarea sfântului Pavel înaintea împăratului Irod
Agripa. — eZis-a Agripa către Pavel: <Ți se porw:ceşte să grăeşti, spre a te apăra singur». Atunci Pavel întinzând mâna, a zis: <Mă socotesc fericit, o
împărate Agripa, având să răspund astăzi înaintea
ta de.toate câte mă pârăsc iudeii, mai cu osebire
pentru

că

ştii toate

obiceiurile 'şi învățăturile

iudei-

ior. De aceea mă şi rog ca, cu îngăduinţă să mă asculţi. Viaţa mea din tinereţe, pe care din început am
petrecut-o

în neamul

meu

în Ierusalim, o cunosc toţi

iudeii, ştiindu-mă, de vor voi să mărturisiască, că
am trăit ca fariseu, potrivit celei mai aspre secte a
legii noastre. Şi acum stau la judecată pentru nă-

dejdea tâgă duinţei date părinţilor noştri de Dumnezeu,
făgăduință
sprezece

la care nâdăjduesc
seminţii

ale

noastre,

să ajungă
slujind

cele două-

neîncetat

ziua

şi noaptea. Pentru această nădejde sunt pârit de
iudei împărate Agripa. Pentru ce se socoteşte Ia vui
de

necrezut,

am

socotit că trebuie să fac multe împotriva neamu-

că

Dumnezeu

înviază

morţii?

Deci

eu

Lui lui lisus Nazarineanul, ceea ce am şi făcut în lerusalim şi pe mulţi din sfinţi i-am

închis în temniţă,

258

având

împuternicire

dela

căpeteniile preoţilor şi când

erau omoriţi eu dau hotărirea. Şi în toate sinagogile
chinuindu=i de multe ori, îi siliam să huiească şi peste
“măsură înfuriindu-mă asupra lor, până şi în cetăţile
de afară îi urmăriam. In acestea ducându-mă la Damasc, cu împuternicire şi cu poruncă dela mai marii
preoţilor, am văzut, o împărate, în miezul zilei pe
cale o lumină din cer, mai vie decât srcălucirea soarelui, înconjurându-mă' pe mine şi pe cei ce mergeau
cu mine. Şi căzând toţi la pământ, eu am auzit un
glas zicând către mine în limba evreească: «Saule,
Saule, pentruce mă prigoneşti? i-e greu să loveşti
cu piciorul în ghimpi». lar eu am zis: «Cine eşt:
Doamne ?» Şi el a râspuns: <Eu sunt lisus, pe care
tu=l urmăreşti. Ci scoală-te şi stai pe picioare, că
pentru aceasta m'am arătat ţie, ca să te arăt sluiitoi
şi martor ai celor ce ai văzut şi al celor ce vei vedea şi te voiu scăpa de acest popor şi de păgâni:
la cari te trimit acum, ca să le deschizi ochii, spre
a se întoarce dela întuneric fa lumină şi dela puterea
satanei la Dumnezeu şi a lua iertarea păcatelor şi
moştenire între sfinţi prin credință în mine». Pentru
aceea, împărate Agripa, nu m'am făcut neascultător
vedeniei

apoi

măi

ci

cereşti,

propoveduit

să se

pocăiască

şi să

şi

păgâ-

şi

şi din ţara ludeei

celor din Ierusalim

nilor, am

Damasc

din

celor

întâi

se

în-

toarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă. Pentru aceasta iudeii prinzându-mă în tempiu.
voiau

să

mă

omoare,

dar

având

parte

de

ajutoru:

Iui Dumnezeu până în această zi siau şi mărturisesc
şi celui mic şi celui mare, şi nu grăiesc nimic atară,
de cele.ce au spus proorocii şi Moisi că au să îie
că adică

viat din

va

Chistos

morți

şi

pătimi,

că lumină

ca

va

va

fi cel

vesti

dintâi

poporului

îin-

şi
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păgânilor». Şi pe când rostia acestea apărându-se,
Festus (procousului) zise cu glas tare: «Eşti nebun,
Pavele. Multa învățătură duce la nebunie». lar Pavet
zise :. «Nu sunt nebun, puternice Festus, ci .cuvinte
adevărate şi înțelepte grăiesc. că de acestea ştie şi
împăratul, către care şi vorbesc fără sfială, căci sunt
încredințat că nimic din acestea nu-i este necunoscut,
de oarece nu în vre-un colţ s'au petrecut.
Crezi pe

prooroci, împărate Agripa ? Ştiu că crezi». lar Agripa
zise către Pavel: «Puțin lipseşte ca sa mă convingi
-să mă fac creştin». lar Pavel a zis: <Aşi dori dela
Dumnezeu ca, fie că lipseşte puţin, fie că lipseşte
mult,

nu

numai

să fiţi aşa cum

ci şi toţi

tu,

sunt

mă

câţi

eu, numai

nu

ascultă

astăzi,

cu

aceste

legați

proeonsolul

(împărăteasa)

şi Berenice

şi

împăratul

legături». Acestea zicând el, s'a sculat

cei

şi

ce

şe-

deau împreună cu ei şi, depărtându-se ziceau unul
către altul: <Omul acesta n'a făcut nimic, ca să me-

“

rite moarte sau legături».

Faptele

ă
La

3. Botezul

lecţiunea

sutașului

Corneliu

Apostolilor

XXVI,

11.

7.

de către sfântul Pe-

ru. — „Şi era în Cezareea un bărbat oarecare anume
Corneliu, sutaş din cohorta ce se chema italieneassă,

cucernic şi temător de Dumnezeu cu toată casa lui
şi care făcea milostenii multe către popor şi se ruga
Acesta

lui Dumnezeu

totdeauna.

la Dumnezeu.

Şi acumatrimite

văzu

aevea,

pe la al

nOuălea ceas din zi, pe îngerul lui Dumnezeu intrând
la el şi strizând: <Cornelie». lar el căutând spre dân?“.
sul şi înfricoşându-se, a zis: „Ce este, Doamne
suit
s'au
tale
iile
milosten
şi
Şi i-a zis: „Rugăciunile
oameni

în

loppe

şi

.
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<hiamă pe un oarecare Simon, care se numeşte Patru. EL găzdueşte la Simon Curelaru, care are casă
Jângă mare şi-ţi va spune ce trebue să faci“.Şi după
ce se duse îngerul care grăi cu el, Corneliu chemă
«două din Slugile sale şi pe un ostaş cucernic din ce
cari-i slujiau şi povestindu-le toate, îi trimise în loppe.
lar a doua zi, mergând ei pe cale şi 'apropiindu-se
de cetate, Petru s'a urcat pe acoperişul casei, ca să
se

roage

în ceasul

al şaselea

şi a văzut cerul

deschis

şi pogoriîndu-se spre. el un vas oarecare, ca o masâ
mare de pânză în patru colţuri, legată şi oprindu-se
pe pământ. In ea etau tot felul de patrupede şi 'de
fiare şi de târitoare şi pasări sburătoare. Şi s'a făcu!
glas 'către el: „Scoală-te, Petre, înjunghie şi mănâncă”.
lar Petru a zis: „Niciodată nu-am
mâncat
ce este
spurcat sau necurat“. Şi glasul zise a doua oară că-

tre el: „Cele ce Dumnezeu a curăţit nu le spurca
tu“, — Şi s'a făcut aceasta de trei ori, după care
vasul s'a ridicat iarăş la cer. Şi dacă şi-a venit Peiru
în sine, se miră, ce ar pulea îi vedenia pe -care a
văzut-o, şi iată bărbaţii trimişi de Corneliu, întrebând
de casa lui Simon, au stătut înaintea porţii şi strigând, întrebau de găzdueşte acolo Simon, care se

chiamă Petru. Iar Petru gândind la vedenie, i-a zis
Duhul: „lată, te caută trei bărbaţi. Ci scoală şi te
" pogoară şi mergi împreună cu ei fără grijă, căci eu
i-am trimis“. Şi pogorîndu-se Peiru la bărbaţii trimişi

de

Corneliu,

" căutaţi: La ce

le-a

zis:

clată,

eu

sunt

celpe care

aţi venit?> lar ei au zis: <Cornetiu

sutaşul, bărbat drept şi temător de Dumnezeu şi cunoscut de tot neamul iudeilor, a primit poruncă deia
un sfânt înger, să te cheme în faţa lui;şi să audă ce-

vântul

tău». Deci el, chemându-i

tat, iar a doua

înăuntru,

zi a ieşit cu ei şi au

mers

i-a ospăcu

el

şi
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unii frați din loppe. Şi
zareea, iar Corneliu îi
cu prietenii săi iubiţi.
„era să intre şi a căzut
nat, iar Petru

l-a

în cealaltă zi au intrat în Ceaşteptă împreună cu rudele şi
Şi a întâmpinat pe Petru, când
la picioarele lui şi i-s'a închi-

ridicat zicând : «Scoală-te,

sunt om». Şi după

că şi eu

ce a vorbit el, a intrat şi a aflat

şi pe cei adunaţi şi a zis către ei: «Ştiţi că iudeut
nu trebue să se alipiască sau să se apropie de cei
de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat că pe
nici un om să nu-l'numesc spurcat sau necurat. Drept
| aceia

fără

şovăire

am

venit,

când

âm

fost

chemat.

Vă întreb dar: «La ce m'aţi chemat?» — Și a zis
Corneliu : <Postesc din ziue a patra şi până întracest ceas şi în aceiași zi în ceasul al nouălea rugându-mă

în casa

mea,

iată

a stătutiînaintea mea un

bărbat în haină luminată şi a zis: <Corneliel! Rugăsau

pomenit

dar în loppe

şi chiamă.

ciunea ta s'a auzit şi milosteniile tale
inaintea lui

Dumnezeu.

Trimite

pe Simon, ce se numeşte Petru. El locueşte în casa
lui Simon Curelaru, lângă mare şi când va veni iţi
ai făcut

la tine şi bine
toți

înaintea

lui

dar

că ai venit. Acum

Dumnezeu,

poruncit de Dumnezeu».

ascultăm

să

tot

Si deschizând

ce

stăm
ţis'a.

