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Ţ.
Biblioteca,

teologică română e una din cele mai sărace,
fie în lucrări originale, fie în traduceri. De aceea
ori-și ce

lucrare pe terenul acesta este din cele mai bine
venite. Avem în Istoria n6stră bisericâscă bărbaţi, cari şi-a
consa-

crat întrega lor viţă, scriind și traducând, însă atunc
i lupta

era

dusă

în

cea

mai

mare

parte

române în serviciul bisericii.

Lupta

dat râdele și nu ne rămâne

nouă

spre

a

face loc limbii

Și activitatea lor şi-a,

acum

de cât să desăvir-

șim lucrarea, căci totul ne e mult mai ușor în cale!
Cum
să nu remânem noi uimiţi şi să nu ne entusias
măm la
muncă, când ne gândim la vremurile vitrige din
trecut și
cu î0te acestea s'ati găsit bărbaţi, cari aă tradus în
românesce întrega biblie, viețile sfinţilor. predicile părinţilor
bisericesci etc., etc..?! Mult este de reflectat în acest
ă privință!

II.

Acum un an a apărut de sub tipar Istoria bisericească

de Husebiii

de Cesareea,

cum și vița lui Constăn-

—

IV—

tin cel mare de acelaș autor, traduse ambele
în românesc

e
de către [. P. S. losif Gheorghian, Mitropolit
Primat al României.
Am avut fericirea să întroduc eă acea,
traducere

cu un mic studiă asupra, vieţii și activității lui
Eusebiu de
Cesar
eea, Părintele Istoriei bisericesc și terminam
acel studii

cu următârele

cuvinte:

Iosif Gheorghian

«Dintre

ne presintă

scrierile

lui Fusebiă, |. P.S.

cu acesta în traducere Istoria

bisericescă și vița lui Constantin, adică cele
ma! importante dintre scrierile lui Eusebii. 1. P. $. Sa face
un mare
bine literaturii n6stre teologice Și dorim din
tot sufletul ca
în curind să vedem ieșind.de sub tipar și alte
lucrări de
soiul

acesta». şi în adevăr, că dorinţa, mea exprimat
ă acum
un an n'a r&mas numai 2 pium desideri
urn, ci s'a. realisat mai repede de cât gândiam. Î. P. S.
Sa ne pune prin

acesta la disposiţiune Istoria bisericescă

de Sozomen

tradusă în românesce. Avem deci în limba,
n6stră cu acestă
lucrare două istorii, cari trateză despre
biserica primitivă
și despre conducătorii ei, datorile amândouă
zelulu! Şi dragostei I. P. S. Iosif Gheorghian.

Cu acestea, dise, să vedem

tivitatea

lui

acum, care este visța și ac-

3

Sozomen.

III,

Puţine informaţiuni avem despre vița lui Sozomen,
aşa
că dacă nu ne ar fi lăsat el însuși câte-va, atunci
n'am

sci mal

aprope

nimic! De aceea mare dreptate are Cousin,

când se esprimă în prefața traducerii franceze a Istori
ei lui

Sozomen,

despre
privesce

că

«sunt

Sozomen,
țara,

atât

de

puţini

în cât n'am

familia,

scriitori,

sei aprope

nascerea,

cari

nimic

educațiunea

aă. vorbit

în ceea ce

sai ocupaţiu-

nile sale, dacă n'ar fi avut grijă să ne lase el
însuși câte-va
informaţiuni». :) Prin urmare, pe temeiul propri
ilor sale date

voii căuta să arăt vița lui Sozomen și în urmă voit
arăta
Și activitatea sa,
sale bisericesci.

cum

și

diferitele

păreri

asupra

Istoriei

1. Cousin, Hist. de Iveglise ecrite par Sozomene,
Paris MDCLXXVI.

IV.

Sozomen, căruia i s'a dat și numele de Herm
ias și
de Salamin sai Salaman e de nascere
din Palestina

Şi pe cât se pare din orașiul Bethelia, ținut
ul cetăţii Gaza.

Bunicul

săi

se trăgea

din acest orașiii, după cum

ne spune
el însuși. 1) Acest bunic al si fusese păgâ
n și a trecut
la creștinism împreună cu întrega lui casă
şi cu familia ,
unui 6re-care A/afion prin următârea împr
ejurare: Alafion!
era stăpânit de Duhul cel r&i şi n'a putut fi vinde
cat cu!
tote meșteșugirile și descântecile păgânilor
și ale evreilor.
Numai rugăciunile sf. pustnic Ilarion, adres
ate Dumnedeu- .
lui celui adevărat ai putut să-l mântuescă!
In
asemenea fericite vindecări ai trecut deci cu urma unei,
toții le creş-"
tinism. Bunicul său era dotat cu un spirit forte
pătrundător și

escela în esplicarea, sf. scripturi.

Pe lângă acest

a avea cunoscințe și de sciințele profane și scia ceva și
din Aritmetică.
Era deci un bărbat cu cunoscințe generale
și cu profunde
cunoscințe teologice. Inlesnirea, cu care esplica
locurile cele
mai obscure din scrierile sfinte Pa făcut atât
de iubit locuitorilor creștini din Ascalon și din Gaza,
în cât el nu se
„Puteai dispensa ca să fie lipsiți de presența
lui. Familia

lui Alafion, prietenă cu familia bunicului săi şi
cu

rudele
sale era renumită prin virtuțile ei. Membrii acest
ei familii
au întemeeat cele d'intâi biserici și monastiri
în aceste ţinuturi și le ai îmbogăţit cu sfințenia și cu
milostenia, lor.
Mulţi

men

din membri

acestei familii at fos cunoscuți

și a avut cu unii

De și el nu

din

ei chiar relațiuni

de Sozo-

prieteneșci.

le spune numele, se pare însă, că ei

nu sunt
alții de cât Salaman, Frescon, Malchion
și Crispion,
forte renumiţi prin vi€ța lor virtosă în acest
e părți și în

acest timp.

In contact

aprope

toşi bărbaţi, cari erau discipoli

dilnic a stat el cu acești vir-

ai sf. Ilarion.

cum Și cu

alții din discipolii acestui

renumit sf. pustnic. Martor a. fost

jume,

Sozomen

el încă și la felul de vieţă al sf. Zenon, episc
op de Jaaprope

acei bărbați,

1). Sozomen,

de

cari

Gaza.

'şi devotaseră

sta în

contact

cu toță

vieța lor lui Dumnegeu;

Cartea V e. 15 p. 194—195.

— VI.—
- cari trăiai numai cu EI și prin El. Ne spune el însuși acesta. După ce ne arată în primul capitol al scrierii
sale
despre ce are să vorbâscă, continuă mai departe: «Am
cre-

dut de asemenea că n'ași face ceva, care să se depărteze
de chestiune, dacă ași vorbi de întemeetorii și de primii
Stareţi ai monastirilor și de succesorii lor, pe cari i-am
vădut, sai de care am audit, că sai făcut renumiţi în
chemarea

lor. Ast-fel se va vedea,

că virtutea lor nu mi-a

fost necunoscută, și că nu le am refusat laudele ce merită.

Portretul

ce le voii

face,

va

puiea

să servescă de pildă

acelor ce vor voi să-l imiteze și să-i conducă la culmea fericirii și a măririi». 1) In cercul celor mai pioși bărbaţi s'a

cultivat el

prin

urmare

în

tinereţea,

sa.

Şi acestă primă

educaţiune şi instrucțiune, a contribuit în mod temeinic la

formarea vederilor, la formarea caracterului s&ă. De aci
se
“pote și esplica cu ușurință felul cum judecă el în scriere
a

„sa evenimentele și persânele. Nu e deci nici o mirare, cum

o fac unii, dacă el vorbesce cu cel mai mare entusi
asm
—despiă vieța călugărescă, despre faptele miracul6se, săvirşi
te
prin rugăciunile acestor sfinți călugări!
.

Cel d'iniâi ani ai tinereței i-a petrecut Sozomen în Asia.

Despre acesta nu mai rămâne nici 6 îndo€lă, căcă pe lângă
cele arătate mai sus reese şi din cele spuse de el în
alte

locuri ale scrierii sale. Așa, el ne spune, că a fost în Gaza 2,
în Zars ?) etc...Nu pote fi prin urmare adevărat, că el
-

sarfi născut la Salamin,în Cipru. Dacă portă şi niinrăele

—— de Salamin

sai Salaman

acesta nu pote fi de cât conform

obiceiului de pe atunci de a adăoga la numele sti și pe

„acela al unei persâne scumpe sufletului stii, așa că
el a
“putut fârte bine să ia numele lui Salaman, unul din
discipolii sf. larion, despre care vorbesce cu cea mai înaltă

stimă în scrierea, sa 4) și care a putut să fie sat învețăto-

rul și educatorul stă, saă bun prieten al săi. Tot în
părțile acestea fiind, el şi a făcut studiile sale de drept
în
Beryt sai Beirutul de adi. Se scie, că în Beryt se afla
1). Sozomen

Cartea

I e, I, 3.

2). Sozomen Cartea VII C. 28.

3). Ibidem Cartea VII C. 29.

2). Ibidem Cartea VI C: 32.

—

VE —,

cea. mal însemnată sc6lă superidră în Asia pentru
Bețorică, Poetică și în deosebi pentru sciinţa dreptu
lui. Din
punctul acesta de vedere Teodosiu al II-lea
, pe care
Sozomen '] cântă în scrierea sa ca protector al
sciinților
şi artelor a ridicat orașul Beryt la rangul de metro
polă.
Din Asia, Sozomen trece în Constantinopol,
unde se Şi
stabilesce. Aci însă de la prima sa sosire cade
grei bol-

nav. Tare în credință, el nu
seză sf. Archangel

Mihail,

se

descoragăză,

căruia i se

biserică în acest orașiă numită

ci se adre-

ridicase o mărâță

Mihailon,

pe locul unde

Mihail)

și adevărul

se credea, că s'a arătat acest sfint. Prin mijlocirea
Archangelului el e cu desăvîrșire vindecat. Iată propri
ile sale cuvinte: «Fă pot mărturisi de bine-facerile
ce am pri-

mit prin
despre

mijlocirea sa

cele

ce spun

(a

sf

va fi confirmat prin presența

mai multor persone, cari alergând la Dumn
edeiă
în bolele și necazurile lor ai simțit ușura
re». !)

In Constantinopol, Sozomen se ocupa cu advoc
atura și n'a
încetat de loc să profeseze acestă carieră,
chiar atunci,
când '$ alcătuia Istoria sa bisericâscă. Ne spune
el singur
despre acest fel de ocupațiune și anume, că
în fie care

di se întâlnia Ia trebunale

cu un renumit advocat

numit Aguilin, care scăpase în mod mirac
ulos de la
morte prin mijlocirea sf. Arhangel Mihail. 2)
Prin urmare,
Sozomen se ocupa cu dreptul, cu artele frumâ
se Și de aci
se pote esplica şi numele de sco/asticul/ *)
ce i s'a dat.
In anul 439, când scrie Istoria, bisericescă,
el e în etatea
mijlocie, aşa că nu putem deduce de nicăiri
din acestă
scriere, că el s'ar fi născut înainte de anul
400. Se crede,
că el a murit pe la anul 450. 4.
|

1). Sozomen Cartea II C. 3.

2). Sozomen

Cartea

II C.

3.

3). Sozomenus (Hermias) scholasticus genant
. Allgem. Hist, Lexicon.
Lipsca 17 22 Tom. IV p. 388; Ceiller,
Hist. gen. des Ant, sacr. t,
VII p. 525; Phot,, cod
). Allgem.

30 p. 17.
Hist. Lexicon 1. e.