Petru. gura.

sa a zis: «Cu adevărat cunosc că Dumnezeu

ce se teme

la faţă, ci din orice neam cel

trimis

am

decât

va spune ce să faci». Deci numai

nu caută

de

el şi

face dreptate este primit de dânsul...» Incă grăind
el acestea, “a pogorît Duhul Sfânt peste toţi cari
ascultau cuvântul. Şi s'au spăimântat credincioşii iudei cari

vărsat

veniseră

cu

Petru,

că

şi peste

neamuri

s'a

Duhul Sfânt, pentrucă-i auziseră grăind în limbi

şi slăvind pe Dumnezeu. Atunci

a

zis

Petru:

<Au

adoară poate cineva opri apa, ca să nu se boteze
le-a
Şi
ceştia cari au primit Duhul Sfânt ca şi noi ?>
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poruncit să se boteze în numele Domnului, iar ei l-au
câteva zile».

la dânşii

rugat să petreacă

Faptele

La

lecţiunea

Apostolilor

X.

8.

4. Martirul 3fântului arhidiacon Ștefan. — <Şi Şteşi de putere, făcea minuni

Tari, fiind plin de credinţă

şi semne mari în popor. Şi se: sculară unii din sinagoga zisă a libertinilor şi a cirineilor şi a alexandiri-

milor şi a celor din Cilicia şi Asia şi discutau
fan,

nu

dar

erau

împotriva

stea

să

în stare

cu Şte-

înţelep-

clunii şi a spiritului cu care vorbi: el. Atunci puseră
înadins nişte. bărbaţi care ziciau: <L-am auzit grăind

cuvinte de hulă împotaiva

şi a lui Dum-

Moisi

lui

nezeu> şt întărâtară poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi dând năvală peste el, l-au luat cu deasila şi

mincinoşi,

martori

t-au dus la sincdriu. Şi au pus

cari ziceau: „Acest om nu mai conteneşte de a rosti
cuvinte de' defăimare

împotriva

acestui local sfânt şi

a legii, căci l-am auzit zicând, că lisus Nazarineanul
va dărâma

locul acesta şi va

şedeau

în

sinedriu,

au

obiceiurile

schimba

pe

spre el toţi cari

care ni le-a dat Moisi», Şi căutând

lui

văzut faţa

ca

de înger.

Şi zise mai marele preoților: «Oare aşa sunt acestea?»
lar el zise: <Bărbaţi fraţi şi părinţi,. ascultați: Dumnezent slavei s'a arătat părintelui nostru Avraam,
când era în Mesopotania, mai înainte de a.locui în
Haran şi i-a zis: <leşi din pământulşi din neamul tău
şi vino în pământul pe care ţi-l voiu arăta». Atunci

ieşind din pământul haldeilor, a locuit în Haran şi ce
acolo,

după

ce a murit

tatăl

său,

l-a

mutat

în pâ-

mântul acesta, în care locuiţi voi acum. Şi nu-i de:e
moştenire aci nici măcar. un cot, dar îi făgădui, pe
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când încă nu avea copil, că î-l va da în stăpânire
lui şi urmaşilor lui. Şi a găsit Dumnezeu aşa, că urnaşii lui vorîi pribegi în pământ strein şi vor fi
robiţi şi chinuiţi patru sute de ani. <Şi pe ponorul
căruia vor fi robiţi, îl voiu jjudecă eu», a zis Dummezeu şi după aceea vor sluji mie în acest loc. Şidete aşezământul tăierei împrăjur şi aşa născu pe
Isaac şi-t tăie împrejur a opta zi şi Isaac născu pe
Iacov şi lacov pe cei doisprezece patriarhi. Şi patriarhii, pismuind pe Iosif, îl vândură la Egipt, dar
Dumnezeu era cu dânsul şi-l scoase din toate necacazurile, şi-i dete dar înţelepciune înaintea lui Faraon
împăratul Egiptului, care-l puse povăţuitor peste Egipt şi peste

toată

casa lui. Atunci

veni foamete

peste

tot Egiptul şi peste Canaan şi strâmtoare mare şi
nu aflau hrană părinții noştri. Şi auzind lacov că în
Egipt sunt grâne, a trimis pe părinţii noştri mai întâi.
Şi a doua

oară

losit

se descoperi fraţilor săi

şi fâcu

cunoscut lui Faraon neamul său. Atunci Iosif trimise
şi chemă la sine pe lacov, tatăl său, şi toată rudenia

lui, şaptezeci şi cinci de suflete. Şi s'a

dus Iacov în

Egipt şi a murit şi el şi părinţii noştri şi trupurile
or au fost mutate la Sichem şi puse în mormântul
pe

care-l

cumpără

Avraam

pentru

un

preţ

în argint

de la fiii lui Emor din Sichem. Şi cu cât se apropia
încredinţes=
vremea fâgăduinţei, de care Dumnezeu
poporul şi
creşte
atât
cu
pe Avraam prin jurământ,
peste Eridică
se
se înmulţiă în Egipt, până când
neAcesta
losif.
gipt alt împărat care nu ştia pe
să-şi
noştri
dreptăţind neamul nostru, sili pe părinţii
arunce pruncii, ca să moară. In acea vreme se născu
şi fu crescut trei
Moisi, care plăcu lui Dumnezeu
luni în casa tatălui său,
gășit de fica lui Faraon

Şi a învăţat Moisi

toată

după care, fiind aruncat, fu
şi crescut mare ca fiu al ei.

înţelepciunea

egiptenilor şi
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era tare în cuvinte: şi în fapte. lar când a împlinit
40 de ani, îi veni în minte să cerceteze pe fraţii săi,
pe fiii lui Israel.
. . . . .
„Acesta

i-a

scos,-făcând

minuni si

semne în “Egipt

şi în Marea Roşie şi în :pustie patruzeci de ani. Acesta este Moisi, care zise fiilor lui Israel: «Prooroc

ca mine va ridica

vouă

Domnul

Dumnezeu

dintre

fraţii voştri,de dânsul să ascultați». Acesta este care
la adunarea poporului în pustie a fost aproape
de îngerul care-i grăia în muntele Sinai, lui şi părinților

noştri.

Acesta

primi

cuvinte

vii,

ca

să ne dea

nouă, dar părinţii noştrii nu ascultară de el, ci-l lepădară şi se întozrseră cu inimile spre Egipt, zicânc
ui Aron: <Fă-ne dumnezei cari să meargă înaintea
noastră,

căci

acestui

Moisi,

care

ne-a

scos

din

pă-

mântul Egiptului, nu ştim ce i-sa întâmplat» Şi, făcură un chip de vițel în zilele acelea şi aduserâ
jertfă idolului şi se desfătau
de lucrurile mâinilor lor.
lar Dumnezeu s'a întors de la ei şi i-a lăsat sâ slujiască oştii cerului, precum este ss-is în cartea pro.
.
.
.
..
î
orocilor
Voi

cei tari în

cerbice şi

netăiați îm: “relur la inimă

şi la urechi, vă împotriviţi totdeauna Duhului Sfânt.
Cum au fost părinţii voştri, aşa sunteţi şi voi. Pe
care din prooroci mau prigonit părinţii voştri? Ba,
au şi omorit pe cei carl au vestit de mai nainte
venirea Celui Drept, ai cărui trădători şi ucigaşi v'aţ:
făcut acum, voi cari aţi primit legea prin râaduiala
îngerilor, dar pe care maţi păzit-o»>. Acestea auzindule ei, li se sfâşia

triva lui. Dar
spre

cer,

văzu

inima

şi scrâşniau

cu

dinţii împo-

el, fiind plin de Duhul Sfântşi căutând
slava

lui Dumnezeu

şi pe

lisus

stând

deadreapta lui Dumnezeu, şi zise: «lată văd ceruiile
deschise şi pe Fiul Omului stând deadreapta lui Dum-
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nezeu». Atunci ei strigând cu glas tare, şi-au astupat
urechile şi au năvălit toţi cu un gând asupra lui. şi
scoțându-l afară din sinagogă, îl uciseră cu pietre;
ar martorii îşi puseră vestmintele jos, la picioarele
unui tânăr ce ce numia Saul. Şi uciseră cu pietre pe
Ştefan, care se ruga şi zicea: «Doamne lisuse, primeşte Duhul meu». Şi ingenuchind a strigat tare;
<Doamne nu le ţine în seamă păcatul acesta. Şi a„cesta

zicând

adormi.

lar

Saul

încuviință

cu

uciderea

Jui. Şi s'a făcut goană mare în ziua aceea împotriva
credincioşilor din Ierusalim şi toţi—afară de apastoli
iar
—Sau răspândit prin ţinutul ludeei şi al Samariei,
bărbaţi

îngropară

cucernici

Apostolilor

Faptete

La

lecţiunna

mult.

şi-l jeliră

pe Ştetan

VI, 8-15; VII,

|

1-3.

VIII,

1-16;

7

- Ssrisoarea lui Abgar, craiul Enesei, către Mântuitorul Christos.— <Am auzit de minunile şi tămăduirile
ierburi

(sau

doftorii).

alte

a te sluji de

fără

cu cuvântul,

ce faci numai

înțeles că

Am

de

orbi

faci

curăţeşti, duhuvăd,pe ologi de umblă, pe lepraşi
rile. necurate le goneşti din cei ce pătimesc, pe cei cu
boale

netămăduite

Aceste minuni
nezeu

pogorât

îi

m'au făcut a gândi că eşti

din

cer, că eşti

morților.

viaţa

şi dai

lecueşti

lui

Fiul

un DumDumnezeu.

scriPentru aceasta am îndrăznit a-ţi scrie această
soare, rugându-te să vii să mă vezi şi să mă tămă-

dueşti de boala
Am auzit că şi
minunile tale şi
tate frumoasă şi
mare, dar îţi
„vor trebui>.

va

de care pătimesc de multă vreme.
iudeii te gonesc şi cărtesc pentru
cântă a ta privire. Eu am aici o carăsfăţată şi măcar că nu este prea
fi în destul

AMihălcescu. — st. Biseric. Univ.

pentru

toate

Abgar

cele

Craiul

ce-ţi

Eacsei
15
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: Răspunsul Mântuitorului cățre Abgar.— „Fericit
eşti Abgar, că ai crezut în'mine mai nainte de a mă
vedea,

căci

dea nu

vor

scris

este

de

crede în mine

mine,

că

şi cei

cei ce mă

ce nu

dea vor crede şi se vor mântui. Cât

mă

vorve-

vor ve-

pentru dorinţa

ce arâţi, ca să viu să te văd, eu trebue mai întâi a
împlini în țara aceasta. toate lucrurile pentru care am
venit şi după aceasta să mă suiu către Acela care
m'a trimis, şi dacă mă voiu sui de aicea iţi voiu trimite

unul

din

ucenicii

boala de care suferi

celor

cu

mei,

care

şi-ţi va da

te

va

viaţă

tine“

Dumnezeu
După

tămădui

da

veşnică ţie şi

SE

al lui Dumnezeu
Enschiu,

La

dumnezeiască

Istoria bisericească,

lecţiunea

cartea

minune.
1, cap.î3

9

5.— Scrisoarea lui Pliniu proconsulul către împăratul Traian.— „Este obiceiul meu, împărate, să-ţi
raportez toate asupra căror sunt în îndoială, căci
cine ar putea să-mi fie călăuză mai sigură în cele ce
nu mă pot hotări singur şi dascăl mai bun în cele ce
nu ştiu ? N'am luat niciodată parte la cercetarea unui
creştin, din care pricină nu şiiu, dacă şi întru cât ei
merită să fie urmăriţi şi pedepsiţi. Asemenea nu ştiu,
dacă trebue să se ţină în vre un fel seamă de vârstă,
ori dacă trebue a-trata pe cei tineri de tot la fel cu
cei în vârstă, dacădtrebue a ierta pe cei ce se căiesc,
ori dacă celui care a fost odată creştin nu i-se poate
ierta vina, deşi acum nu mai este, dacă numai pentru
nume trebue pedepsiţi, chiar dacă nu sunt vinovați
de altceva, ori dacă se cade a pepepsi numai cnmele celor ce poârtă numele de creştin. Altădată procedam astfel cu cei ce-mi erau denunțați că sunt

_
creştini: li
zăspundeau
oară,
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întrebam, dacă sunt
că «da», îi -întrebam

ameninţându-i

cu

creştini. Când îmi
a doua şi a ireia

moartea.

Dacă

stăruiau

în

răspunsul lor,-îi executam, căci oricare le-ar fi fost
credința, convingerea mea era că trebue pedepsiţ;.
pentru. îndărătnicia şi încăpăţânarea lor. Pe căţiva
“cetăţeni

romani,

cari

au

fost

cuprinşi

de această

ne-

_bunie, i-am trimes să fie judecaţi în capitală. Cum se
tâmplă de regulă, osânda a făcut ca această crimă
să se întindă mai mult şi cazurile să se înmulţiască:

„Mi s'a dat o jalbă în care erau înşirate

multe nume.

Pe

fost creştini,

cei cari

au

tăgăduit

că

sunt

sau

au

am crezut că trebue să-i pun în libertate, dacă, după
pilda mea, au invocat
pe zei şi au
adus tămâie
şi
libaţiuni statuii tale, pe care am pus-o între ale zei-

lor şi dacă
la care,

cum

înduplecaţi.

au

blestemat
se

spune,

pe

Christos,

adevărații

Alţii, denunţaţi

pe

toate

creştini

nume,

lucruri

nu

pot

fi

nu se lepădau

deocamdată de credinţa lor, dar după aceea adăogau
că au fost creştini, dar acum
nu mai sunt, unii de

rei, alţii de mai mulţi, alţii chiar de douăzeci de ani.
Toţi aceştia au jertfit statuii tale şi statuilor zeilor
şi au blesteinat pe Christos. Ei m'au asigurat că toată
vina sau rătăcirea lor a constat-în aceea, că obicinuiau să s= adune cu toţii într'o anume zi înainte de
răsăritul

soarelui

şi să

cânte,

în două

coruri,

imne

lui Christos, ca Dumnezeu, ş. că se legau prin jurământ, să nu săvârşească vre-o crimă, ci să mu se dedea

la furt,

vântul

la adulter,

la răpire,

dat şi să

nu-şi.

însuşiască

să

calce

nu-şi

lucrul

cu-

le-ar fi

ce

fost pus în gaj. Apoi ar fi obicinuit să se împrăştie

şi după aceea iarăş să se întruniască, spre a se împărtăşi de mâncare, dar obicinuită şi nevinovată. Şi

încă

şi aceasta

mar

mai

fi făcut-o

decând

cu

decre-
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tul meu, prin care, potrivit poruncii tală, opriam adunările secrete. Am socotit de trebuință să caut a atla
adevărul dela două tinere, numite diaconiţe, pe carele-am supus la chinuri. De aceea am suspendat urmărirea şi mă adresez ţie să-mi dai sfat. Chestia
îmi

aceasta

cauza

toate

de

primejduiţi, căci multe

al celor

număr

marelui

persoane

de

vârstele,

din

cercetat, în deosebi

vrednică de

pare

toate

condițiunile

şi

de amândouă sexele sunt deja sau vor fi în primeidie, de oarece nu numai în oraşe, ci şi prin sate şi
la țară s'a întins molima acestei superstiții, dar se
pare cu putință a o împiedica şi a pune lucrurile pe
calea cea bună. Deja templele pustiite au începu: a

fi cercetate din nou, sacrificiile date uitării a fi aduse

şi întreţinerea animalelor de jertiă, peniru care nu se
_gasia nici un cumpărător, să se vândă. Din aceasta
se vede cn înlesnire câţi oameni pot fi aduşi la calea
cea

putinţa

li se dă

dacă

dreaptă,

de

îndreptare».

Scrisoarea lui Traian către Piiniu.— „... Secunduie':
în instrucția împotriva persoanelor care ţi au fost deprocedarea ce ţi-a iost
nunţate. ca creştini, ai urmat

dictată de împrejurări. Desigur, nu se poate fixa in
genere ceeace sar numi o normă sigură. Anume câutrebue,

taţi nu

dar

dacă

vor

şi predaţi,

fi denunțaţi

să fie pedepsiţi; totuş, cine va tăgădui că e creştin
DĂ va dovedi aceasta cu fapta, adică va invoca pe
pe

să fie ieriat

vanulala

ce e

neiscălite

să

crima

baza

asupră-i
nu

li se dea

ce se denunţă,

mârturisirii sale,

pentru
nici

trecut.
o urmare,

cu

toziâ

Denunţurilor
oricare

arii

căci prin «ceasta S'ar da o piidă

fi ceva nedemn de vremea noastră“
Pliniu cel Tânăr. epistola 96 şi 9/
La lecţiunea 1i.
|
Din solia 'lui Atenagara pentru creştini. Voi, o ce:
mai mari dintre împărați, faceţi ca împărăția voasire..
foarte

urîtă

şi ar
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“să se serviască
de altele

de

pentru

unele legi şi datini pentru unii şi

alţii

şi nimeni

“şi frica de pedeapsă,
la strămoşi,

chiar

.

nu

dragostea

dacă

ar

opreşte

prin

lege

de cele moştenite

fi vrednice

de râs;

de

ci tro-

ianul numeşte pe Hector zeu, iar pe Elena, luând-o
drept Adraste, o adoră; lacedemonianul se închină lui
„ Agamemnon ca lui Zeos şi Filonoei, fica lui Tindar,
precum
şi lui Tenes
Odianui; iar atenianui aduce
-jertiă lui Erecteu ca lui Apolon.

Atenienii mai
cinstea Agraulei

„au deschis

săvârşesc ceremonii şi
şi Pandrosei, care din

urna funebră

au

fost

miștere
pricină

socotite

în
că

ca nele-

giuite. Intr'un cuvânt, oamenii aduc după neamul şi
țara din care fac parte, jertfele ce le plac. Dar egip-

voi

şi legile

şi câinii.
voastre,

crede

-melegiuit, a nu
ceva

ca

parte

necesar

însă

noi

Şi

toate

acestea

parte ca ceva

ca

de

alta

cine

vrea

pe

iar

Dumnezeu,

a adora

le ingaduiţi

de o

pe

socotind

în

şi şerpii

şi crocodilii

şi pisicile

zei. pe

ca frica de zei să-i facă să se abţină
,

fiecare, pentru
-de rele.
Pe

zei

ca

“tenii socotesc

-şi oaspidele

(şi

să

nu

vă

înşelați

4ac

cei mai mulţi) ne uriţi, din pricina

-nu

numele,

-şi

de

ci faptele

pedeapsă.

De

rele

sunt

aceea,

auzit,

din

numelui.
de

vrednice

admirând

cun

Dar

osândă

bunătatea

şi

blândeţea voastră, precum şi dragostea voastră faţă
de toţi oamenii, fiecare în parte trăeşte cu drepturi

„deopotrivă, iar cetăţile se bucură, după vrednicia lor,
de o reală cinste şi întreg imperiul, mulţămită înțelepciunii voastre, se bucură de adâncă pace.
Noi

maveţi

însă

cari

grijă de

ne

noi,

numim

ba

creştini

dimpotrivă,

(de

vreme

ce

deşi nu facem

nici un râu, ci cum se va arăta în cursul cuvântării,
ne purtăm de cât toţi cu mai mare sfinţenie şi drep-
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tate, față de Dumnezeu şi de Majestatea voastră, îngăduiți totuşi. să fim prigoniţi, jefuiţi şi asupriţi, cei

mai mulţi ducând

războiu

în

contra

noastră

numai

din pricina numelui) îndrăznim a vă aduce la cunoştință suferinţele noastre (căci veţi afla din cuvân.
tarea aceasta că suferim pa nedrept şi în afară de
orice lege şi rațiune) şi a vă ruga să vă gândiţi puțin şi la noi, ca să încetăm odată de a fi nimiciţi de
bârfitori. Căci prigonitorii noştrii nu mai urmăres?
avutul nostru, nici situaţiunea noastră în stat, nici
păgubirea de vreun alt lucru însemnat, de oarece acestea noi le desprețuim, cti toate că celor mai multi
li se pas

de mare

preţ,

mai să nu ne împotrivim
căm

cu

cei

ce

ne

atacă

iar noi

ne-am

celui rău

învăţat

nu nu-

şi să nu ne jude-

şi ne jefuesc,

ci celor

ce ne

lovesc peste un obraz, sâli-l întoarcem şi pe celălalt
şi celor ce ne iau haine să le dăm şi cămaşa Dar
ceeace ei urmăresc acum este cu totul altceva: Vor
să ne ia trupul şi viaţa, după ce ne-au jertfit averea,
aruncând asupră-ne o mulțime de_ crime, care nici

prin minte nu. ne-au

trecut şi amestecându-ne cu oa-

meni, cu cari nu aveam
ci şi de una şi de alta
vinovaţi,

nici în clin nici în mânecă,
ei şi semenii lor s'au făcu:

Dacă ne va dovedi cineva cu vre o faptă rea mai
mică Sau mai mare, nu fugim de pedeapsă, ci chiar
de ar fi cea mai amară şi aspră, o primim. Dac
însă învinuirea se reduce numai la numele nostru G=
creştini — căci până. astăzi cele ce se spun despr=
noi sunt vorbe de clacă şi nesocotite ale oamenii»
şi nici un creştin n'a fost prirs cu vreo
faptă rea —
ar îi de datoria voastră, cei mai mari, mai filantruz:

şi mai învâţaţi împărați, să ne scăpati de nedreptate
„ea
printr'o lege, pentru ca precum întreg imperiul âc>
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parte de

binefacerile

cârmuirii

voastre,

atât fiecare

în parte cât şi cetăţile, aşa şi noi să avem a vă
mulţumi şi a vă S!ăvi că am scăpat de prigoniri.
Căci nu este potrivit cu dreptatea voastră, ca ceilalţi
să nu fie pedepsiţi, când sunt daţi în judecată, până
ce nu Sa

dovedit

că

de noi să valoreze
înaintea judecății,
tează

dacă

cel

sunt

vinovați,

mai mult
pentrucă

acuzat

iar cânde

vorba

numele decât dovezile
judecătorii nu cerce-

a făcut

ceva

rău,

ci-i

înfie-

tează humele ca însăşi fapta rea. Orice nume însă
ca atare şi în sine nu poate fi socotit ca bun sau
rău, ci faptele bune sau rele ce-i siau la temelie, îl
fac-bun sau rău. Aceasta o ştiţi voi prea bine, ca
filosofii

şi oameni

cu

cultură

omnilaterală

ce

sunteţi.

De aceea, cei cari sunt judecaţi de voi sunt bu„curoşi, chiar de ar fi învinuiți de cele mai mari crime»
pentru că' ştiu că le veţi cerceta viaţa şi nu vă veți
„lega nici de numele lor, dacă e rău, nici .de învinuisile aduse, dacă sunt neîntemeiate, şi primesc cu deopotrivă încrederea sentinţa de achitare ca şi pe cea
de osânadire. Aceeaş tratare care se aplică tuturor,
dorim să ni se facă şi nouă, iar nu să fim urii şi

pedepsiţi pentru numele de creştin, căci pentru ce
numele să ne aducă rău? Vrem să fim judecaţi de
ori ce am fi acuzaţi şi ori din ce parte ar veni acuzarea şi să fim achitaţi, dacă acuzâţiunile nu se vor
dovedi întemeiate sau pedepsiţi după lege, dacă vo
ți dovediţi de răufăcători. Vină să nu fie însă numele,
ci fapta rea. De altfel nici un creştin nu e rău, decât dacă

e

făţarnic

cu

credința

sunt judecaţi

şi filosofii. Nici

judecătorului

bun

sau

rău

iui. "Aşa

unul dintre-ei

înainte

de a

vedem

că

nu pare

fi cercetat

şi

numai din pricina ştiinţei sau artei lui, ci cine e dovedit că a făcut rău, e pedepsit, fără ca filosofia să
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fie. atinsă

nu

de

vre-o

impuţare,
căci: rău

filosofează
in corespondenţă

este fără vină. Dacă

cu

este acela care

legile, iar. ştiin:a

însă acuzatul se poate apăra de

învinuirile ce i-se pun în sarcină, este liberat, Aceeaş
procedură să. se apliee şi faţă de noi: felul. de viaţă
al celor acuzaţi să se cerceteze, iar: numele să fi=
afară

de

ori

ce

vină.

Având să apăr credința noastră inaintea voastră,
cei mai mari împărați vă rog să ne ascultați pe no:
ca pe ceilalți şi să nu vă luaţi după vorbele nejudecate ale mulţimii, ca să vă porniţi împotriva noa“stră, ci să fiţi cu aceeaş drâgoste de ştiinţă şi d=
adevăr şi faţă de apărarea noastră. Căci pe de :
parte voi nu veţi mai greşi fără să ştiţi, iar pe de aiz
noi, desvinuiţi de păcatele ce ne pune în spate gu:a
mulţimii, vom fi pe viitor scăpați de învinuiri.
Trei

sunt

vinele ce

se aruncă

asupra noastră : atz-

ismul, prînzurile tiesteice şi împreunările edipice. Dacă
acestea

sunt

ci pedepsiţi

adevărate,

nu

nelegiuirile.

cruţaţi

nici

o

generație,

Distrugeţi-ne din, rădăcină.

cu femei şi cu copii, dacă vreunul măcar dintre creştini trăeşte ca fiarele; căci nici fiarele nu se atirş
de cele din neamul lor şi se împreună prin puterea
instinctului numai în;anume timpuri, iar nu după pla:
Apoi

şi ele-cunosc

pe

acei

cari

le fac

vre

un

bina.

Dacăe deci cineva mai dobitoc decit fiarele, spunet:
ce pedeapsă ar putea primi pentru astfel de
vii, ca să fie pedepsit cum i-se cade? lar dacă
învinuiri sunt numai vorbe goale şi bârfeli fără
de adevăr, întru cât după rânduiala firească a
rilor răul
nezeiască

se împotriveşte binelui şi după legea dur.
cele opuse stau faţă în faţă cu duşmănis,

şi întru cât voi prin oprirea
că noi

nu

grozâaceste
fiinşa
lucru-

suntem

vinovaţi

denunţării
de

aceie

recunoaşte:

grozăvii, rămâne.
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a

să cercetaţi viața, învăţătura,
noastră

faţă

de

voi,

de.

cii voştri şi astfel să

,

dragostea

dinastia

ne

voastră

îngăduiţi

şi supunerea
şi de sfetni-

acelaş

drept

prigonitorilor noştri. De
altfel îi vom
birui,
ce. pentru adevăr ne dăm bucuros şi viaţa.
.

.

.

.

.

.

.

.

ca

ca
unii

.

Nu e de loc de mirare că ei (păgânii) ne
nouă. cele ce spun despre zeii lor, ale căror

atribue
păţanii

le numesc mistere. Dacă vor să înfiereze împreunarea liberă şi promiscuitatea, ei ar trebui să urască pe

Zevs, care a născut copii cu mama sa Rea şi cu fica
sa Proserpina şi a avut de soţie pe propria sa soră.
Ori ar trebui să disprețuiască pe Orfeu, făuritorul
acestor

nostime

lucruri,

pentrucâ

descrie

pe

Zevs ca

drojdia tuturor răutăţilor şi stricăciunilor faţă de care
Tieste rămâne pe urmă, căci acesta sa împreunat cu
fica sa, pentrucă aşaji-a spus oracoiul câ va ajunge
rege şi se va putea
răzbuna. Noi însă avem aşa de
mare groază de
promiscuitate, că nici chiar.a privi

cu poftă nu ne este iertat.
ca s'o poftiască, a săvârşit
zice la noi. Cum pot fi.dar
rora nu le este îngăduit să

„Cine se uită la femee,
adulter în jinima sa“, se
socotiți desfrânaţi cei căpriviască decât lucrurile

pentru care Dumnezeu le-a fâcut ochii, ca adică, să
vază, acei pentru care a privi cu poftă este adulter,
de oarece ochii sunt făcuţi pentru altceva, acei care
cred că la judecata de apoi îşi vor da seama şi de
gânduri. Nu, învăţătura noastră nu este rânduire ome-

nească, de care

cei răi pot scăpa,

ci cum

v'am

ară-

iat chiar deia început, învățătura noastră este învăţătură dumnezeiască, Noi avem lege care ne-a învăţat

să iubim

în noi şi în semenii noştri idealul moralității.

De

şi în privinţa

aceea

vârstei

pe

unii

îi socotim ca

|

za

fii "şi fice, pe alţii ca fraţi şi sugori, iar pe Cei maiir
vârstă îi cinstim ca tată şi mamă. Ţinem dar mult |:
aceasta ca cei în care vedem fraţi şi surori şi alte rudeni:
să fie neprihăniţi şi curaţi cu trupul, -căci iarăşi zic:
Scripinra : „Dacă cineva sărută pe una a doua oară

pentrucă i-a plăcut, păcătueşte“, şi adaogă:

„Trebu:

s'o răriţi cu sărutarea—sau' mai potrivit—cu salutarea, de oarece chiar numai prihănirea sufletului c:
un păcat săvârşit în gând, ne lipseşte de viaţa de veci”
Având dar în inimi hădejdea unei vieţi veşnice, ni
ținem seamă de lucrurile lumii aceştia, nici chiar d:

plăcerile îngăduite. Fiecare din noi consideră pe îemzea sa, de ceeace a iadus în casa sa după iezi
stabilite, adică născătoare de copii. Precum plugaru.
seamănă sămânţa în pământ şi apoi aşteaptă roada.
fâră să semene din nou, aşa şi noi privim naşterea
de copii ca hotar ai iubirii sexuale. Poţi găsi printre
noi mulți bărbaţi şi femei, cari au rămas necăsătoriți:
în nădejdea

unei

uniri

mai

strânse

cu

Dumnezeu

în

viața de dincolo. Dacă socotim că fecioria şi celibatul aproprie mai mult de Dumnezeu
şi că păcatele
„făcute -cu gândul şi cu pofta îndepărtează de ei, cu

cu atâi mai mult fugim de faptele acelora de ale
căror idei ne ferim. Viaţa noastră nu stă în vorbe
pompoase sau în uşurinţa de a vorbi, ci în arâtarea
şi practicarea faptelor bune, De aceea, fiecare ori zâ-

mâne cum s'a născut, ori se căsătoreşte o
dată. A doua căsătorie este privită ca un
iertat.