—
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V.
Prima scriere a lui Sozomen e un resumat de tot ce
s'a petrecut în biserică de la Ină/farea Domnului Nostru Iisus Christos până la depunerea sai la mortea lui Licinius, adică până la anul 323. Acestă

scriere s'a perdut însă

și n'am

fi sciut nimic despre ea,

dacă nu ne ar spune-o însuși Sozomen în Istoria, sa. bisericescă.
Citez cuvintele sale: «Aveam planul întocmit, ca să încep
de la origina, bisericit, însă, fiind că mai malți au început'o
ast-fel şi aă continuat'o până în timpul lor, precum C/ement 1) și Hegesip 2), bărbaţi de o rară înțelepciune,
cari n'au fost depărtați de veacul Apostolilor; African *)
şi Pusebiă *), supranumit Pamfiliă, fârte învăţat în scriptură și în sciința Grecilor, fie poeți, fie istorici; eă am
prescurtat tot ce s'a petrecut în biserică de la Inălțarea
Mântuitorului până la depunerea lui Liciniă și am formulat în două cărți 5).
1). E vorba

aică

despre

Clemens Romanus,

unul din bărbaţii cu-

noscuță ai bisericii primitive și pe care Jrineă 1 face discipol al Apostolilor: nKdijpmss 6 vai cwparăs mobs paxapinvs anoorinovst,

2). Hegesip e. scriitor bisericesc din veacul al II-lea d. Christos. EL
ar fi întocmit un fel de Istorie bisericescă în cinci cărţi, pe care Eusebiii de Cesareea o numesce- o dată mivre ovyypăppuara (Istor. bis.

cartea V c. 8), iar altă dată, mâv:e bnopvljuara (|. e. cartea
IV e. 22).
Scrierea acesta a servit mult lui Eusebii după propria sa mărturisire:
„A dese ori am împrumutat spusele lui Hegesip spre a deserie lucrurile
ce s'aii petrecut în „impul Apostolilor. El a coprins în cinci cărți scrise
întrun stil forte simplu, Istoria adevărată a celor făptuite de Apostoli“. (Istoria bis. |. e. cartea IV c.8.

3). Sextus Iulius Africanus

e întemeetorul

Cronologiei comparate

creștino-păgână. Scrierea sa este întitulată: eră fLBAov XpOVOXOILAAV şiȘ
trateză faptele de la creaţiune până la 221 d. Christos. Acâstă scriere
nu ni su păstrat însa de cât în fagmente şi pe care le a publicat
Routh în partea a 1l-a a scrierei sale Reliquiae sacrae.

4). Eusebiii de Cesareea 267—340.

Vedi vitţa și activitatea lui în

Istoria sa bisericescă, tradusă în românesce de LI. P.
ghian Mitropolit Primat p. V—XX, Bucuresci 1896.

5). Sozomen

|. c. cartea I. 1, 2,

S.

Iosif Gheor-

Tot lui i s'a atribuit și lucrarea intitulată, Irrisio Gentiliura, care p6rtă numele lui Hermias ?).
Cea mai însemnată scriere a sa însă și pe

:sedăm e Istoria

bisericescă

în nouă

|
care o po-

cărţi

cu o cu-

vîntare la început, care nu e de cât un fel de dedicație,
făcută împeratului Zeodosiă al II-lea 2), în care arată
motivele ce lau determinat să-i dedice acestă scriere, cum
și planul ce'l va avea în vedere în espunerea faptelor.
Istoria, acâsta a lu! Sozomen trebuia, deci să coprindă
“evenimentele de la 324—439, adică de altreilea consulat

-al lul Czisp și Constantin
Teodosiu

cel tîner.

1). Boaillet,

“Susţin

acesta:

Dict. universel

Hieronimus

până la al 17 consulat al lui

In fapt

el nu

espune

evenimentele

d'hist. et de Geogr. Paris 1864 p. 1794,

Wolf, Annot. în libellum Hermiae, Basel

1580; Lambecius, comm. de bibl. Vindob. VII; Tentze/, Exereit. sel.
“Leipzig 1692 și alţii. Scrierea acesta pârtă în grecesce titlul de „Ep-

wiob thooopov

âxovpubs râv Etw pihoodpuy. Era deci o scriere prin

„care se luaii în rîs cu mult talent diferitele teorii ale filosofilor pă'gâni asupra lui Dumnedeii, asupra lumii, asupra snfietelor și asupra
fiinţiă lucrurilor. De dre ce acâstă scriere cum și autorul ei nu sunt
amintiți de cei vechi, de aci mai multe păreri asapra persânei, care a
-compus'o, cum și asupra timpului, când a fost compusă. Judecând însă

după conţinutul ei, scrierea acesta datâză din timpul lui Taţian, adică

“dintre

anii

180—200

d. Christos

(Herzog:

Real—Encyklop

T. VI

p.

42—A43).
2). Sozomen și-a dedicat scrierea sa lui 'Teodosiă al II-lea pentru meritele

espuse

în acestă

dedicație.

Și în adevăr,

că în timpul

lui

'Teo-

dosiii s'aă petrecut multe fapte hotărîtâre pentru biserică și s'a dat și
"0 deosebită atențiune și artelor în general 'Teodosiii al [l-lea era fiul
lui Arcadie și nepotul lui 'Teodosiii cel mare. El a domnit de la 408
—450; a domnit însă sub conducerea lui Antemias, cel mai înțelept
bărbat din timpul săi și amic imtim al sf. Afrarte și |. Chrisostomul;
sub conducerea înțeleptei și piâsei sale sore Pulcheria, care de și
numai cu doni ani mai în vârstă ca el, era însă dotată cu o înțelep-ciune și cu virtuţi mai presus de vârsta ei. Tâte tendințele Pulcheriei
erai îndreptate în a face din el un împărat demn de bunicul săi. El
mai era influențat în guvernarea sa și de către Atenais sai Fudoxia,
:soția sa și de către eunucul Chrysafe, șambelanul să. In timpul săi
și-a luat nascere eresiile Vestorienilor și Futichienilor, cari ai fost
“condamnate în sinodul ecumenic ţinut în Efes în anul 431. El era
deci un aprig luptător pentru Ortodoxie, un aprig aderent al celor stabilite de sinodul ecumenic din Aiceea. Tot în timpul săii s'a redactat
şi cel dintâiii codice oficial cunoscut și anume în anul.438. Acest co“dice portă și numele de Codex Theodosianus.

—
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de cât până la anul 423 sai 425. EI
promisese în cuvintarea-prefață să vorbescă despre Episcopa
tul lui Sabbatius
Novatianul, despre revelațiunea reliquiilo
r sf. Ştefan, despre
zelul Pulcheriei contra nouilor eresil.
Ba încă Gregorii
cel mare îl mustră, că prea aduce laude
mari lui Teodor
de Mopsuesta !). Despre t6te acestea
nu se află însă
nimic în Istoria sa. De unde provine
acesta? Care pot să
fie adevăratele motive? Ele nu sunt
de cât două: a) Sai
că el

a muri

t înainte de ași termina lucrarea, şi
b)
sai că partea din urmă a acestei
scrieri a avut
aceeași scrtă ca şi prima sa scrie
re. Alt-fel nu sar
pricepe de loc promisiunea făcută în prefa
ţă 2).
VI.
Trei mari imputări

men relativ Ja felul

relativ la aprecierile

crede

laptele

cu multă

Sai

făcut și se

narării și descrierii
asupra

ușurință

călugărilor:

b)

lor

ce

fac încă

faptelor,

și anume:

Că prea

a)

lui

Sozo-

cum
04

ȘI

prea

se spune la Vicţa și
se

esp

rmă favorăbil despre novaţieni, așa că el nu
pote
fi de cât
un novaţian şi c) Că în espunerea
ȘI arangiarea evenimente

lor a imitat în totul sati mai
bine dis a
plagiat pe Socrate 3), care a scris
cu puţin mai "nainte.
de el.
Să esaminăm acuma rînd pe rînd
fie care din aceste.
imputări și să vedem întru cât sunt
justificate.
|
Am v&dut mai

sus, cum Sozomen și-a făcut educaţiunea
și instrucțiunea în mijlocul celor mal
pioși și sfinți bărbaţi al biserici!; cum le-a vedut el însuș
i felul lor de vi-

Sță și sacrificiile de care erai capab
ili să facă pentru bi-.
serica lut Christos; cum vederile, sent
imentele și tendințele
lui Sozomen erai în felul vederilor,
sentimentelor Și ten--

dințeler acestor sfinți bărbaţi, căci vița
sa sufletescă

era.

1). Gregorii,. liber VI, epist:
30.

2). Ceiller, |. e p, 526. .

3). Socr

ate, s'a născut în Constantinopol
pe la anul 380. De la el
avem o Istorie bisericâscă în șepte
cărți și în care tratâză faptele de.
la 323—439 d. Christos

—
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alcătuită întocmai după vicța lor. Cunscem

sfințenia viețik

câlugărilor din timpul acesta;

cunoscințele n6stre corespund

pe care o prolesaii călugării

e unul

în totul celor narate de Sozomen și anume

că:. «Filosofia

din cele

daruri ce cerul a făcut vre odini6ră pămîntului».

mai

bogate.

«Et com--

bat cu bărbăţie propriile patimi». «Ei nu se supără nici
de cum pentru injuriile ce li se fac și nu gândesc de loc
în ași resbuna». «Ei nu perd curagiul când sunt bolnavi

sai când sunt constrinși de sărăcie». «EI se obicinuesc
în tot cursul vieţii lor în a se mulţumi cu puţin». <Ei "Şi
obicinuesc trupurile lor în a se mulţumi cu puțin şi biruesc neînfrinarea prin înfrînare,

minciuna prin adevăr».

nedreptatea

prin

«EX întrețin pacea și buna

dreptate,

înțele--

gere între toţi cei ce se apropie de ei şi îngrijesc de prieteni și de streini». <Ei mângâe pe cei ce sunt în supă--

rare şi nu

mâhnesc pre cei ce sunt în bucurie,

etc.,

etc. 1)».

Prin urmare, nu pâte fi nici o exagerare în cele relatate
de Sozomen relativ la vița călugărâscă, căci în acestă privinţă coincid tote datele ce avem din acest timp, așa că.
impulările ce i se fac nu sunt întemeiate. Relatările sale
corespund adevărului istoric. El e adânc convins de ceea ce.
spune, fiind-că cunoscințele sale sunt căpătate din propria
intuiţie și de aci și sinceritatea cu care vorbesce Și care:
s'a părut unora ca 0 exagerare sau cu o măgulire.

Unii scritori și în deosebi Baronius și Harnach îl acusă de a fi un novaţian 2), fiind-că prea aduce multe la-.

ude

Novaţienilor.

Acestă

bănuslă

sai

mat

bine

dis

acestă acusare

nu

re-

ese din cele spuse de Sozomen în Istoria sa. Din contră
el vede în Novaţieni o sectă deosebită de biserica ortodoxă.

Dovadă despre acestă. Atunci când vorbesce despre planul.
lui Teodosiă de a uni pe toţi eretici! în aceeași credință.
3). Sozomen, |. ce. cartea [| c. 12 sequent.
2). Novaţian

a trăit în vecul al ILl-lea și învăța,

că acei

creștini,

cari s'a lepădat de credința lor, fie chiar in timpul persecuţiunilor
nu
mai pot fi primiţi în sînul bisericii; nu iertai chiar- pre cei -morță
dacă.
se lepădai de credință. Dacă biserica ar mai avea între membrii
săi
pe unii ca aceștia, atunci ea nu mai represintă curăţenia .
vieţii (de
unde se numiai și catari) și de aceca toți cei cară voiaii să se întârcă.
în biserică trebuiaii rebotezaţi.

—
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afirmă, că Novaţienii n'a avut
nică o perdere din discuția
asupra punctelor de credinţă, fiin
d-că ej aveati
aceeași credință ca și biserica
cat
oli
că
despre natura dumnede&scă '). Novaţienii
formaiă. decl o secta re-

'ce s'a urmat

ligi6să o parte, căci episcopul lor
Agelius a fost representat
la acea discuţie pusă la cale de
câtre Împărat, prin citețul
“sei Sisinie, un

cunoscător profund
învăţat în literileprofane şi în scii al sf. scripturi Și forte
nța bisericii 2).
Pe

lângă acesta el mărturisesce
singur, că Dumnedeă a
poruncit să se dea iertare păcă
tosului când o cere, chiar
dacă ar fi cădut de mai multe
ori
fiind-că e nevoie ca penitentul să-ș în aceleași păcate. Si
i mărturisescă păcatele
“Sa însărcinat în acesţ scop un
preot de o probitate încercată şi de o discrețiune Tecuno
sculă, pentru ca penitențiă
mărtrurisindu-şi greșalele, el să
le impună penitenţele cu“cuviinci6se şi să le dea iertarea
3. Faţă de acestă istitu(iune a penitenții, mult plăc
ută sufletului săi, Novațienii dupe cum am arătat ave
au vederi cu totul contrarii.
Insuşi Sezomen spune că Novaţien
ii nu aveati nici o stimă
pentru penitență 4). Ba încă, atun
ci când istorisesce, cum
Nectarie, episcopul de Constanti
nopol a desființat obiceiul
“ca păcătosul să se mărturisescă
înaintea unui preot duhovnic, el face nisce reflexiuni
cu totul opuse vederilor
„Novaţienilor și prin

aceste reflexiuni se distruge ori Și
ce
bănudlă cum că el ar fi fost Nova
ţian
.
Așa
el
“spune, că era mai bine cu vech
iul obiceiii
umbră de

și că prea s'a
trecut repede de la vechea seve
ritate la o extremă slăbire.
Că păcatele erai fără îndoială
mai rarl atunci când cine-va
era întors de la ele prin rușinea
de a le mărturisi şi prin
frica de a suferi condamnarea
unui judecător sever 5).
Sozomen laudă încă pe Împăratu
l Constantin, fiind că a
mustrat pe Acesză, episcop nova
ţian pentru rig6rea cu
1) Sozomen
2). Ibidem.

|. e. cartea VII e. 12,

3). Sozomen

|. c. cartea a VI]

e. 16,

4). Jbidem.
5). Sozomen 1. e. cartea VII, cap. 16.
Vedi încă Cousin |. c: „Un
-Novatien qui auroit terit Phistoire
de la -revocation du Penitencier de
"Constantinopole, se servit bien gard
ă de parler de cette sorte. [] auroit
oii Neetaire, d'avoir supprime& un
ministere inutile etet.