„Cine-şi

lasă

femeia

sa şi ia

alta,

singură
adulter

săvârşeşte

adulter“ aşa zice în Scriptură. Prin aceasta învăţatorui nostru porunceşte ca cineva să nu lase pe :2meia

pe

care

a scos-o

din

feciorie, sau

să

nu se zâ-

sătoriască. Cine se desparte de întâia lui soţie, îie
chiar şi din pricina morții ei, este într'un fel aduiter,
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şi săvârşeşte un îndoit păcat, pentrucă pe de o parte
calcă rânduiala lui Dumnezeu, care a făcut la înce—
put numai-un bărbat şi o femee, iar pe de alta desface unica

împreunare

îngăduită

vederea unirii sexuale.
Cu toate aceste principii
cu tot felul

de

viaţă

ce

de

de

trup

care

ne

ducem,

cu

auzim

trup

în

călăuzim

şi

că

se

ridică

împotriva noastră învinuiri, după proverbul: «Stricata mustră pe cea cinstită.» Trebue so spun, căci
nu-i un

secret:

Oamenii

cari

şi-au

făcut

o

meserie

din prostituție, cari în ciuda legii deschid lupanare
de cele mai neruşinate şi fac chiar din bărbaţi obi-—
ectul

cu bărbat săvârşind

lor, bărbat

plăcerii

cele mai

scârboase lucruri şi trupurile mai crude şi mai frumoase

în multe feluri pângârindu-le şi frumuseţea făpturii
lui Dumnezeu necinstind — căci frumuseţea nu este

dela sine însăşi în lume, ci e făcută de mâna lui Dum-

nezeu

şi cu

voia

sa —

oamnni

asemenea

sunt

prigo-

nitorii noştri. Aceştia ne învinuesc pe noi de imoralităţile de care se simt vinovaţi şi pe care le poves-

tesc despre zeii lorşi le laudă ca fapte.sfinte şi dum-

nezeeşti. Aceşti adulteri şi pederaşti ne ponegresc pe
o singură câ-—
noi cari trăim în feciorie şi admitem

sătorie, ei cari imitează viaţa peştilor cari înghit tot
slab.
ce le iese în cale şi cel mai tare pe cel mai
exislegilor
Da este canibalism, dacă împotriva

tente pe
după

care le aţi stabilit

dreptate şi în

urma

voi şi inaintaşii voştri

cercetărilor —

întrebuinţați

de mirare
silnicie, călcînd în picioare aceste legi. Nu-i
nu mai
că şi guvernatorii puşi de voi peste provincii
contenesc

n'au

cu

cineva

fesc. Căci nu

unor

supuşi

cari

libertatea să se lase să fie loviți când

nici măcar

îi loveşte

împotriva

procesele
şi sâ

le ajunge

se

roage

pentru

cei

ce-i

bâr-

să fie drepți, de oarece drep-
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tatea

răsplăteşte

asemenea

cu

asemenea,

ci ţinta

lor

este” să fie cu desăvârşire buni şi să îndure suferinţa
cu resemnare.
Care om cu judecata sănătoasă ar putea susţine
că noi, oamenii cu asemenea principii şi cu acest fe:

de viaţă, suntem ucigaşi ? Căci pentru a fi mîncători
de oameni,

cum

trebue

cea dintâi

mai

întâ

e minciună,

întreabă

cineva

convins

din

pe unul

vedere

să

omorim

tot aşa şia

din

proprie

acei

oameni.

doua şi dacâ

mincinoşi,

de cele

ŞI

dacă

e

ce bârfesc, nici

unul mare îndrăzneala s'o afirme. Avem şi slugi, uni:
mai multe,
neputinţă,

alţii mai
şi totuşi

puține,
niciodată

de

care a

vreuna

ne

feri e cu

din ele n'a spus

aşa ceva despre noi. Creştinii nu pot vedea un om
ucis, chiar dacă i-S'ar fi ridicat viaţa pe drept. Cum
pot fi dar învinuiți că ucidşi mănâncă oameni ? Care
e omul care nu râvneşte luptele de gladiatori şi cu
fiarele, mai ales când sunt date de voi? Dar noi?
Noi trăim în convingerea că privirea unui om uics
este aproape tot una cu uciderea, din care pricină
ne abţinem dela astfe! de privelişti. Cum'am putea
Ssăvârşi omoruri, noi cari, peatru a înlătura crima pă-

catului strigător la cer, nici nu putem privi omorul ?
In ce fel am putea îi numiţi omoritori noi, cari numim asasine pe femeile care ajută altora să avorieze

şi le spunem

că vor avea să-şi dea seama înaintea

ini Dumnezeu de fapta lor? Cine crede că fătul este
fiinţă vie şi deci obiect al purtării de grijă a lui Duinnezeu,

acela

nu

ucide

această

ființă

după

ce a venit

în lume. Tot asemeni nu ucide un copil crescut cei
care, pentru a evita păcatul pruncuciderii, se ferzşta
să lepede un nou născut. Adevărul este: noi sun:em
pretutindeni aceiaşi şi consecvenţi, servind bucuras
rațiunii şi nesiluind-o.
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_Aş

vrea

să cunoscpe

“

acela

care

şi totuş se oferă pe sine mormânt

în

înviere

trupurilor

crede

menite

învierii A crede în învierea trupurilor noastre şi totuşa mânca trupuri, ca şi cum n'ar avea să învieze,

sunt contraziceri,
bui

să

dea

înapoi

ca şi credinţa
trupurile

că pământul

celor

cari

zac

va treîn

el,

cel care a îngropat în sine trupurile mâncate, nu va
trebui să le dea înapoi. Noi nu suntem omorâtori nici
_mâncători de oameni, dimpotrivă, se poate zice că
cei cari nu cred că au să-şi dea seama de viaţa lor
pământească, bună sau rea, cari nu cred în înviere.

cari susțin că totul piere deodată cu trupul şi câ însăş. scânteia

sufletească

se Stinge, aceştia

sunt

capa=

bili de o asemenea faptă ruşinoasă. Oamenii însă
cari sunt “convinşi că nimic nu rămâne necercetat de
Dumnezeu, că însuş trupul, dacă a ascultat de pornirile şi patimile oarbe ale sufletului, va fi pedepsit

cândva împreună

cu

acesta,

asemenea

oameni

vor

îi cu cea mai mare băgare de seamă faţă de un pâcat cât de mic. Poate să pară cuiva vorbă de clacă,
că trupul putrezit, descompus şi dispărut să ia din
nou formă. Din pricina celor cari cred astfel am pucaz nam
tea îi socotiți proşti, dar râi în nici un
nici un
nimănui
"putea îi numiţi, de vârece nu facem
greşită.
fi
ar
ea
dacă
rău cu părerea noastră, chiar
a
învicre
De altfel nu numai noi admitem viitoarea

trupurilor, ci şi mulţi filosofi. Despre aceasta însă
socotesc de prisos să mai stăruiu, ca să nu se zică

subiectului ales lucruri
cum câ amestec în tratarea
străine de el dacă voiu pomeni de cele duhovniceşti şi

“de cele tiupeşti şi de legătura dintre ele, sau de prerogativele de vechime şi de întăetatea ce au cele netru-

peşti faţă de cele trupeşti cele duhovniceşti faţă de cele
materiale, deşi noi cu simţurile percepem măi bine cele
materi:le. Corpurile constau din părţi imateriale, unite
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de aproape: cu “cele spirituale, şi din părţi materiale,
căci după Pitagora şi Plato, corpurile după ce se descompun, se pot alcătui din nou din aceleaşi părticele
din care erau formate dintru început. Dar să lăsăm
pentru mai tâcziu discuţia despre înviere.
Deocamdată am răsturnat învinuirile şi am dovedit că noi creştinii suntem oamenl temători de Dumnezeu, cinstiţi şi cumpătaţi. De,aceea, o împăraţilor,
cari în totul şi în toate, şi din flre şi prin cultura
sunteți buni şi măsuraţi şi iubitori de oameni şi vre!nici de.sceptru, întoarceţi-vă capul către noi şi so-

cotiţi : care categorie dintre supuşii voştrii merită să
fie ascultați mai mult decât noi, cari ne rugăm cerului

pentru

dinastia voastră,

ca Voi,

cum

e şi dreșt

şi cuviincios, să lăsaţi moştenire împărăţia tatăl tiului şi ca ea să se întindă şi să crească prin supu-

nerea îniregii lumi?
Aceasta ne va fi şi nouă de folos, ca să ducem
“viaţă paşnică “şi să îndeplinim din inimă toate po-

zuncile voastre.
.

d

_5
Viafa

Atenagora

La lecţiunea

cap.

1—3, 32—3%8.

26.

celor dintâi creştiai. — Creştinii

nu

locuesc

-o ţară aparte, nici nu se deosebesc de ceilalţi eameni prin limbă sau obiceiuri, căci nu sălăşluesc ni-

căieri în cetâți deosebite, nu se servesc de altă limoă
şi mau

un

anume

fel de

trăiu.

Desigur,

învățătura

Aor nu e descoperită de spiritul şi priceperea oamenilor născocitori şi ei nu stau ca alţii, în fruntea înțelepciunii ce se dobândeşte prin şcoală. Ei locuesc
prin cetăţi greceşti şi barbare, cum îi convine fiecătuia, păzesc obiceiul păimintului cu privire la îmbrăcăminte,

la: hrană

şi în deobşte

la felul de

viaţă,

dar

aiI

în viaţa lor cetăţenească au o purtare
minunată şi
surprinzătoare. Au anume locuri în care sălăşluesc;
mumai

ca

trecători ; iau

parte

la toate ca

cetăţeni şi

sunt prigoniţi ca streini; orice ţară

streină

trie şi orice

Se

căsătoresc ca

la copii, dar

nu-i aruncă.

patrie

toţi ceilalţi şi dau

le e ţară streină.

naştere

le e pa-

Masa şi-o au la un loc, dar nu şi patul. Se află
trup, dar- nu trăesc după

trup. Umblă

petrec în ceruri. Se supun legilor existente,
purtarea lor sunt 'mai presus de legi. lubesc

şi sunt uriţi de toţi. Sunt
cuţi, sunt

ucişi

îmbogăţesc
au

şi
Sunt

Sunt

ocărâţi

viaţă.

de toate duc

disprețuiţi

- proslăviţi. Sunt bârfiţi

şi

Sunt

totuşi

şi ei binecuvintează,

la moarte

se bucură,

„săraci

lipsă şi

şi

în toate

şi cu tot dispieţul sunt

sunt
sunt

dau tuturor. cinstea cuvenită. Fac bine
depsiţi cu moarte, ca făcătorii de rău.
Duşi
viaţă,

dar în
pe toți

osândiţi fâră să fie cunos-

dobindesc

pe mulţi;

de prisos.

în

pe pămint, dar

ca

şi cum

găsiţi

drepţi.

batjocoriţi

şi sunt
ar fi duşi

şi

pela

ludeii îi duşmănescica pe nişte streini de neamul lor
şi grecii îi prigonesc,

dar duşmanii lor

nu pot spune

pentru ce-i urăsc. Într'un cuvînt, ceea ce este suiletul în trup, sunt creştinii în lume. In toate membrele

trupului
şele

e răspândit

sufletul

şi creştini în toate ora-

lumii.