—
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care atât el, cât şi cei din secta sa se purtau

nitenți luându-le

ori și ce speranță

față de pe--

de a putea fi primiţi

vre-o dată la împărtășirea, bisericii, dacă ai comis vre-un
păcat după botez 1).
|
Sozomen a fost ortodox în totă puterea cuviîn-.
tului. Acesta se mai observă afară din cele spuse până

aici şi dih laudele ce făcea Imptraţilor ortodoxi, cum. Şi.
bărbaţilor bisericesci, celor mai devotați decisiunilor sin-

delor
ce

ecumenice.

face

bisericilor

Se mai

pote

întemeiate

dovedi

de

rugăciunile ce le făcea Arhanghelului

chinată numelui săă și unde

acesta

Constantin,

Și din lauda.
cum

Și din

Mihail în biserica în-.

se întruniaă numai

creștini

orto::oxi. Dacă laudă însă câte odată pe Novaţieni o face
acesta avend în vedere virtuțile lor exteridre, iar nici de.

cum schisma și greșelile lor 2)

A treea imputare și cea mai importantă pe lângă cea.
de a doua e, că Sozomen a plagiat în totul pe Socrate și că
prin urmare scrierea sa n'are nici o valâre. Cu re care.
aparență de sciință imputarea acesta s'a făcut ma! întâi
lui Sozomen de către VaJesius în scrierea sa intitulată:

de vita et scriptis Socratis atque Sozomeni. Valesius

afirmă, că Sozomen a, utilisat pe Socrate ca un plagiator,.
de 6re ce nu-i citză nicăiri numele și cu t6te acestea amândol scriii despre aceleași lucruri în acelaș chip; încep
și termină la aceaşi dată; Sozomen însă 'ŞI începe lucrarea mal târziu ca Socrate. In timpurile moderne /Zfarnack î) afirmă categoric, că dacă se compară scrierea lui
Sozomen cu a lu! Socrate, ea nu e de cât un plagiat şi
încă forte bogat și complect. Apr6pe trei părți din mate-.

1). Sozomen |. c. cartea 1 ce. 22. „Acesiii argumentând sistemul săi

de vederi, adică al sectei sale, Impăratul

ia o scară și urcăte singur la ceriă“.
2). Ceiller 1. c. p. 534.
3) Adolf

Harnack,

Real-Eneyklop.

Constantin i-a răspuns:

der

protest.

'Theologie

Acesie.-

T.

14

p. 416: Vergleicht man diese k. g. mit der des Sokrates, so ist offenbar,
dass sie ein Plagiat ist und zwar ein sehr umtangreiches und volls-.
tăndiges. Etwa drei viertel des Stofts ist, wesentlich in der gleichen

Anordnung

einfach

von Sokrates

heriiber genommen.,,
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rial e luat din Socrate Şi încă în acei
ași ordine. 1) Holzbhausen din contră într'o forte importan
tă și desvoltată disertațiune intitulată. <Commentatio de font
ibus quibus Socrates, Sozomenus ac Theodoretus in scri
benda historia sacra usi
Sunt» afirmă, că toți acești trei scriitori
bisericesc! au utilisat
în mod cu totul independent aceleași
isvore. Cum că Sozomen a consultat și a reprodus chiar
din Socrate nu mal
încape nici o

rarea mai
produse cu
crale.*) Cu
crate și că

îndoială. Acâsta. se *dovedesce prin
compamultor fragmente din scrierea lui
Sozomen reaceleași greșeli de fapt, cum se găse
sc în Soidte acestea Sozomen oferă mai mult
ca Soa făcut studil propril asupra diferitelo
r docu-

mente, cari at servit de basă și lui Socr
ate și

că el a extras din ele aceea ce i-a convenit.
Chiar Fotiu, care cel
dintâiă a făcut studii asupra scrieril
or acestor doui bărbaţi se esprimă, că scrierea lui Soz
omen e mai desvoltată
și mai bine lucrată.s
Socrate și Sozomen ai scris asupra

personel

or și asuPra evenimentelor din acelaş timp şi
după aceleaşi documente, pe lângă cele observate de
fie care în parte. Reproduc spusele lui Sozoman cu care
termin și acâstă a,

ireea, obiecţiune, ce i s'a făcut.

lată cuvintele sale: «Voiă spune lucr
urile pe care le-am
ve&dut, saă le-am audit de la acei ce
le v&duseră și care
s'au întâmplat în timpul mei, sai cu
puțin mai înainte.
„Cât pentru acelea ce sunt mai vechi, m'am
silit să le aflu
din cercetarea, ce am făcut asupra, sin6
delor ce sau (inut,
din canânele ce s'aă făcut de acele
sin6de; din scrisorile
ce s'au făcut de către Impărați şi de
către Episcopi, dintre
care unile sunt păstrate cu îngrijire în
palaturile Principilor și în biserici, iar altele. se găsesc
în posesiunea învățaţil

or ..... Am

credut de datoria mea să cercetez cu în-

grijire tote aceste documente

etc.»4) Prin urmare Sozomen

1) Părerea lui Valesius și a lui Harnack
e
penning și IfAand în scrierea lor intitulată: susținută de Giildender Kaiser "Theodosius
der Grosse
2)

Vedi

Halle, 1878.
Dr. Ludwig Jeep,

Quellenuntersuchungen

“chen Kirchen historiken, Leipzig 1884.
3) Phot.

Cod.

30 pag.

17.

4) Sozomen 1, c. Cartea ]. e. 1, 3,

zu

den

Griechis-

—
e

un

bărbat,

care a muncit

Istoria sa bisericâscă.

XV —
spre

a putea

să-și

întocmâscă

VII,
Mult și variat material spre a ne înbogăţi mintea și i-

nima se găsesce în acestă scriere a lui Sozomen. Punerea acestui material la disposiţiunea nâstră nu se datoresce de cât I. P. S. Mitropolit Josif Gheorghian, care după
cum am mai spus "i stă la inimă dea pune la disposi-

țiunea Clerului și credincioșilor români tot ce” pte lumina

şi întări în credință despre trăinicia bisericii ortodxe, ca
instituțiune adevărat dumnedeescă. Să răsplătim deciși noi

munca

și intențiunile

[. P.

S.

Mitropolit

prin

edificarea

nostră asupra celor petrecute în sinul bisericii în vecul
“al IV-lea și al V-lea, citind acestă scriere, tradusă într'o
limbă_uş6ră, capabilă de a fi la disposițiunea tuturor!

Incheiii cu dorință sinceră şi cu urarea, ca |. P. S. Mi-

tropolit Gheorghian să desăvirşescă lucrarea. începută, adică să dea în graiul românesc Și pe cei-l-alți istorici bisericesci, din veacurile de demult, căci numai bine se va
face prin acâsta literaturii” nâstre teologice.!

Petru

Gârbovicena,

CARTEA ÎNTÂIA
€uvintare
se

adresată Imp&atului Theodosie
,
espune rostul acestei Istorii.

în care

N'a fost Imperat în vechime, care
să nu fi avut o înclinare parliculară. Unii ati iubit
stofele bogate, colorate
ca purpura (roșii), cu corâne și alte
asemenea ornamente.

Alții ai iubit elocința, imaginațiunile
poetice Și invenţiunele ingenise. Alţii aă iubit r&sboiul
, vinatul, exercițiile
corporale, a trag
Acei

ce ai

e cu arcul, a arunca cu săgâta, şi
a călări.

sciut

cum

se întreţine

sau

să

măgulscă înclinarea acelor Principi, n'a lipsi
t de a f introduși la
curtea lor. Unii le-ai adus pietre
scumpe a căror raritate
fac să fie preţi6se; alții stofă de
o coldre deosebită Și de
o rară frumusețe. Alţii ai citit în
presența lor poeme sat
panegirice;

boii. Lumea
din

aceste

alţii au inventat arme și mașini noui
de r&sse mulțumea dacă acești Principi avea
i una,
însu
șiri,

şi credea

că acesta

e un

bun destul
de mare. Insă nici unul din ei n'a
avut o prea mare îngrijire de pietate, de Și ea e cea mai
însemnată pod6bă a

Diademelor și a Imperiilor. Numai Voi,
Theodosie, care conduși fiind de Dumnedeiă ca de mână,
ați căutat tâle virtuţile, și v'ați împodobit cu blândețea,
și .pietatea, ca cu
niște preţ

i6se podâbe ale demnității Suverane
, ca cu purpura și corâna cea mai strălucită.
Poeţii, oratorii, guver-

—
natorii de provincii,

9

,

oficerii, și cel-l-alți supuși ai voştri lu-

creză, cu toții spre a, înălța faptele vâstre

cu laudele

lor.

Voi vă dați părerea asupra lucrărilor lor cu competință
deosebită. Voi aveţi în vedere planul, ordinea, alegerea
termenilor,

disposiiunea

lor, stilul,

raţionamentele,

cugelările

€tc., și dați fie-cărei părți drepta sa valdre. Voi cinstiți
pe
'Oratori, nu numai cu aprobarea și aplausele vâstre,
ci încă
și cu daruri prețiose, şi cu statui. Voi arătați față
de ei
aceiași liberalitate ce arătaii odinidră locuitorii din Insula
Creta față de faimosul Omer; Regii Thesaliei faţă de
Simonida;

Dionisie

tiranul

de

Sicilia

față de Platon,

discipo-

lul lui Socrate; Filip Regele Macedoniei față de Theopomp;
Împăratul Sever faţă de Oppien, care a scris în versuri
despre natura peştilor, despre speciile lor şi despre felul
de pescuit. Locuitorii din Insula- Creta, recompensând
o po-

emă a lui Omer cu o mie de monedi de aur,

gravară cu

ele o inscripție pe o colână spre a celebra ei însăşi
mărimea faptului lor. Regii 'Thesaliei, supranumiți Alevades,
Dionisie și Filip ar fi ridicat ca Şi ei o col6nă spre a, servi

ca monument

al liberalităţei lor, dacă liberalitatea lor n'ar

fi fost prea neînsemnată

spre a fi ast-fel publicată.

Inp&-

ratul Sever a dat lui Oppien atâtea monedi de aur câte ver-

suri făcuse, de și acele versuri erati cu totul slabe,
și ai
fost numite după aceia versuri de aur. Acestea sunt
mărelele

daruri

ce s'aă

făcut

odinicră

de

acei

ce iubiaă

elo-

cința, și sciințele! Insă nici vol nu sunteţi întru nimic mai

pre jos de acei ce ai avut cea mai nobilă tendință de a
încuragia pre Gmenii de litere. Voi “i întreceţi pre toți
prin

eminenţa virtuţilor vâstre; voi sporiți din di în di Imperiul vostru şi studiaţi istoria Grecilor și a Romanilor. car!

sai făcut renumiți prin feumâsele lor fapte! Se dice, că
după ce ați întrebuințat diua cu exerciţiile corporale, în a
-Tegula afacerile supușilor voştri, în a judeca neînțelegerile

lor, în a da ordinile necesare, și în a iscăli diferitele acte,
voi

vă

cest
fără
spre
taţi

scop de o lampă, în care untul de. lemn curge
să fie obligat nici unul din casnicii voştri să
al vărsa, și a se lupta contra somnului! Voi
blândețea și bunătatea către oficerii din casa

petreceţi

nâptea

cu

cetirea

ca și câlre toți supușii voştri, după

păraților,

care

r&spândesce

ploia,

cărților:

vă serviţi în a-

de sine
vegheze
v& arăv6stră,

pilda Stăpânului

strălucesce

lumina

ImS6-
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relui și varsă fără osebire cele-l-alte bine-faceri ale sale asupra celor buni ca şi asupra celor ră. Aud încă că aţi
avut o patimă atât de mare pentru sciință, în cât cun6sceți ca Solomon petrele preţise, plantele, puterea ce ele au de
a vindeca bâlele cele mai grele. Insă voi] întreceți în virtute:
căci, pe când el era sclav patimilor sale, și n'a păstrat
până la finele vieţei sale pietatea, care era izvorul tuturor
bunurilor sale, și chiar al înțelepciunii, voi ați făcut să triumfe în voi rațiunea, şi vaţi deprins de a porunci patimilor v6stre cu o putere mai energică de cât chiar supuşilor voștri. Și dacă trebue să m& scobor în amănunțimea
tuturor acestor lucruri, aflu că aţi învins plăcerea de a bea

și de a mânca,

și că

nu

doriţi

nici smochine,

nici alte

fructe ce se caută într'un anumit ano-timp. Că dacă gustaţi din ele, faceţi acesta cu multă cumpătare și numai
după ce aţi mulțămit lui Dumnedei care ni le dă. Voi v'aţi

obicinuit să suleriți setea, frigul și căldura, și v'aţi însușit
o atât de puternică obicinuință de cumpătare, în câtea a
devenit o a doua natură. Nu e mult timp de când, grăbin-

du-vă să porniţi de a vedea Eraclea, cetate din Pont, spre
a repara stricăciunile ce timpul îi făcuse, ați trecut prin
Bithynia, vara, în timpul celor mai mari călduri posibile.

Unul

din

servitorii

voştri

observând

că pe la amiadă-di

eraţi plini de sudâre și de praf, v'a adus un pahar deo
rară frumuseţe şi curățenie, cu o băutură delici6să, şi cu

apă forte răcorâsă. Voi aţi luat paharul

din

mâna

servi-

torului și după ce ați lăudat zelul s&ă, aţi reflectat că nu
Sar găsi nimeni în armata vâstră, care să nu pismusâscă
fericirea, vostră, şi care să nu dorescă o asemenea, băutură
spre a'și potoli setea, i-ați dat băutura, înapoi servitorului
spre a face cu ea ce va, vroi. Mi se pare, că voi aţi întrecut în acestă privinţă pre Alexandru fiiul lui Filip, cărui
un soldat aducendu'i apă pe când trecea, printr'o țară, forte
secetâsă dupre spusa unuia din 6menii săi, el o vărsă în
loc s'o bea. Voi sunteţi mat demn de Imperii ca nici un
Împărat, care v'a. precedat, spre a vorbi în termeni! lui

Omer. Căci, pe când unii n'aveat nici o calitate bună,
alții n'aveai

comanda,

de cât una

și

saii două. cu care să se potă re-

voi i-ați întrecut

pre -toţi în pietate, “în valdre,

în cumpătare, în dreptate, în liberalitate, în mărite. Lote
vâcurile vor serba domnirea vâstră, ca o domnire fericită
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care n'a fost pătată de sângele nimănui.

supușii voștri

la virtute

cu

Voi îndemnați pre

mustrări părintesci

și la îm-

plinirea datoriei prin dragostea ce le arătaţi şi prin rușinea
de care ar fi coprinși, dacă n'ar corespunde dragostei
vâstre.

Tote aceste consideraţii m'aui obligat să vă dedic acestă
Istorie Bisericâscă. In adevăr, cui a'şi fi putut să adresez
mai bine acestă lucrare de cât vouă, în care descriu faptele mărețe ale atâtor bărbaţi bogaţi în sfinţenie, cum şi evenimentele cele mai însemnate ce sai întâmplat în Biserică; Vijeliile ce aă ridicat contra bisericii, furia inimicilor

săi și siguranța și liniștea ce ea a găsit pe pământurile
vostre, şi pe acelea ale părinţilor voştri. Faceţi'mi mie deci
graţia de a primi cu bună voință acestă lucrare; voi care
aveți t6te frumosele cunoscinţe, care posedaţi tâte virtuțile
și mai cu semă

pietatea,

care dupre

mărturisirea, Scriptu-

rei e izvorul înțelepciunii. Aveţi bunătatea de a o examina,
- de a o îndrepta, de a
dăoga tot ce veţi găsi
de va avea fericirea să
dis nimifăămprotivă de

lăsa la o parte din ea și de a ade cuviință. Totă lumea o va prețui
vă placă, şi nimeni nu va, găsi de
veți onora-o cu aprobarea vostră.

Acestă “iicrare începe cu al treilea Consulat a lui Crisp
și al lui Constantin și se sfirșeşce cu al şepte-spre-decelea
al vostru. O voii împărți în nouă cărți. Intâia și a doua
vor conţine faptele întâmplate în' Biserică sub domnirea
lui Constantin; a treia şi a patra acelea cei s'a întâmplat
sub domnirea, fiilor acestui Principe; a cincea și a șasea
starea în care a fost sub Iulian, vărul acestor fii at lui Constantin și sub Iovian, Valentinian și Valens; a șaptea şi
a opta vor arăta ceia ce sa întâmplat mai însemnat sub
domnirea lui Graţian şi a lui Valentinian, până la procla-

marea. lui Theodosie străbunul vostru, și ceia ce s'a făcut
sub domnirea sa, până în timpul când Arcadie, părintele
vostru aluat puterea suverană cu prea piosul Onorie, unchiul vostru; a noua va conţine cele ce s'a petrecut în aceiaşi Biserică sub domnirea persânei vâstre pi6se, căreia
rog pre Dumnedeu de a'i da o prosperitate continuă, o de-

săvârșită, şi întregă victorie asupra inimicilor săi, și grația,
de a. avea supuși ascultători, și pre fiii să de succesori
prin harul Mântuitorului, prin carele şi cu carele, glorie să

fie Tatălui și Sfintului Duh întru toți vecii.
.—_——

CAPITOLUL

1. Despre
autorul

națiunea

1.

Evreilor.

cele ce scrie?
să nu spună

2. De

unde

8. Despre grija ce
de cât adevărul.

a estras
a avut

Adese-ori m'am mirat, cum s'a găsit cele-l-alte popâre
mai bine dispuse de cât Evreii, să credă în Evangelie, de
și aceștia au primit de la început adeveratul cult al lui

Dumnedeiă, și au fost însciințați de către Prooroci despre
Venirea Mântuitorului. Abraam, șeful națiunii lor și auto-

rul tăierei împrejur,

s'a învrednicit

pre Fiul lui Dumnedeiă.

Isaac,

să vadă

ȘI să primescă

fiul s&u a avut

onârea

să

fie figura. sacrificiului s&i, când a fost pus pe rug de: către
părintele s&ă, precum o mărturisescei
c ce ai pătruns în-

țelesul Sfintelor Scripturi.

Iacob a predis taina, care făcea așteptarea naţiunilor,
și timpul când trebuia să se împlinâscă când a dis, că vor
lipsi dintre evrei Domni din seminţia lui luda. El arăta
timpul domniei lui Irod, care era născut dintr'un tată [dumeii și dintr'o mamă. Arabă, şi care primi de la Imp&ratul August și de la Senat guvernămiîntul ludeel.

Alți Prooroci ai predis Nascerea lui lisus Christos, Ze-

mislirea sa nespusă,

bită a mumei
despre

faptele

familia sa, pairia sa, și graţia deose-

sale de a rămâne
sale cu totul

Fecidră.

dumnedeesci,

Alţii ai
despre

vorbit
mortea

sa și despre Înălțarea sa, glori6să. Şi dacă cine-va nu cu-

n6sce adevărul despre ceia ce spun, îl va fi uşor de a'l
cundsce prin cetirea Cărţilor sfinte. Iosif, bărbat renumit
între Evrei şi Romani a făcut o mărturisire, care nu se

pote contradice, în fav6rea lui lisus Christos. El se opune

de a fi numit om, din causa minunelor ce ela
a adevărului ce a propoveduit. Insă îl numesce

făcut, şi
Christos,

şi dice, că el s'a arătat trei dile după ce a murit pre cruce.

Se pare, că el a cunoscut

predicerile ce aii făcut

Prooro-

cil despre dînsul, și mărturiseşce, că mai mulți, atât Jidovi
cât.şi Greci ce veniseră la el, rămaseră tari în înv&ţătura

sa, Şi că. secta acelor ce pârtă numele săi s'a păstrat tot
dauna. Mi se pare, că scriind ast-fel, el anunţă sus și tare,
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că el e Dumnedeii, și că mirat de mărimea minunelor sale,
întrebuințeză acestă procedare de a nu dice nimic contra
celor ce creduseră în el, şi de a aproba mai bine credința
lor prin tăcerea sa. Când cuget asupra. tuturor acestor lucruri, nu pot să nu fii cuprins de o mare mirare și anume,

cum n'aă îmbrățișat Evreii pietatea creștină. înaintea tuturor celor-l-alte popâre? Căci, de şi adevărul misterelor ce
trebueaii să se îndeplinâscă în pers6na lui lisus Christos,
ati fost predise de către Sibyla, și de către alți Oracolr.
nu trebuie însă a învinovăţi pentru acesta pre toţi Grecii
de necredință, din causă, că aceste Oracole fiind alcătuite,
cea, mai mare parte din ele în versuri, şi în termeni întunecaţi și puţin înțeleși de popor, nu puteau fi cunoscute
de

câi

de un

părerea mea,

mic

număr

de învăţaţi.

o înțelâptă conduită

Acesta

a fost, dupre

a Providenţei

de a des-

coperi Viitorul, nu numai Proorocilor săi, ci încă şi celor
ce s& păreau depărtaţi de cunoscința adevărului, spre a
uni popbrele în una şi aceiași credinţă. Ea se pare a fi
făcut

în acâsta,

ceva

asemenea

ca aceia

ce fac musicanții

când, pentru a cânta o nouă arie, eiating cârde nefolositre. lată ce aveam de dis despre Evreii, cari au recunoscut mai târdiii de cât celc-l-alte popore adevărul Religiunii
nostre, de și ei fuseseră însciințaţi despre venirea. lui lisus

Christos prin proorocii forte lămurite și forte positive. Nu
trebue prin urmare a găsi ceva straniu, că Biserica a, crescut în începutul săi prin convertirea Păgânilor. Dumnedeit
face us în ocasiunele importante de aceste schimbări ex-

traordinare, contra părerei de obște a Gmenilor. Religiunea,
n6stră fu întemeiată

prin virtutea

acelor

ce

o conduseră

în nascerea sa; căci ei r&ușiră cu fericire în întreprinderile
lor, de și n'ai învăţat nici odată

arta de a vorbi,

nici de

a întrebuința argumente subtile în a convinge pe auditorii
lor. Când lumea vădu că ei renunțai cu dispreţ posesiunea averelor lor; că sufereaii cele mai crude munci cu a-

ceiași răbdare ca și când le-ar fi suferit cu un corp strein;
că nu eraii nici atinși de mângâerele popbrelor şi ale judecătorilor, nici sdruncinați de amenințările lor; se credea
că ei trebuea să aștepte mari r&splătiri pentru acesta. Ei
navură deci nevoie de elocință spre a convinge pe alții
de înve&ţătura lor, fiind-că faptele şi suferințele lor impuneaii 6re-care necesitate de a o primi.
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2. Dumnedeii
târe

în lume,

rinților
ca cei
dăduse
lucrări,
Taurul

aducând

o schimbare

în cât Gmenii

atât

aii renunțat

de surprindă-

la Religiunea

pă-

lor şi la legile țări! lor, n'ar fi 6re ceva stranii,
mai renumiţi scriitori a! Greciei, cărora natura le
mari calităţi spre a întreprinde şi a isprăvi frumâse
să se fi aplicat în a descrie Mistreţul de Caledonia,
de Marathona, şi alte lucruri asemenea ce s'au în-

tâmplat,

sai

care

s'aii

arătat în unele ţări, și ei să nu

mă silesc de a mă ridica mai presus de mine însumi spre
a scrie storia, Bisericii? Şi fiind-că evenimentele ce ea cu-

prinde sunt efecte ale puterii lui Dumneqei,

mai mult de

cât ale puterii Gmenilor, ai nu'i va fi uşor lui Dumnedeii
de a me face capabil să vorbesc despre ele? Aveam planul întocmit să încep de la origina ei, însă fiind-că mai
mulţi ai început'o ast-fel, și ati continuat'o până în timpul lor, precum Climent şi Hegesip, Gmeni de o rară înțelepciune, cari n'aă fost depărtați de vâcul Apostolilor;
African şi Eusebiu supranumit Pamfilie, forte înv&ţat în

Scriptură și în sciința Grecilor, atât Poeți cât și Istorici,
am prescurtat (ot ce s'a făcut în Biserică de la Inălţarea!
Mântuitorului, până la depunerea lui Licinius, şi am coprins'o în două cărți. M& voii sili acum, cu ajutorul lui
Dumnedeii de a scri urmarea.
3. Voii spune lucrurile pe care le-am vădut, sati le-am

audit de la acei ce le văduseră, și care s'au întâmplat în
timpul
ce

mei,

sunt

sati cu puţin mai

mai

vechi,

m'am

'nainte.

silit să le aflu

Cât

pentru

acele

din cercetarea ce

am făcut asupra Sin6delor ce s'a ţinut, din canânele ce s'aii
făcut

de

acele

Sin6de;

din

scrisorile

ce s'ati făcut de către

Impărați şi de către Episcopi, dintre care unele sunt păstrate cu îngrijire în palaturile Principilor, și în Biserici; iar

altele se găsesc în posesiunea înv&ţaţilor. Hotărisem

să le

reproduc în intregime în lucrarea mea, însă lungimea lor
m'ai făcut să reflectez ma! în urmă, că aşi face mal bine

dacă, arăt înţelesul lor în câte-va cuvinte, afară numai când
e vorba

de vre-o

cestiune

asupra

căreia

nu sunt

toți

de

acord. Atunci nu voiti cruța ostenela de a transcrie un document,
deci

care va

să nu

mă

servi

la

lămurirea

învinovățâscă

că

am

adevărului.