Sufletul locuieşte

în trup, dar nu-şi are obârşia din

irup, tot astiel şi creştinii locuiesc în lume, dar nu
sunt din lume. Nevăzut este sufletul închis în trupul
văzut şi creştini sunt văzuţi ca unii ce sunt în lume,

dar reiigiunea lor rămâne
duşmăneşte sufletul, fără
rău, ci numai pentru câ se
Sufletul iubeşte trupul şi

nevăzută. Trupul urâşte şi
ca acesta să-i facă vre un
împotriveşte plăcerilor lui..
membrele care-i sunt duş-
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mane ; tot astfel şi creştinii iubesc pe duşmanii lor.
Sufletul

e închis

în trup, dar el e

cel care

ţine

în

fiinţă trupul şi creştinii sunt ţinuţi de lume ca într'o
închisoare,
dar

ei

sunt

cei

cari

ţin

lumea

în fiinţă.

Nemuritorul suflet locueşte sub acoperemânt muritor
şi creştinii .locuesc în cele trecătoare, dar aşteaptă
nemurirea în cer.
Epistolia

către

Diognet,

V, Vi

Viața şi rânduiala morală a sfântului Pahomie.—
Despre Pahomie se povesteşte că a dus la început
numai viaţă de om înţelept, mai târziu însă i-s'a arătat un înger al lui Dumnezeu şi l-a îndemnat 'să
adune în jurul său tineri schimnici' şi “să - vieţuiască
la un

loc

cu

ei, căci

pentru

sine

şi-a

pus

toate

în

rânduiale şi ar putea folosi mult celor ce vor duce
viaţă deobşte, dacă se va călâuzi de regulele pe care
le va da el (îngerul), după care i-a dat o placă de
metal, care se păstrează încă.
Pe acea placă era scris că fiecăruia îi e îngăduit

să mănânce

şi să îbea, să

lucreze

şi

să

postiască

după cum va simţi trebuință, sau să nu. facă nimic
din acestea. Cei cari vor minca mult, să lucreze mai
din greu, cei cari vor mânca puţin,să lucreze mai
uşor. Să facă apoi chilii multe şi în fiecare chilie să
locuiască câte tiei călugări. Masa trebue s'o ia cu

toţii în aceiaşi sală, tăcând şi şezând

cu capul aco-

perit, în aşa fel ca să nu poată vedea decât masa şi
“ceea ce le va fi pus înainte. Streinii să nu mănânce
cu ei, afară de cei cari Sar afla pe cale şi s'âr abate
pe la ei. Cine va vrea să intre în obştea lor, să îndepliniască mai întâi trei ani lucrări grele, şi numai

după aceea să fie primit.
Imbrăcămintea

să le fie de
bi

piei

de

oaie

sau

de

E
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“capră,
”
iarr capul acoperit cu scufie de lână, împodo„bită cu ciucuri roşii. Să poârte refe de pânză şi
„brâu şi să doarmă îmbrăcaţi şi încinşi, şezând
pe
scaune înalte de amândouă părțile cu rezemători, de
„care să se rezeme pătura de învelit. In cea
_ dintâi şi
cea din urmă zi a săptămânii,să se adune cu toţii în

- faţa altarului,

pentru. săvârşirea

dumnezeeştilor

taine

şi alunci să-şi lepede brâul şi pieile.Să se roagezde
douăsprezece ofi pe'zi. Când vor să mănânce,să
„cânte -mai întâi un'psalm. Toată obştea să fie împărțită. în 24 de cete şi fiecare Să fie numifă cu câte
o literă grecească, Fiecare ceată să poarte senin po-.

-trivit cu apucăturile

ce are, astfel: cei sinceri să fie !

“însemnați cu litera i, cei fățarnici cu litera x sau z
iar alţii aitfel, aşa ca feiul literii să arate felul de a

fi al catei. După aceste'reguli a condus Pahomie pe
ucenicii săi. Dar el era bărbat
meni

şi

iubia

pe Dumnezeu

foarte iubitor
din

inimă,

torul şi stă de vorbă cu îngerii. El a
Tabene

Dă numesc

şi Tebaida,

din

care

pricină

vii-

trăit în insula |
urmaşii

săi

se

şi azi Tabenesioţi.
Istoria

bisericească

a

-La lecţiunea
Vedenia

lui Constantin

” imploră. ajutorul
tălui

de oa-

prevedea

său),

acestui

îl rugă

să i-se

cel

lui

Sozomen

JI,

14.

27.
Mare.

Dumnezeu

—

Constantin

(Dumnezeul

arate şi să-l

ajute

ta-

în îm-

prejurarea în care se afla (lupta cu Maxenţiu). Pe
când s> ruga astfel, avu o minunată vedenie, care
S'ar părea, poate, de necrezut, dacă ar fi fost po„Vestită de un altul, dar nimeni nu trebue să stea la
gânduri de a o crede, de oarece însuş acest împărat

- mi-a istorisit-o mult timp după
cinsfea

de

a-i

plăcea.

ziua în amiaza
1. Mihăilesen.

—

aceea, când am

Ei asigură

că a văzut

mare o cruce luminoasă
st.

Biseriz.

Univ.

”

avut

pe cer.

cu această
19
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inscripţie. «Prin aceasta vei birui»
de mare

şi că tu ' cuprins

mirare,

atît el cât şi soldaţii

ce-i urmau, de

această vedenie.

Vedenia împresionă

atât de mult

sufletul lui Constantin, că noaptea următoare se gândi
numai. fa ea. Mântuitorul i-se arătă în somn cu ace„laş semn 'ce-i arătase -pe cer în timpui zilei şi-i porunci să facă. un steag în chip de cruce, şi să-l
poarte în războaie, spre a fi apărat de primejdii.
Sculindu-se . din somn, Constantin: povesti. aceasta
sfetnicilor săi şi. chemând argintari, şisgiuvaergii, se
aşeză în mijlocul lor, le desemnă
şi le porunci să iacă un steag la
aur şi pictre scumpe.
Am văzut
este uşor a-l. descrie...

semnul ce văzuse
fel, împodobit cu
acest steag şi-mt

Viaţa, impăztatai Constantin: de Eusebiu
,
Uartea 1, Cap 28—30,

Edictul din Milan. — Având. în vedere că. libertatea
E - practicării religiunii nu trebue : împi:dicată şi că tra-

- bue a recunoaşte fiecăruia dreptul de a cinsti pe
- Dumnezsu cum găşeşte de cuviință, am poiuacil' şi
mai nainte ca şi creştinilor să: le- fie. îngăduit a-şi
pâstra cultul şi credinţa lor. Dăr fiindcă, în acel e“dict, în cate li s'a recunoscut
acest drept, au. fost
„puse anume multe alte condițiuni,
unii se :vor fi le-

pădat, poate, de această religiune. Când
pâratul

Constantin, şi cu împăratul

dar eu, îm-

Licinius, am so-

“sit, în Milan şi ne-am gândit la tot ce este folositor
şi bun pentru

stat, am hotărit

între multealtele, pe care

“ le-am socotit de folos 'obştesc, să rânduim mai nainte
x

de toate cele ce
adică să lăsăm
lalţi libertatea

privesz

închinarea lui

atât creştinilor
de a alege

cât şi

Dumnezeu,

tuturor

cinstirea de Dumnezeu

cafe se vor: simţi atraşi, pentru ca “Dumnezeu

celorspre

să ne

fie binevoitor nouă şi tuturor celor ce. triesc în im-

periul nostru... Afară de aceasta mai hotărâm cu pri-
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vire la creştini,

ca locurile

unde

ei obicinuiau

să

se

să

le

adune, să li se înapoieze gratuit. şi fără întârziere,
fie că au fost confiscate de stat, ie că au fost cumpărate de cineva...
lar dacă cineva-a primit

în dar

acele

locuri,

înapoieze nuinai decât creştinilor, Şi fiindcă creştinii
„aveau în

afară

de

locurile

de

adunare

şi

„ca proprietate” îndividuală, ci aparţinând
"1or, vă poruncim a le înapoia, rămânând
-1e

vor înapoia fără

a-şi: primi preţul

altele, nu

comunităţii
ca cei cari

şi cari

vor

ceva

dela mila. noastră, să se adreseze guvernatorilor. Gră-:
biţi-vă de a executa această poruncă cât mai iute,
"*

pențru

a contribui

astfel la păstrarea

Şi pentru ca rânduirile acestei
cunoştinţa tuturor,

-

calurile.
ii

-

faceţi

să

liniştii

porunci
se

să

afişeze

.

Eusebiu, Istoria bisericească, Cartea

publice.

ajungă

în toate

la
la- .

X, Cap. V.
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Decreţul.
lui Teodosie
nismului.— Nimeni,

cel Mare

fie el ori cine,

împotriva păgâmare voie să aducă

jertfe- de animale,în vre un loc sau oraş, idolilor lipsiţi de viaţă, sau cinstiascâ în taină, spre a se curăți de păcate, pe lari cu foc, sau pe genii cu vin,
sau pe penaţi cu miresme, -sau să le aprindă lumâ-.
nări, sau tămâe, sau să le atârne cununi.
-

“Dacă deci .cineva va îndrăzni

sâ presare

cu făină

un animal, în scopul de a-l jertfi, Sau să ghiciască
din măruntae proaspete, unul ca acela poate fi denunţat de oricine ca vinovat de les-majestate. lar
dacă cineva venerează cu prinos de tămâe chipurile
zeilor, care sunt osândite la distrugere..., acela făcân- :
cându-se vinovat de nesocotire de religiune, va fi

pedepsit

cu

confiscarea. casei

sau

a

avutului,

de
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vreme ce, stăpânit de superstiţia „Păgâneasct, s'a dedat pe faţă la idolatrie. .
:
Mai hotărim prin aceasta, ca să tie luate de fisc
toate localurile care au fost: cândva pline de miros de
- tămâe, dacă
de tămâe.

ele aparțin

St

de

drept celor ce aduc

Codicele

Din scrisoarea

retorului

Teodâsian

Libiniu

jertie

XVI, 10, 12.

către

împăratu:

Teodosie cel Măre pențru apărarea templelor păgâne
N'a fost a ta porunca de a se închide- templele,
„antiriele negre“ s'au năpustit, o împărate, în ciuda
_zegii tale, cu pietre, cu unelte de lemn. şi de fier, sau
şi cu "mâna goală, asupra templelor.
Acestea
sun:

pierdute : acoperişurile sunt desvelite, zidurile culcate
“la pământ, columnele prăbuşite, altarele dărâmate.
Când primul sanctuar zace la pământ, vine rându.
celui de a! doilea, de al treilea, Biruinţele împotriv=

legii se_rânduesc una după

alta. Şi în

oraşe se pe-

trec asemenea crime, dar_mai ales la ţără. Aci neruşinarea: îşi atinge culmea. Ei (călugării) pretind câ
sunt porniţi împotriva templelor. dar de fapt o îac
pentru a jetui. Unii jefuesc sanctuarele, alţii pe ne:
norociţii de săteni şi pleacă cu roadele. câmpului şi

cu vitele lor.
se fac

stăpâni

Altora
nu
şi pe

le e deajuns
sub

pământ,

numai atât, c:

cuvânt

că a

îost

afierosit cuiva. In felul acesta mulţi au fost despuiaţ:
de moştenirea: lor părintească, sub un pretext grav.
„Aceia (călugării) huzuresc pe socoteala altora, ei cari
“susțin că cinstesc pe Dumnezeul lor cu post.
Pedepsiin, zic ei, călcarea legii care opreşte aducerea de jertfe. Dar mint, împărate. Era datină în
” multe ţinuturi, ca oamenii să se adune la ocaziuni sârbătoreşti, în anumite

jertfe şi a ospăta

locuri cu-vază,

împreună.

S'a

spre

a

făcut aceasta

aduce

cât a
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fost îngăduit.

S'a

oprit apoi

aducerea

de jertie, dar

datinele au rămas. Când venea dar vremea sărbătorilor, cine credea co poate face fără să vatăme pe
Cineva, serba acea zi în vechiul loc. De jertfă nici
vorbă

nu

era.

asculta.
Nici unul
" văzut

nu

îndemna

dintre -adversari

cu „ochii

Dacă

Nimeni

lui: vre-o

tu, împărate,

se dărâme templele,

mar

jerttă

găseşti
noi

la aceasta, nimeni

putea

susține, că a

la un asemenea

prilej.

că e bine şi îngădui

să

e drept,

cu

o suportăm,

ce

strângerde
e inimă, dar o suportăm ca să vezi că putem asculta. Dacă însă acei oameni (călugării) vor dărâma fără învoirea ta ceeace a scăpat „Până acum,
să ştii că sătenii, se vor apăra şi vor apăra şi legea
Libanius,

Ă

“Ynep rây iepâv,

Dreptul de azil al bisericii recunoscut de împărații
Teodosie II şi Valentinian III—Bisericile prea înaltului Dumnezeu trebue să stea deschise pentru cei
“ cari sunt coprinşi de frică, şi nu numai altarele Şi
i totul, până la cele mai din
casa de rugăciune,
afară uşi, trebue să fie un altar de milostivire pentru
cei ce caută adăpost; aşa că tot ce se coprinde în-

“tre zidurile ce înconjură bisericile şi până

la porţle

care dau în uliţă, fie ele chilii sau case, sau grădini,
sau băi, sau curţi, sau galerii, oferă azil celor ce au

nevoe de el, ca şi lăuntrul bisericilor. Şi nimeni să nu
înserce a pune
de acolo.

pe ei mâini

criminale, spre a-i smulge

Lărgim atât de mult, locul de azil, pentru ca nimeni
din cei cari vor căuta azil să nu-şi permită să stea,
să mânânce, să doarmă, sau să peireacă noaptea în

lui Dumnezeu
biserica
“asemeni,

voe

fie ele săbii

sau la sfintele altare. Arme de
sau

ovice

să aibă în lăuntrul bisericii

alt, n'au

nici de

cei ce cer azil.

cum
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Da

-

-_De se va găsi cineva armat în orice loc ce ţine de
biserică, în lăuntrul ei sau împrejur,-sau în afară de
ea, le poruncim să
lepede armele îndată ;ce ur

cleric îi va soma s'o
cu

jurământ,

facă. I-se dă însă

că religiunea., „Îl-apără

armele.
Ă

Codicele Teodosian

La lecţiunea

a' îndemna

pe

Clovis

să

IX, 45, q.

30

„ Creştinarea francilor.—,Regina Clotilda
de

decâi

.:
-

nia

asigurarea

inai bine

se

închine

nu conte
adevăra-

tului Dumnezeu, dar el nu se îndupleca Cu nici un
chip să primiască dreapta credinţă. Isbucni însă (anul
496) un războiu cu. alemanii şi atunci fu nevoit să
recunoască ceeace mai nainte tăgăduise.; căci se întâmplă că la ciocnirea celor. două armate -duşmane să se producă un mare măcel şi ca armata lui Clovis

să fie în primejdie
regele

ochii tătre

cer. şi zise

pe care Clotilda
zeu,

ruinţă

de a fi nimicită

văzu aceasta,

îşi

simți

cu

inima

lacrămi:

cu totul.

Când

sfâşiată,

ridică

„lisuse Christoase;

te cinsteşte ca fiu al viului Dumne-

ca ajutător al celor

din

nevoi,

ca

dătător de bi-

celor ce nădăjduesc: în tine, te rog cu“umiiinţă :

Arată-mi - puterea. ta,

Şi.

dacă-mi | dărueşti .biruinţă

asupra vrăjmaşilor mei şi-mi arăţi
care -poporul numit cu.numele tău

aceă putere pe
susţine că i-ai

„arătat-o, atunci voiu crede şi eu în tine şi mă voiu
boteza în numele tău, căci dumnezeilor mei m'am

rugat şi văd că nu-mi ajută.
De aceea cred că n'au
nici o putere, căci nu dau ajutor celor ce se. roagă.
» Pe tine te implor dar, în tine voiu crede, dacă voiu
fi scăpat de vrăjmaşi“. Pe când se ruga el astiel, duşmanii o luară a fugă. şi. când băgară: de seamă că re-

2
gele lor căzuse în luptă, se supuseră lui Clovis şi ziseră:
„Cruţă neamul nostru, căci ai tăi suntem“. Atunci: po-

runci el să înceteze lupta, vorbi cu blândeţe celor invinşi
se întoarse cu pace acasă şi povesti
reginei cum a

«câştigat biruința

chemând într'ajutor numele lui Chris=”

tos.

întâmplat

Aceasta

s'a

în al

cinciprezecelea

an

al:

domniei lui. Aturici regina trimise pe ascuns să cheme
pe sfântul Remigius, episcopul cetăţii Reims şi-l rugă
să înveţe pe rege cuvântul mântuirii. Episcopul îl
chemă

la sine

să creadă

şi încept

să-l

în adevăratul

şi <l pământului

şi să

îndemne între patru ochi

Dumnezeu,
se

lepede

lui nici altora nu pot ajuta. La

punse:

«Te

Făcătorul cerului

de

idoli,

cari

nici

aceasta Clovis răs-

ascult cu plăcere, sfinte părinte.

dar un

„lucru îmi dă de gândit: poporul pe care-! conduc nu
măglasă să-i părăsesc idolii. Totuş, mă voiu duce
voiu vorbi după cuvântul tău»,- Când se duse la
„por şi voi să înceapă a vorbi, îi veni într'ajutor
totputernicia lui Dumnezeu, căci toţi strigară ca

"o gură:

«Ne lepădăm de muritorii noştri idoli, o pio-

sule 'rege, şi vrem
muritor

pe

care-l

sâ ne

fură: spuse

episcopului
rugă

Regele

pe

Astiel se apropie de
vindece

boala

închinâm

piopovedueşte

tez.
sâ

şi i
poacu

Dumnezeului
Remigius>.

şi el pregăti

episcop

bo'ez

învechitei

să-l

totul.pentru

boteze

acest nou
lspre

pe

bo-

e: întâi,

Constantin,

şi să

ne-

Acestea

ca

curețe cu apâ

proaspătă murdăria păcatului de care era întinat:
Când întră în apă, venerabilul episcop îi zise: <Pleacă-ţi capul, mâadre Sicambru, adoră ce ai ars şi arde
ce
ai adcrat>.
Regele
mâiturisi pe atotputernicul
Dumnezeu, cel în trei persoane inchinat, fu botezat
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
ans cu sfânt mir şi însemnat cu semnul sfintei cruce,
7

.

Dintre

sa

j

“

-

i

ostaşi șe botezară. mai muit

Albofledis>.
Istoria

francilor

:

de Origore

La

epi iscoput

lecţiunea-

de

sinodul

de

Tours ct BCA
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Creștinarea goților. — Această
rită

de trei mii şi sora

-

credinţă “tea hota-

al II-lea e.umenic)

fu

primită

atunci

de Ulfila, episcopul goților, care mai nainte - primise
_ credinţa niceană (hotărită la. sinodul L ecumenic), caci
“el urmase lui Teoiil, care lua fe parte la sinodul dia
Nicea şi-i -semnase actele ca episcop al goților. P.in-

tre barbarii ce lucuiau dincolo de Dunăre (în stânga)
-şi cari.se numesc. goti,

această
_tide sta
era mai

pricina

izbucni un

războiu

civil.. Din

ci se desbinară : în fruntea. unei par-

Fritigern, cealaltă ascultă de Atanaric. Acesta
puternic, “de aceea Fritigern fugi la roman: şi

ceru ajutor împotiiv&
împăratul Valens (din

rivalului său.
C-poli), care

Da aceasta auzi |
porunci t up.lor

e erau îngrămadite în Tiacia, să lupte cu
barii, spre a da ajutor 1ui Fritigein. In aceşt
Atanaric fu

învins.

Ca

urmare

mulţi: barbari”

barchip
trecura

[a creştinism, căci Fritigern, ca „recunoştinţă pentu
binefacerea” primită, imbrâţişă reiigiunea împăratului
şi îndemna pe ai săi să facă la fel. Aşa s'a făcut ca
„cei mai mulţi goți sunt partizani ai sectei ariene (caci
împăratul Valens era arian). Atunci născozi Ulfiia literele gotice şi tâlmăci Sfânta Scriptură în limba 80tică şi învăţă pe barbari cuvântul -lui Dumnezeu. De
„ oarece Ulifila creştină nu numai pe barbarii lui Frit:= |

_gern, ci şi pe -mulţi dintre ai lui Ataoaric, acesta pedepsi pe mulţi.din supuşii săi “creştini, sub cuvârt
că se prigoneşte religiunea părinţilor săi. Astfel mul
“barbari arieni au primit martiriul“.
Socrat, Istoria bisericească, I', 41: IV. 33

_
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„ Moart=ade martir a sfântului Bonifaciu.
— Ca bătrân încărcat de ani, Bonifaciu se întoarse din nou în
țara pe care o părăsise odată

numai cu trupul, nu şi

cu inima. In lada cu cărţile ce-şi luă cu sine, el puse
„şi un giulgiu

care

să-i

serviască

la

înmormântare.