Nimenea

ascuns. adevărul

ne-

sciind lucrurile, sub pretext că s'ar fi găsit relaţiuni şi memorii contrarii celor ce scri. Căci trebue să se scie, că

—
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Episcopi! certându-se între ei asupra dogmelor lui Arie Şi
asupra altora cari sai ridicat după aceia, ati scris celor

ce eraii de credința lor, au ţinut Sin6de, ai hotărit ce le-

ai plăcut, şi adesea ori ai condamnat pre acei ce nu erai de părerea lor, fâră să-i fi ascultat. Ei aă făcut tot
posibilul spre a trage în partea lor pre Impărați și pre cel
mari ai Imperiului; şi pentru a tace să credă tâtă lumea,

că învățătura lor era, ortodoxă, că ai adunat scrierile ce
se întocmiseră în favorea lor, și ai înlăturat pre acele ce
le eraii în contră, ceea ce vatămă, negreșt mult la descoperirea

adevărului.

Insă,

fiind-că

este

absolut

necesar de

al cun6sce, când vroesce cine-va să alcătuiască o Istorie
exactă, am credut de datoria mea să cercetez cu îngrijire

tote aceste documente.

Şi dacă descriă

turburările și r&s-

colele ce ai făcut clericii, sai când ati aspirat la întâele
locuri, sai când aii disputat cu îndărătnicie pentru apărarea dogmelor lor, rog pre acei ce vor lua ostenâla să
citescă lucrarea, mea, să n'o ia în nume de r&ă și să n'o
atribue nici unei intenţiuni rele; căci după cum am spus,
un istoric irebue să prefere adevărul înainte a ori Și ce.

Pe lângă acestea

schimba

învățătura,

silințele ce fac inimicii Bisericii spre ai
sunt

o probă

după

care se recun6sce

curăţia sa, Dumnedeii făcendu-o tot-d'auna victorisă, și
dându-i puterea de a atrage şi a'și supune tote poporele.

Avusesem planul mai întâiii de a nu vorbi de cât de ceba
ce s'a întâmplat Bisericii în întinderea Imperiului, însă am

credut mai în urmă că ași face bine de a spune şi aceea,
ce sa întâmplat între Perși, și alte popâre. Am credut de
asemenea, că n'ași face ceva care să. se depărteze de ces-

tiune, dacă ași vorbi de Intemeetorii și primii Stariți ai
monastirilor, și de succesorii lor, pe cari i-am vedut, sau

de cari am audit, că s'au făcut renumiți în chemarea lor.

Ast-fel se va vedea, că virtutea lor nu mi-a fost necunos-

cută, și că nu le-am refusat

ce le voiii

face va putea

laudele

ce merită.

să servâscă

vor voi să] imiteze și săi conducă la culmea

a măririi. Voiă începe
ajute.în lucrarea mea.

dar,

rugând

>

a

Portretul

de pildă acelor ce

fericirii

pre Dumnedei,

şi

să'mi

CAPITOLUL
Despre

Episcopii

II.

cetăților mari, în timpul domnirii
lui Constantin.

Silvestru conducea Biserica din Roma sub Consulatul lui4u2yCrispe şi al lui Constantin; Alexandru, pre acea din A-Coastatia
lexandria și Macarie,

pre

acea

din

Ierusalim.

Antiochia,

a-

câstă cetate atât de renumită, aședată pe fluviul Oront
n'avea Episcop de la mortea lui Roman, şi e probabil, că
persecuţiunea se împotrivise de a face alegerea. Insă, Episcopii adunându-se curând după aceea, la Nicea, ei aveau

o atât de înaltă stimă de meritul şi de înv&țătura

lui E-

ustaţie, în cât îl declarară demn să ocupe acel scaun apostolic, şil aduseră de la Berea, spre al instala acolo.
Chreștinii, cari locuiau în Orient, în Libya, şi aprâpe de
Egipt, nu mai îndrăzneaii să facă în public adunările lor în
acel timp, pentru că Licinius își schimbase credința și perduse t6tă buna voinţă ce avea odinidră pentru ei. Insă
acei. ce locueaii în Occident, în Grecia, în Macedonia, în
Ilyria, îşi îndeplineaă fără tâmă îndatoririle Religiunii lor
sub protecţiunea lui Constantin.
n.

..———

CAPITOLUL

Constantin

III. -

se convertesce la Religiunea
prin vederea semnului Crucii.

chreștină

Evenimentele care am aflat, că Lai îndemnat să îmbrăţișeze
Religiunea, creștină, au fost în deosebi vederea unui semn
anu px,
ce i
tărit
J&scă
_câră.

s'a arătat pe Ceriă. E probabil că atunci
să facă r&sboiu lui Maxentie, a început
de succes, și să cugete a cui protecţie
Find preocupat de acâstă cugetare, v&du

când a ho-fonstatin
să se îngriar putea să
pe Cerii o:

Cruce împodobită de lumină; şi acestă vedere pricinuindu”“*
mirare,

Ingerii

Constantine,

lui

Dumnedeă

ce o înconjurau

îi diseră:

cu ajutorul acestui semn vei câștiga victoria.

—
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Se dice chiar, că Iisus Christos i se înfățișă, și arătându'i stegul Crucii, îi porunci să facă și el unul ase-

menea, și a se servi cu el în lupte spre a. învinge pre
inimicii săi. Eusebii, supranumit Pamfilie asigură, că la
audit pre el însuși istorisind cu jurămint, că a vădut pe
la amiadă-di trofeul Crucii strălucind de lumină, cu acestă
Inscripţie: Intra acest semn vei bivui. Soldaţii în

fruntea cărora el mergea îl vădură ca și el, și fiind-că se

îndoia, de ceia, ce îns mna, audi o voce ce venea din Cerit.
lisus Christos i se arătă apoi în somn, cu același semn,
şi porunci de a face un asemenea spre a se servi de el
în armatele sale. Find atunci pe deplin convins de adevărul dumnedeirii, trimise să cheme pre Preoţi spre a înveța de la ei maximele Reliziunii. Preoții îi aduseră S-ta
Scriptură, șii explicară în ce chip Prorociile sai împlinit
în pers6na Mântuitorului. Eri spuseră, că semnul ce el văsuse era trofeul, prin carele El a biruit iadul, sai în cur-

sul

vieţii

sale

muritore,

sau

în timpul

Patimii

și al Invi-

„erii Sale, că toți Gmenii vor învia la sfirșitul vecurilor spre

mipx.a trăi în vecinicie, și că unii vor primi

“iibjor,

jar

alţii pedepsa crimelor lor.

Că

recompensa virtuţii

acei

ce

ati

făp-

tuit păcate în timpul acestei vieţi pot fi spălaţi de ele; adică, acei ce n'a participat încă la, mistere, participând la
ele dupre obiceiul Bisericii, şi acei ce ati participat la ele
abținendu-se de păcat Dar fiind-că o atât de rară fericire
nu e dată de cât unui mie numer de persone, Dumnedei
a avut bunătatea să institue un al doilea remediti, care e
pocăința, prin care iartă celor ce ai o sinceră căință, și
cari'l mărturisesc cu faplele lor.

CAPITOLUL

Constantin

IV.

poruncesce să se porte
în armatele sale.

Constantin acmirând
despre lisus Christos,

Prorociele
porunci

stegul

Crucii

cei explicaseră

Preoţii

celor mai buni meșteșu gari

să facă si6gul Crucii, și să'] îmbogăţâscă cu aur şi ca măr-

găritar. El era mult mai frumos de cât cele-l-alte, pentru
că trebuea să fie tot-d'auna purtat înaintea Imp&ratului, Și

—
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să fie adorat de către Soldaţi. Eu cred, că acest Principe
făcu din trofeul Religiunii nostre stegul armatei sale, pentru
ca Romanii avându'l necontenit înaintea, ochilor, să renunțe
puţin

câte

puţin la superstiţia

pre singurul

Dumnedei,

părinţilor lor, și să recunoscă

pre care Imptratul

adora și prin

ajutorul căruia a câștigat victoria. Acest semn era tot-d'a-aau
px.
una în fruntea trupelor sale, și le servia spre apărare. Constantin
Soldaţii erai car! îl purtai rînd pe rînd și cari îl opuneau
atacurilor inimicilor. Se dice, că un soldat care'l purta, fiind
cuprins de frică, îl dădu unui altuia, şi a luat'o la fuga, și când
s'a depărtat de lovitura

timp ce acel ce
inimicil trăgeau
steag și nică una
nici odată, nici

săgeţii,

primi o lovitură

mortală,

în

ţinea stegul n'a putut fi nici odată rănit, de şi
neîncetat asupra lui. Tote săgețile cădeai pe
nu atingea pre soldatul ce'l purta. Se dice, că
unul din cei ce Vaii purtat, n'aii fost nici

rănit, nici prins.
CAPITOLUL

V.

Combaterea acelor ce spun, că Constantin sa 1ăcut chreştin cu ocasiunea uciderii fiului se Crisp.

Scii că Păgânii sai obicinuit să dică,

că alunci

când

Constantin a pus să omâre pre unele din rudele sale, și
a consimţit la uciderea lui Crisp, fiul sei, “i-a părut f6rte
răi, şi întrebă pre Filosoful Sopater, care învăţa în şcola
din Plorin, ce mijloc ar fi, să pâtă să'şi expieze crimele
sale. Că Sopater '-a răspuns, că n'ar fi nici unul, şi că
numai Episcopii "i-ai promis că le pote expia prin pocăință și prin botez. Că fiind forte satisfăcut de răspunsul
lor, el le admirase Religiunea, o îmbrăţișase, şi a îndemnat și pre cei-l-alţi să o îmbrăţişeze ca și el. Tâte acesteauox.
mi se pare că au fost iscocite de acei căror le place sămitatiz
desonoreze pietatea chreştină. Crisp, a cărui morte se pretinde că a avut nevoe Costantin să o expieze, n'a murit de
cât în al două-decilea

primul

loc după

an

al domnirii

sale.

Find-că

părintele săi în calitate de Cesar,

el avea

publi-

case împreună cu dinsul mai multe legi în favârea chreștinilor. Ei nu spun nimic care să nu p6lă fi ușor de justificat cu ani şi cu date. Nu e adevărat, că Sopater ar fi

vorbit vre-odată cu Constantin, fiind-că acest Principe era
atunci pe Ocean şi spre Rhin. Căci neînțelegerile sale cu
Maxentie, care domnia în Italia adusese atât de mari turburări

în

Imperiă,

lia, în Englitera,

că

nu

era

ușor

de

a merge

saă în cele-l-alte Provincii,

unde

în

Ga-

e sigur

că Constantin a mărturisit Religiunea, chreștină, înainte de
a fi declarat r&sboii lui Maxentie, și înainte de a fi fost
în Italia și la Roma, dupre cum o arată și legile ce făcu

în favârea chreștinilor. Insă, presupunâni că Constantin
ar fi consultat pre Sopater prin scrisori, nu e probabil că
acest Filosof să fi ignorat,că Hercule, fiul lui Alcmen sa
pătat prin uciderea
fiilor săi şi a lui Iphit, 6spele și ami-

cul stă, și s'a curăţit la Athena prin misterele leiţei Ceres.

Acest, exemplu arată fârte lămurit, că
au mijlâce de a expia cele mai mari
șălătorie de a asigura, că Sopater ar
căci n'ași putea crede ca acâsta să

Grecii pretindeai că
crime, şi că e o înfi răspuns contrariul,
nu fi fost cunoscută

de către unul din cei mai învățați 6meni ai Greciei.

CAPITOLUL VI.
Constantie permite respândirea Religiunei chreștine și Constantin o desvoltă el însuși.

u»x. Biserica înfloria în timpul domnirii lui Constantin, ȘI
sistase desvolta, din di în di. Ea se bucurase încă mai de 'nainte de pace. Căci pe când era persecutată în mal. multe
Provincii ale Imperiului, ea avea libertatea profesiunii sale
în întinderea Provinciilor de sub stăpânirea. lui Constantie.

Am audit, că el a făcut într'o dio faptă minunată, ce merită să fie amintită. Voind să încerce virtutea chreștinilor,

cari aveau dregătorii în casa sa, porunci ca acei ce ar
dori să le conserve să jertfescă Deilor, iar acei ce n'ar
vroi să facă acesta, să se retragă. Acei oficeri împerțindu--se
deci în două cete, dintre care unii trădând Religiunea lor,
iar alţii preferându-o funcţiunii lor, el stimă Și onoră pre
acei ce rămăseseră tari în credinţa lor, şi desprețui ca pe
nisce mișei, pre acei ce 'și schimbaseră credința; nu vroi

nici odată să se servâscă de ei, și nu credu că el ar putea

—
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să'] fie credincioşi, fiind-că nu fuseseră credincioși lui Dumnedeii. Acei ce locuiau în Galia, în Englitera, spre Pirinei
şi până pe ț&rmurile Ocenului avură libertatea profesiunii
Religiunei lor. Insă după ce acele Provincii trecură în partea
lui Constantin prin dreptul de succesiune, Biserica primi
o însemnată desvoltare. Căci Maxentie fiul lui Herculius,
fiind ucis, şi ţările de sub ascultarea sa. trecând sub ascultarea lui Constantin, popârele ce locuesc laturile Tibrului, ale lui Po, și ale lui Aquilin, unde se dice că vasul
lui Argos îu tras, avură o deplină libertate de a aduce lui oi:
Dumnedei. adoraţiunile şi închinăciunile lor. Se dice, că
atunci când Argonauţii fugiră de frică de a cădea în mâinele

lui Aetes,

el n'apucară

dar că trecând
rile Gre-cărui

întemesră
vasul

marea
fluviu,

cetatea

lor distanţă

și că rămănând

de Emon,
de

acelaşi drum pe unde veniseră,

Sciliei, ei ajunseră în Italia prin gu-

patru

și că
sute

acolo

vara
de

în timpul

următore

stadii,

cu

ernei,

traseră

ajutorul

lo-

cuitorilor ţărei, şil puseră pe Aquilin care se varsă în P6,
şi cu P6 în marea taliei. In fine Grecii, Macedonenii, poporele

ce

locuesc

liria, recunoscură

pe

țărmurile

pe Constantin

CAPITOLUL

Dunărci

după

în

Achaia,

şi în l-

bătălia de la Cibala.

VII.

Weiînţelegere între Licinius și Constantin cu ocasiunea Chreștinilor. Invingerea lui Licinius
și mortea sa.
Licinius câre se păruse că ar fi favorabil Chreştinilor
'și schimbă disposițiunile în urma acestei bătălii, și începu
să persecute pe Preoţii, cari locuiau în întinderea Imperiului s&i, şi pre o mulțime de alte persne, și mai cu

s6mă

pe Oficeri.

înverșunară
şi căuta să'i
stantin, cât
că ei doriaii

Neinţelegerile

ce avea

cu

Constantin

"|

într'un mod extra-ordinar contra Chreştinilor,
malirateze, atât pentru ca să supere pe Conşi pentru a'și răsbuna de ceea ce el credea,
să'l vadă singur în stăpânirea Imperiului. Fi-

ind “gata să'i dea o a doua bătălie, el sacrifică victime Șianu
na.
consultă pe ghicitori. Și lăsându-se să se amăgescă de emtantia

către înșelătorii, cari'i promiteau victoria, el se dete cu totul
la superstiţiile păgâne. Păgânii el însuși istorisesc, că Licinius consultând în acel timp pre Oracolul lui Apolon Didimiean, care e în cetatea din Milete, asupra întâmplărei
resboiuluj, i se răspunse prin aceste versuri din Omer:
Junii luptători

în fivrea

verstei 1or,

Pe Ja finele dilelor tale,
Am

recunoscut

'ţi vor

în mal multe

abate

ocasiuni

curagiul.

îngrijirea

deose-

bită ce are dumnedeâsca Providenţă de a. protege şi de a
răspândi Religiunea Chreștină, dar am recunoscut'o cu deosebire în. ocasiunea,.de. care vorbesc. Căci,
când Licinius era gata. să persecute Biserica,

boiul din Bitinia. Dumnedei

în momentul
se rădică r&s-

se arătă acolo atât

de favo-

rabil lui Constantin, în cât el învinse pe inimicii s&l pe
mare şi pe uscat. Licinius, fu constrâns de a se duce la
Nicomidia, și după ce a rămas cât-va timp la Tesalonic ca
simplu parlicular, fu ucis în cele din urmă acolo. El se
făcuse forte renumit la începutul domnirii sale, atât în
timpul păcii, cât și în timpul r&sboiulu', și avuse ondrea
de a lua în căsătorie pre sora. lui Constantin. Insă mai pe
urmă avu nenorocirea să se sfirșescă în modul cum am
spus.

CAPITOLUL

VIII.

Constantin autoriză practicarea Religiunii Chreştine şi dispune să se zidescă Biserici.
anl Da. Când Constantin se v&du în stăpânirea pacinică a întreazagului Imperii, publică un edict, prin care îndemnă pe
poporele din orient să mărturisescă Religiunea Chreștină,
şi să

recunâscă

un

singur

Dumnedei,

a

cărui

vecinică; carele umple de bunătăți pe acei

ce se

putere

e

închină

lui; carele face să răușescă cu fericire tote întreprinderile
lor; și carele pedepseșce în tot timpul, fie în timp de pace
saă în timp de r&sboii, pe acei cel supără. El adaogă,
nu prin

o ridiculă

vanitate,

ci prin o umilită

recunoscință,

că Dumnedeă, făcându'i onrea. de al alege, spre a [i ser-

—
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vitorul și executorul ordinilor sale, el a trecut de la Oce-

nul Britanic până în Orient, a desvoltat acolo cultul adeveratei Religiuni, și a făcut să fie respectaţi acei ce expuseră credința lor prin îndrăznâla mărturisirii lor, sai prin
statornicia lor în chinuri. După ce a spus aceste lucruri,
și altele multe ce el credeacă sunt proprii să aducă poporele la pietate, el revocă tot ce se ordonase de către
persecutorii Bisericii, rechiamă pe Chreștinii ce fuseseră
sai isgoniţi în Insule, sai condamnați la lucrarea metalurilor. la muncile publice la manufacturi, sai la slujbele

Curţii. EI dete liberiatea acelor ce fuseseră
gătoriile în armată,

sau de a trăi în liniște.
onorurile și demnităţile,
nurilor

lor;

lipsiţi de dre-

sau de ale exercita ca, şi mai

şi pentru

El

nu

se mulțumi

'nainte,

de a le reda

ci îi și restabili în posesiunea

că unii

din

acel ce fuseseră

bu-

pe ne-

drept despuiaţi, muriseră, el ordonă că aceia ce li se r&pise să fie dat moștenitorilor lor, şi în lipsă de moștenitori, Biserica să se bucure de ele, fie că ai fost usurpate
de câtre particulari, fie de către Stat. în privința bunurilor
cari fusesecă cumpărate de câtre Impărați, sai date, el pro-

mise să le restituie

și pe acelea.

Indată

ce

acestă

ordo-

nanță a fost publicată, ea s'a observat pretutindenea fârte
exact. Din acel timp dregătoriile Imperiului fură 'conduse
de către Chreștini, și s'a oprit tuturor persânelor de a jertfi
Deilor,

de

a consulta

pe

ghicitori,

de

a dedica

Statul

și

de a observa sărbătorile păgânismului. Se desființară atunci

obiceiuri forte vechi. Nu se mai aduse în Templuri din
acel timp măsura cu care se măsoră înălțimea, şi crescerea
Nilului,

rilor

ci se aduse

în Biserici.

Se opriră

luptele

Gladiato-

Între Fenicienii cari locuesc Muntele Liban și cetatea,

Heliopole, nu se mai permit fecidrelor de a se prostitui
înainte de a fi măritate. Se reparară Bisericile care: erati

destul de mari, și se măriră şi acele ce nu erau în destul
de mari. Se zidiră Biserici noui în unele locuri, şi Imp&-

ralul dădu tot ce a fost necesar pentru cheltuslă. Scrise
Episcopilor să ceră tot ce le-ar plăcea, și Guvernatorilor
de Provincii, ca să dea Episcopilor tot ce vor cere. Pros-

peritatea

Bisericii

creșcea

din di în di; cu cât creşcea și

aceia a Imperiului. De la înfringerea lui Licinius,

Constan-

lin fu alât de fericit în (te r&zboele streine, în cât el înca.
vinse pe Sarmaţi

şi pe

Goţiși făcu în fine

pace

cu

a

—
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Aceste popâre locuesc dincolo de Dunăre, și fiind-că
sunt
forte numerâse, ele sunt ma) tari de cât cele-l-alte naţiuni
,

și nu găsesc

resistență

dice, că Constantin
acestui r&sboii, prin
jire avea Dumnedei
ria asupra tuturor

sale, el 'și mărturisi

de cât

din partea Romanilor.

Se

ar fi avut visuri și vedenii în timpul
care el recunoscu lămurit câtă îngride a'! protege. Câştigând dec victoinimicilor ce se împrotiviseră puterii

recunoscința

sa lui Dumnedeă

prin

zelul ce arătă. pentru adevărata, Religiune, și prin îngriji
rea
ce avea de a îndemna, popdrele să o mărțurisescă. EI
dădu
Episcopilor o parte din impositele publice. Puse Crucea
pe
armele soldaţilor s&i spre a'i obicinui să respecte
acest
semn al rescumpărării. Făcu să se zidescă un Oratoriiă
în
Palatul s&ă, şi când mergea, la r&sboii, purta cu sine
un
cort în formă de capelă, unde putea să laude pre Dumnedei, să facă rugăciuni, Și să participe la sfintele mister
e.
Erai Preoţi și Diaconi cari urmau trupele spre a'şi
îndeplini serviciul lor. De în acel timp fie-care legiune a
avut

în cortul s&ii o capelă, Preoţi și Diaconi. Afară

de acesta

Constantin a ordonat ca în diua Duminicei, pe care Jidovii o numea întâia după Sâmbătă, şi pe care Păgânil
o

consacraseră Sorelui, şi în diua din

nu se pledeze,

nici să se lucreze,

ciuni și la, serviciul lui Dumnedei.

'naintea Sâmbetei, să

ci să se aplice la rugă-

EI onoră ast-fel aceste

două dile, pentru că Mâtuitorul murise în una Și înviasă
în cea-l-altă. El avea un deosebit respeci, pentru Cruce, alât .
în recunoscința victoriilor ce câștigase prin ajutorul săi,
cât și pentru că i s'a, arătat în aer într'un chip miraculos.

EI desființă pedâpsa Crucii, ce era în întrebuințare la Ro-

mani. El dispuse să se sape pe monedele sale, şi să se
zugrăvescă cu portretul seu. EI atribui faptele sale, discursurile sale, și mai cu semă legile sale cultului lui Dumnedeii.
Aa 2
EL interdise prostituția ce era permisă până atunci, după
cazi CUM se dovedesce prin legile ce făcu asupra aceste cestiuni. Ași fi prea lung dacă ași vroi să le reproduc aici.

ME voiu mulțumi cu acele ce am

ligiunii, pentru
Bisericii.

că

ele fac o parte

descris

în favârea Re-

însemnată

din

Istoria

—
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CAPITOLUL

Legi făcute
|

IX.

în favorea clericilor şi a acelor ce
observaă înfrina rea.