„Aceasta doria el să se facă . în biserica

din Fulda...

Me:se deci. în josul Rinului şi Străbătu ţara frizilor,
întinzându-şi cortul pe ţărmul
râului Borne, întovărăşit numai de câţiva oameni. Popor din multe părţi

şi de departe
| pe mulţi,

veni

el trimise

la el. După
pe

toţi-pe

ce-i învăţă
la casele

şi boteză

lor, hotărin -

du-le o zi în care să vină din nou, spre a-i unge cu
“sfântul mir. La ziua hotărită, pe când se lumina de

ziuă, ventră însă duşmani

în loc de prieteni

şi sbiri

în_loc de credincioşi şi o parte din ei pătrunseră în
corturi cu arme, cu scuturi şi lănci. Oamenii din ju-

“zul lui Bonifaciu apucară armele şi incercară să apare
împotriva

martir.

furiei

Omul

poporului

mulţimea înfuriată, chemă
moaştele, sfinţilor pe care
- totdeauna

cu

pe cel “hotărit la moarte de

lui Dumnezeu,

sine, ieşi

când văzu însă

ce vrea

în jurul său pe clerici, luă
obişnuia să le poarte în-

din: cort

şi

porunci

oamenilor

„săi să înceteze lupta, zicându-le: „Opriţi-vă din luptă.
încetaţi războiul şi vărsarea de sânge, căci mărturia
Sfintei Scripturi ne învaţă că nu trebue să răsplătim
răul cu rău, lată ziua mult dorită a sosit şi vremea
despărțirii noastre e de faţă. De aceea fiți tari în
“Domnul şi înduraţi cu mulțumire ceeace el ne va da“.
lar către preoţi, diaconi şi clericii inferiori, cari stau
lângă el, zise: „Bărbaţi şi fraţi, fiţi cu curaj şi nu vă
temeţi de cei ce ucid trupul; iar sufletul care trăeşte
în Domnul,
ci bucurați-vă
veşnic nu-i pot ucide,

mergeţi cu curaj la moartea vremelnică, ca să puteţi
impărăţi cu Christos în veci“. Pe când îşi îndemna

"ucenicii

cu

aceste

__muceniciei, ceata

învățături,

turbată

ca

să

doriască cunua

de păgânise năpusti pes:

ei cu săbii şi alte arme şi măcelări pe toţi“.

Viaţa sfântului Bonifaciu de Willibald
,

_

din veacul

| (scriitor german

|

VII),

Scrisoarea papii Grigore cel Măre către Edelber
regele anglo-saxonilor.-— „Pentru aceea dă atotputer.

-nicul Dumnezeu

stăpânire

peste

popoare celor

me

buni dintre oameni, pentruca prin ei. să împartă da

rurile sale tuturor celor peste cari ei stăpânesc. Știr
„Că aşa este cu poporul 'anglo-saxon, în - fruntea că-

'ruia stă Majestatea ta, ca din darurile.
dăruit, să se împărtăşească

rile cerului. De

cu care «şi

şi poporul

aceea, slăvitul meu

din bineface-

fiu, păstrează e!

îngrijire darul ce ai primit, pentru a răspândi credinţa creştină între supuşii tăi... lar pe vredaicu.
nostru de cinste frate, pe episcopul Augustin, carc.

cunoaşte regulele mânăstireşti şi Sfânta Scriptură ş:
este—cu ajuterul lui Dumnezeu—bogat în faple bune.

ascultă-l. cu bucurie în toate câte te va sfătui,
- neşte-le cu cuget curat şi păstrează-le:
bine în
căci dacă îl vei asculta în toate câte-ţi spune
mele atotputernicului Dumnezeu, îl wa auzi şi
atotputernicu Dumnezeu

mairiute,

când

“se va

împliminte,
în nupe ei
ruga

„pentru tine... Îţi trimit totodată câteva mici daruri, pe
care nu le socoti

neînsemnate,

căci

le.

primeşti din

- mâinile” binecuvântate ale sfântului apostol

Petru".

Migne, Patrologia latină vol. 77. XI, c6.

_La

Enciclica

lui Fotie

lecţiunea

49.

-

către patriarhii

răsăriteni.—

„Lângă aceştia încăşi cel al bulgarilor neani barbar şi urâtor de Christos,la atâta blândeţe şi căN
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”

„noştiinţă de Dumnezeu s'a plecat, cât depărtându-se .
de la demoni şi.de ia obiceiurile cele părinteşti şi lepădând înşelarea credinţei elineşti, s'au altoit prea
Slăvit în credinţa christianilor. Ci o viclean şi zavist„nicşi fără de Dumnezeu sfat şi lucru! că o povestire ca aceasta fiind pricina de bune vestiri, se mută
în mâhnire, schimbându-se

veselia şi bucuria

în plâns

şi în lacrimi. Că: încă nu erau doi ani de când acel
neam Cinstiă credinţa cea dreaptă a christianilor şi
bărbaţi cu rea credinţă şi vrednici de urâciune (că
cum

cineva

baţi

ieşind

tau

drept

credincios

fiin

dintr'un întunerec

naşteri)

îi va numi?),

(că

ai

vai ! ctim voi povesti

băr-

părţii apusului

celelalte? Aceştia

la neamul de curand înfipt în dreapta credinţă şi de
curând întărif. ca o săgeată de fulger, sau ca un cu=
tremur, sau ca o mulţime de piatră, iar mai potrivit
zic

ca

un

porc

sălbatec, sărind în via Domnului, cea

iubită şi de curând sădită, şicu picioarele şi cu
adică cu cărările vieţuirii celei rele şi cu stricarea
“ -melor, cât despre a lor îndrăzneală, păscând-o,
stricat. Că de la dogmele cele drepte şi curate
credinţei

cei

fără

de

prihanăa christianilor, cu

dinţii,
dogo au
şi ale

vicle-

şug s'au ispitit să-i strice şi să-i smulgă. Şi întâi pre
ei fără de lege i-au mutat în postirea sâmbetelor....
Apoi pre săptămâna dintâia postului tăinuind-o dela
celălalt post, i-au -traș la sorbirea de lapte într'ânsă
şi la hrana

de

menea.

aicia, lărgindu-le calea căcâilor de porunci

De

brânză

şi răzvrătindu-i

şi din

şi la

mâncarea

cărarea

cea

celor

de

ase-

dumnezeească

şi

împărătească. incă ceice multe fecioare fâră de bărbat le-au arătat muieri şi muieri hrănitoare de copii
ai căror tată nu se vedeă, aceştia au făcut a se
scârbi şi a se întoarce şi de către presbiterii cei împodobiţi

„preoți

cu

nuntă

ai lui

după

lege,

Dumnezeu...

unşi ae preoți cu mir nu

cu mir a
şi lucruri

După

de

cei

acestea

cu

adevărat

şi

pre

cei

se cutremură ei a-i unge

dona oară, episcopi pre sine vestindu-ne
ciudate grăind, cum că adecă ungerea preo-

ților este nefolositoare

şi in

cineva

care

astfel

drăzni

nebunii

să

fi auzit

zadar se face. Oare este
de

nebunie, care ar în-

a o face nu s'au sfiit, ungând a doua

:

292:

;

i

7

:

"oară pe cei ce odată Sau uns

-

cu mir şi pre tainele

cele prea sfinteşi dumnezaeşti ale christian; minciună mare şi în râs mult aducându-le şi batjocorindu-le. Şi pricina cea înţeleaptăa celor cu. adevărat
neînvăţaţi esta aseasta: Nu este slobod,
zic ei, preoților a sfinţi cu mir pre “cei botezați, că numai arhiereilor s'au legiuit. De unde este legea ? Cine este pui-

torul de lege ?

Carele

ori din soboare

? Sau

din apostoli,

unde

rul şi cu ale căror hotăriri au

pod

preotului

să. pecetluiască

botează?
Deci dar,

nici a

ori din părinţi.

şi când sau

făcut sobo-

întărit? Nu este

cu

boteza

mir

sto-

pre cel ce se

nicidecum,

nici-a

“lucra cele preoțești... Cu sfinţenie săvârşeşte stăpânescul trup şi sânge a lui Christos,.şi pre ceice mai
înainte "sau învăţat tainele, “singur, ei îi sfinţeşte şi-i
botează, cum dar nu va! sfinți ungâitd-şi cu mir cei
ce acum să Săvârşesc, adică se botează
? . Botează
„preotul, dar curăţitor săvârşind celuia ce să botează,
Cum dar rădici de 12 el paza şi pecetea curățeniei,
al cărui săvârşitor este el? lar de-i rădici de la el
pecetea, nici îi da voe să siujiascăd darului, nici să
boteze pe cineva, ca preotul tău fiind împodobit cu
goale numiri să te arate pe tine episcop şi căpetenie
„al aceeaş cete a lui (adică fără de dar ca şi el). Incă
nu numai aceste fărădelegi s'au abătut de fac, ci şi
ceea ce este Vâriul răutăţilor şi Ja aceasta-Sau suit.
„Că lângă necuviinţele 'cele zise şi prea sfântul simbol,
carele după toate hotăririle cele soborniceşti
- şi de
atoată lumea nebiruită are putere, ei cu socoteli stricate. şi cu cuvinte răzvrătite şi cu îndrăzneală mare
-S'au ispitit să-l 3trice. O meşteşugiri ale vicleanului !
Şi zic de obşte că Duhul Sfânt nui numai din Tatăl,

ci şi din Fiul să purcede. Cine vreodată-a auzit acest

fel de cuvânt ieșind de la cei. ce eu căzut întru necredinţă cândva ? Care şarpe vicleana vărsat aceasta
în inimile lor ?...>
o
.
E
.
“A lui Fotie Patriarhul Constantinopoltuui
epistolie de obşte, tălmăcită de
Mitropolitul Grigore, Buzău 1832.
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