Era o lege vechie la Romani,

prin care se hotăra, că acei

cari ar fi avend mai mult de două-deci şi cinci de ani Și

trăiau încă în celibat, să nu se bucure de aceleași drepturi, ca acei ce eraă însurați și mai cu semă că n'ar putea primi nimic prin testament de la acei ce nu erai rude
cu €i. Aceeași lege lipsea pe acei ce nu aveati copii
de
jumătatate din bunurile ce li se lăsase prin testament. Acei
ce inventaseră acestă lege, speraii să reîmpopuleze prin acest mijloc Roma și provinciile ȘI să repare perderile ce
avusese Imperiul în răsboiele ce purtase. Imp&ratul, considerând că acestă lege punea pe acei ce trăesc peniru
dragostea, lui Dumnedei, sau în feciorie, sai în celibat,
într'o stare mai puțin avantagiosă de cât a acelor-l-alţi,

credu că ar fi o absurditate de a'ȘI închipui cine-va, că înmulțirea neamului omenesc ar fi un efect al îngrijirilor
n6stre, în loc de a se convinge, că cl cresce Și se micșoreză dupre orînduiala providenții. EI făcu deci o nouă or-

donanță,

prin care porunci, ca acei ce trăiaă în celibat și

n'aveaii copil să se bucure de aceleași drepturi
ca şi cel-

l-alți. El acordă aceleași privilegii acelor ce trăia în feciorie şi în înfrînare, permițându-le să facă testament înainte

i de timpul pubertăţii, contra usului primit în tot Imperiul.44
= El crede că acel ce n'a altă ocupație de cât studiul în-fossts
>

țelepeiunii, nici altă grijă de cât de a servi pre Dumnedeă,

nu
puteai nici odată să facă o rea întrebuințare de buO nurile lor. Vechii Romani hotăriseră penlru aceiași rațiune,

=

că Vestalele ar putea să facă testament, de la virsta de
șase ani. Legea ce el făcu în favrea clericilor e o probă
| însemnată de pietatea ce avea pentru Biserică. EI permise
i tuturor părților ce ar avea neînțelegeri, să le aducă înaintea, Episcopilor, dacă n'ar vroi să pledeze înaintea. judecătorilor laici și porunci ca sentințele Episcopilor să pre-

valeze sentințele celor-l-alţi judecători, ca și cum ele ar fi

fost pronunțate

de Împăratul,

de către guvernatori! provi

La
mn.
pita

Și ar fi fost puse în aplicare

iHer:==EI

porunci încă, ca Ca-

0

perii
Pe iei

|

a

2,

—
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n6nele Sin6delor să rămână

tari Şi nestrămutate.

Find-că

am ajuns atât de departe, nu trebuie să omit
aceia ce el
a poruncii în favârea celor ce sunt liberați
în Biserică.
Find-că era fârte cu grei, din causa asprime!
vechilor legi
de a obține libertatea deplină prin care să devin
ă cine-va
cetățean Roman, chiar când stăpânii erai dispuș
i să o acorde, el făcu trei legi prin care porunci, că
acei ce ar fi

liberați în Biserică în presența

Preoţilor

să o câştige.

A-

ceste trei legi sunt încă astă-di cele dintâiă
dintre acelea,
unde se vorbesce despre modurile de a câştiga
libertatea ȘI

ele servesc ca un monument al pietății acestui

Principe.

PONI

CAPITOLUL

Despre

Mărturisitorii,

X.

cari trăiaă încă. în

timpul acela.

De și aceste privilegii de care am vorbit arată în
mod
deosebit strălucirea Religiuniă chreștine; virtutea acelor
ce

o profesaii o arată încă și mai mult. Biserica era
plină de
un mare număr de persone pi6se Și conserva în
mijlocul

păcii, generoși apărători,

cari 'și mărturisiseră credinţa în

timpul violenţii persecuţiunilor. Ea avea pre Osius
Episcop
de Cordova, pre Amfion Episcop.de Epifania, în Cilicia
, pre

Maxim care urmase lui Macarie în guvernămiîntul Biseri
cii

de Ierusalim

și pre Pafnulie născut în. Egipet, despre

se dice, că Dumnedei

iuni,

spre a vindeca

nutie și Maxim
îi condamnase

bolele și spre a isgoni demonii. Paf-

erai din numărul
la muncile

acelora pe cari Maximin

metalurilor,

după

câte un ochiu și le-a tăiat nervul picidrelor.

sngpat

care

se servise spre a face mai multe mice

le-a

scos

CAPITOLUL XI,

Constantin

:

Înalta virtute a luj Spiridon, Episcop
Spiridon,

de Chipru.

Episcop de Trimitundie în Chipru trăia în
acel
timp. Marele renume în care el e încă Și astădi, e o probă

— 19—
sigură de strălucirea virtuţii sale. Minunile ce Dumnedeii
a făcut prin el sunt în memoriea și în gura, celor ai țăril.
Voi spune aicea-pre acele ce ati venit la cunoscința mea.
EI era fii de țăran. În tinerețea sa a avut o femee și copil și pentru acesta nu fu mai puţin considerat înaintea

lui Dumnedei. Se dice, că nisce tâlhari mergând într'o
n6pte la staulul săi spre a fura din oile sale, ei fură le-

gați de o mână nevădută. Spiridon, sosind în zori de diuă

şi găsindu'! în acea stare, îi deslegă șii mustră, că a vroit
săi fure oile în loc de a. i le cere. Dându-le drumul, el

le dete și un berbec și le dise: nu e drept să vă fi dat
atâta osten6lă zadarnică, nici să vă întorceţi cu mâinile”

gole după ce aţi
rie e admirabilă,
încă şi mai mult.
ficii sale Irina, ea

priveghiat tâtă n6plea. Dacă acestă istoaceea ce voiă să istorisesc se va părea
Un particular încredințând un deposit
îl ascunse în pămint spre a fi mai sigur

și muri curând fără a spune nimănui. Acel ce încredințase

depositul întorcendu-se

spre a'l cere, Spiridon

îl căută în

casă și negăsindu-l merse la mormîntul ficei sale, o chiemă cu voce tare și o întrebă cea făcut cu depositul. Când
ea i-a spus locul unde'l ascunsese,

el se întârse

acasă,

îl

găsi șil înapoie aceluia cărui îi aparţinea. Find-că am început să vorbesc de acest sfint om, voii adăoga încă ceva. AUX.

El avea obicei

să distribuie o parte din rodurile sale Să-castaatia

racilor și să împrumule în altă parte fără dobândă acelor
ce aveau trebuință. Când cine-va avea să împrumute, el
îi arăta hambarul șii dicea să ia cât ar voi. Când îl aducea înapoi, el il dicea să'l pună de unde la luat. Un om
venind într'o di spre a aduce înapoi ceea ce împrumutase,

Spiridon îl dise să'l pună în hambar. Insă în loc de al
pune acolo, el îl luă cu sine. Inșelatoria sa fu îndată des-

coperită, căci reîntorcându-se o altă dată spre a împrumuta
grâii, Spiridon îi dise, să mârgă la hambar şi săia. Omul acela negăsind nimic în hambar, spuse lui Spiridon. Atunci acest sfint om îi dise: M& minunez cum numai tu singur

găsesci hambarul gol. Gândesce-te puţin,

dacă nu cum-va

ai uitat să aduci înapol aceea ce ai împrumutat,

căci alt-

mintrelea al fi găsit aceea, ce ai nevoie. Aibi credință în
Dumnedeu şi vei găsi ceea ce cauţi. Omul acela fiind
surprins ast-fel, 'şi recunoscu greşala şi ceru ertare. Spiridon îndeplinea funcțiunile sale clericale cu o seriositate

—
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Și 0 vigilență ce produc
- admi
ea
rați
ii
une. Se dice,

că Episcopii de Chipru adunându-se pentru
afacerile Bisericii, Trifilius Episcop de Ledra, om fârte eloc
ent Și care studiase
mult timp legile Romane Ja, Berit,
fu ales spre a predica.

Predicând și citând acest cuvint din Evan
gelie: Scâ/ă-te,
za patul t6ă și umblă, el intrebuință
un mod de a. vorbi,
ce i se păru mai elegant. Atunci Spir
idon pătruns de indignare îi dise: Ati d6ră mai mult ești
tu de cât cel ce a
dis, a-ți patul f&ă şi te rușinezi de
a te servi de termenii de care el s'a servit? El îndată se
sculă în presența
“a tot poporul şi mustră ast-fel vani
tatea ce Trifilius trăgea
caseta lin elocința, sa. Virsta, sa, seriositat
ea moravurilor sale, și
severitatea
virtuții sale impunea
torisi aici pte să ne arate în ce
Un om venind să'] cerceteze in
totă familia sa și când, după ce
cele-l-alte dile fără să mănânce,

picicrele

acestul

strein și dă'i de

respect. Ceea ce voii ismod primea, el pe streini.
limpul, când postea cu
mânca într'o di, petrecea
el dise ficei sale; spală

mâncare.

Fica

sa r&spundându'i, că nu era nici pâine, nici
făină în casă, pentru
că ar fi fost de prisos dea păstra
asemenea lucruri în
timpul postului, el se puse la rugăciun
i Și cerând ertare
lui Dumnedeiă, porunci ficei sale de
a pune să fiarbă carne
de porc sărată. Când carnea, fierse el
se aşeză la masă,
pofii și pe strein cu dînsul, mâncă carne
, Și invită şi pre
el de a mânca. Fiind-că el se: opunea
de a mânca carne
pentru că e creștin, Spiridon îi dise,. tocm
ai pentru acesta
nu treb
învață,

uie să te opui

dea

mânca,

că tâte sunt curate pentru

căci sfinta

Scriptură

cei ce sunt curați.

CAPITOLUL XII.
Despre modul de viețuire al călugărilor şi
al
fundatorilor lor.

Acei ce îmbrăţișară în acel timp vieţa călugăresc
ă făcură mare ondre bisericii, și conformară forte
mult adeverul doctrinei sale prin curățirea moravurilor
lor. Filosofia pe care el o profesai e unul din cele
mai bogate
daruri ce cerul a făcut vre odinidră

pămîntului.

EX nu se
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ocupă de demonstaţiile matematice și de

gicii,

fiind-că sunt

nu servă

întru

prudența

naturală,

convinși

nimic

că perd

spre a viețui

care

argumentele

mult timp

1o-

şi că ele

bine și se dedau la

distruge cu totul

viciul,

sau cel

puțin îl micșoreză. Ei nu pun în numtrul binelui ceia ce
ține ca mijloc

între

vicii Şi

virlute, și cred că e

bitor de a se abține de la răi șianu

păgu-

face bine. Ei caută

virtutea pentru ea însăși, iar nu pentru laudele 6menilor.
Ei combat cu bărbăţie patimile lor, fără a ceda nici nevoilor naturii, nic! slăbiciunilor corpului. Fiind susținuți
prin atot-puternicia Creatorului lor, ei îl privesc și] ado-

reză, di şi n6pte și! adreseză neîncetat rugăciunele lor.
Făcend ca cultul ce ei îi dai să consiste în curățirea inimii și în sfințenia, vieții lor, ei nu'și dau de loc ostenelă

de
de
jesc
mai

curăţirile exteridre. EI nu cred că e adevărată pată,
cât aceea ce vine din păcat Şi ast-fel ei nu se îngride a spăla pe acelea ale corpului. Fiind-că ei sunt
pre sus de accidentele și de pericolele ce se întâmplă

în cursul vieții: nestatornicia ce domnesce cu atâta putere
în lume

şi necesitatea ce exercită în lume

o stăpânire

ti-

ranică nu” fac nici odată să'şi schimbe simţimîntul. EX
nu se supără nici de cum de injuriile ce li se fac și nu

gândesc

de loc în a'și răsbuna.

Ei nu perd curagiul

sunt atacați de b6lă, sai constrinși de sărăcie.
EI fac mai ales din acesta o glorie și o suportă

răbdare.

Ei se obicinuesc

în tot cursul

când

cun Dă.

vieții lor în a seg

mulţămi cu puțin și prin acâsta se apropie de independența lui Dumnedei, pre cât e cu putință. slăbiciunii ome-

neșci. Ei nu se îngrijesc spre a câștiga

averi, fiind-că nu

privesc acâstă visță de cât ca o trecere și nu fac provisiuni de cât atât pre cât nevoia” sileşce. E laudă modul
de vieţuire cel mal simplu și nu cugetă de cât la fericirea
ce e promisă. Ei nu respiră de cât pietatea și evită în discursurile lor necurăţiile ce le-ai isgonit din faptele lor.
Ei îşi obicinuesc trupurile lor în a se mulțămi cu puţin

și biruesc neînfrinarea prin înfrinare, nedreptatea prin
“dreptate, minciuna, prin adevăr. Ei întrețin pacea și buna
înțelegere între toți cei ce se apropie de ei. Se îngrijesc

de amicii lor şi de streini, dati ceea ce ati celor ce nai.

Mângâe

pre

acei ce sunt în supărare Și nu mâhnesc

cel ce sunt în bucurie. Fiind-că ei sunt

pre

serioși în tote și

—
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raportă tâte faptele lor suveranului bine, e! învaţă prin înțelepte și blânde mustrări, unde nu e nici linguşire, nică

asprime și unde cel ce le ascultă găsesc remedii
tore,

cari

vindecă

bâlele

dînșii cu ondre şi cu
dere,

fără mânie,

sufletelor lor. Ei vorbesc

respect fără

nefăptuind

tură t6te mişcările ce sunt
pasiunelor

mântui-

contestaţie,

între

fără deri-

de cât prin rațiune. FA

contrare

spiritului și ale corpului.

înlă-

rațiunii și poruncesc
Unii

asigură că pro-

rocul Ilie și I6n Botezătorul ai fost cei doui autori ai acestei
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sublime filosofii. Philon Pytagoreul dice, că. cei mai buni
Gmeni ce ai fost între jidovi se adunară în timpul s&ă
pe o colină aprâpe de lacul de Mareot spre a urma acest

fel de vieță. EL descrie

locuinţele lor și ocupaţiunile

lor,

omaatnașa. cum sunt astădi a le călugărilor. El mărturiseșce, că
de îndată ce încep să se aplice la studiul înțelepciunii ei

lasă

averile

torie şi

rudelor lor, renunță la ocupațiuni și la căsă-

se retrag

în

grădini,

în

afară

al monastiri și capele, unde celebrâză
unde cântă Psalmi și Imnuri; că nu
mai

nâncă

înainte

de cât

de

apusul

s6relui;

că unii

odată în trei dile și alții

de

orașe.

Că

ei

sfintele taine și
mănâncă nimic
din

ei

mai rar;

nu

mă-

că

se

culcă în re care dile pe pămînt; că se ablin de vin și
de tot ce a avut visță; că nu mănâncă de cât pâine, sare
şi isop și nu beau de cât apă; că sunt între ei fecidre

bătrâne, care au renunţat la măritiș spre a câștiga o mai
înaltă perfecțiune.
Philon

se pare a descrie prin

acest

discurs pre jidovii

cară îmbrățişâad religiunea creştină, ţinea încă re care
ceremonii din ţara lor; căci nu se arată nici o urmă de
acest fel de viâță între cele-lalte naţiuni, ceea ce mă face
să cred că din acel timp el a înflorit tot-d'a-una în Egipt.

Alții asigură că acest fel de viâță nu procede de cât de la
persecuţiunile

de care

biserica a fost agitată

din timp în

timp şi că creștinii ce se retraseră în pustietăți, în păduri
Și pe munți, sai obicinuit să rămână acolo.
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XIII.

da DĂ,
Constantin

Modul de vieţuire al sfîntului Antonie și al
siîntului Pavel.
Fie că gloria, că a inventat acestă sublimă filosofie, să
fie datorită Egiptenilor, sai altora, e sigur că ea a fost
adusă de marele Antonie la o înaltă perfecţiune. Lumina
cu care virtutea sa strălucia în mijlocul pustiului îndemnă
pre Constantin să-l caute prietenia și”i oferi tot ce ar putea
dori. El era dintr'un sat din Egipt, numit Coma, aprâpe
de Heraclea. Perdând pre părinții s&i în fragedă vîrstă, el

lăsă moșiile ce avusese din
și vîndând

mobilele

sale,

credința, că un adevărat
mâscă

numai

moștenire rudelor din ţara sa
împărţi

prețul lor săracilor, în

filosof nu

trebue să se

mulțu-

să se lipsescă de bunurile sale, fără să facă

din ele o bună
acel din vâcul

întrebuințare. El veni
său, cari erai

în contact cu

toți

cei mai eminenți în sfințenie

şi se sili de ai imita. Șciind că grația virtuții e amară
celor ce încep şi că devine dulce celor ce ai făcut 6recare progres în ea, el se aplică la acestă practică ast-fel în
cât se făcu din di în di mai sever cu șine însuși și re-

înoi

neîncetat

ardorea şi zelul

plăcerii prin asprimele

săi. El înfrînse

penitenţei și combătu

mișcările

pasiunele cele

mai spirituale şi mai subtile prin sfintele maxime ale înțelepciunii lui Dumnedeă. El nu mânca de cât pâine și.
sare şi nu bea de cât apă şi acesta

numai

după

apusulgaaeaatia

s6relui. El petrecea adese ori două dile și câte odată mal
mult, fără a, bea şi fără a mânca și când dormea, numai
pe o rogojină și forte puţin timp. Adese ori se culca pe

pămînt. Nu se ungea nici odată cu unt-de-lemn și nu se
scălda, nici odată și dicea, că acâsta era o delicateţă care
moleșea

corpul.

Se dice, că nici odată

el nu sa vădut gol.

El nu era de loc învăţat și nu stima șciințele, ci lăuda
spiritul bun și bunul simț, care e mai vechiu de cât șciințele și care le-ai și inventat. El era forte blând, prudent
și generos. Avea, o conversaţie cinstită și plăcută și nu
supăra nici odată pre nimenea, nici chiar pre acei ce iubiaii disputele şi certurile. El întrebuința tot-d'a-una o di-

băcie atât de admirabilă, așa că nu

lipsea nici

odată de
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a alina

gâlcevele

chiar în nascerea

lor. De şi Dumnedei

îl acordase cunoscința viitorului, ca recompensă a virtuţii
sale, el nu ținea, ca să fie o virtute de a cunâsce viitoru
l.

Nu sfătuia pre nimeni să caute acestă cunoscință,
pentru că cei ce n'o ai nu vor fi pedepsiți și cei ce
o au

nu vor fi recompensați, și că adevărata fericire nu constă
de cât în cultul lui Dumnedeti și în îndeplinirea voinții

sale. lar dacă

totuşi,

adaogă

el, cine-va

doresce

să câş-

tige cunoșcința viitorului, să aibă grijă de acurăţi sufletu
l

seu: căci cu cât el va, fi deslegat de înlunerecul păcate
lor
cu atâta va avea mai multă pătrundere şi lumină.
El nu

era nici

necontenit,

odată în nelucrare și îndemna
a se examina

pre

pre sine însuși,

toți a lucra

a'și da socotelă

de ceea ce făcuse diua, şi n6ptea și a spune greșalele sale,

pentru a se ruşina, de ele și a

în cunoscinţa,
menea

altul,

altora.

pentru

dreptate și mergea

se teme,

ca să

apărarea

adese

celor

ce sufereaii

ori în cetăți,

după

pentru

singurătatea

care

vină

vre-o

ne-

rugăciunea

lor spre a vorbi în favârea lor guvernatorilor

“aţilor. Nu era nimenea, care să nu fi fost
casa Vedea, de a'l asculta și de a”! acorda, ceea
el iubia mai mult să rămână ascuns Și
cât de a se arăta şi de a fi stimat. Indată
cerile

nu

El avea un zel mai ardător, ca, ni-

mersese

sa și dicea,

că

în

cetate,

călugărul în

sa e ca peșcele pe uscat și precum

se

și magistra-

încântat de a'l
ce dorea. Insă
necunoscut, de
ce'șI făcuse afareîntorcea

afară de

în

chilia

peșcele more pe us-

cat, un călugăr perde seriositatea și reputația sa. în
lume.

EI se arăta politicos și modest și evita, de a se arăta mândru și despreţuitor. Iată ce aveam de dis despre Antoni
e
spre a. descrie o imagină a excelentei sale filosofii.
El a avut mai mulți discipoli, dintre cari unii înfloriră

în Egipt, iar alţii în Libia, în Palestina,

bia și cari

nemulțumiți de a urma

în Syria, în Ara-

virtutea sa și

modul

stii de vieţuire, înv&țară acestea pre mai mulți alții. Era
totuși cu greii de a găsi, fiind-că ei aveai atâta îngriji
re

de a se ascunde, pre cât alţii aveati să se arăte. Nu vom
lipsi de a vorbi și de cei mai renumiți și mail cu s6mă
de Pavel, supranumit prostul. Se dice, că el locuea într'un

sat, unde

era o femee

frumosă

și că găsindu-o

cu un alt

om îl dise ridând, că nu va mai rămânea nici odată la
dînsa și îndată se duse la Antonie. Se asigură, că el era,

—
de o
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blândețţă și de o răbdare

încercându'l

admirabilă și că

Antonie

prin t6te practicele vieţii călugăresci, cu care

nu era de toc obicinuit, de şi era fârte înaintat în verstă,
el le îndeplini în așa chip în cât a fost recunoscut capabil de a fi lâsat în propria sa purtare, ca un perfect pustDic, ce nu mai avea nevoe de un povățuitor. Dumnedei,
confirmă acestă mărturisire prin darurile ce'i dădu, prin
harul de a face minuni, prin care Dumnedei îl făcu mai
renumit de cât Antonie însuşi, cum şi prin puterea de a
isgoni spiritele necurate.

CAPITOLUL
Admirabila

XIV.

vicță a lui Ammon
Hutychian.

și a lui

Ammon Egiptenul, se aplică în acelaşi timp la practicata
vieți!

călugăresci.

Se dice

că

s'a

însurat prin stăruințacezetantia

părinților săi, însă după celebrarea căsătoriei în loc de a
se împreuna cu femea sa, el 1 spuse folâsele ce atribue
sfinta, Scriptură virginităţii şi se sili să o convingă că e

bine să se desparţă.
Ea consimţi de ași păzi

fecioria, însă

"i fu greu de a

se lipsi de presența sa. El locui deci înpreună cu dinsa
optspredece ani, dormind tot deauna în deosebi şi obser-

vând cu stricteță regulile vieții călugăresci. Femeea sa imitându-i

virtutea

în iot

cursul

acestui

timp,

ea

credu că

nu se cuvine al ține mai mult în întuneric atâtea calităţi
strălucite, şii propuse să se despartă cu locuinţa. El lăudă pre Dumnedei pentru acestă hotărire a femeei sale
şi se retrase într'un loc singuratic aprâpe de lacul de Mareot, în partea despre miadă-di, înprejurul muntelui Nitria

și trăi acolo dou&-deci și doui de ani în practicile necontenite ale sfintei Filosofii. El mergea să-și vadă femeea de
două ori pe fie care an. Intemee mai multe Monastiri în
acele ţări și învăță pre mai mulţi discipoli, cari deveniră

pe urmă f6rte renumiți și despre cari vom vobi în cursul
acestei lucrări. Călugării din Egipt ai însemnat un mare
număr din minunile sale, dupre lăudabilul obiceiti ce auiu2*:
de a sărbători pre Gmeni mari. de aceași chemare. Nu voitizoastantăa
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însemna

-

aici de cât o parte din acelea ce at venit la cu-

noscința mea. Făcând într'o di o călătorie cu unul din dis-

cipoli săi anume Theodor, ei se găsiră novoiți să trecă un
păriu, pe care cei din localitate "1 numeai Lycul. Ammon
porunci lui Theodor să se dea în lături ca nu cumva să
se vadă gol. Insă temându-se dea se vedea gol pre sineşi,
el fu dus pe cel-l-alt țărm al păriului întrun chip miraculos fără să i se fi udat hainele. Theodor trecând pe urmă

şi vedând că hainele și picirele sale eraii uscate, '] rugă

săi spună cum s'a făcut acâsta. Ammon se opuse mult
timp de a'i spune, dar în sfârșit, silit.de Theodor, el 1
ceru să'i promită că nu va spune la nimeni în tot timpul

vieței sale, șii mărturisi cum se întâmplase acesta. Voi is-

iorisi aici încă o altă minune asemenea acestia. Nisce 6meni r&i aducându'i pre un copil al lor, ce fusese mMuş-

cat de un câine turbat, şi rugăndu'l să'l vindece, el le răs-

punse,

că fiul vostru n'are nevoe de ajutorul met.

De vro-

iți să fie vindecat, daţi înapoi boul acelor de la cari Paţi

luat. Acest cuvint fu îndeplinit, și boul fiind dat înapoi,
copilul s'a vindecat. Se dice, că atunci când Ammon a

murit,

AnuD.N.
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Antonie

vădu

sufletul săi dus de Îngeri în Cerit,

cântând imnuri. Fiind-că el privea acestă ceremonie cu o
mare atențiune și mirare, și acei ce eraă cu dînsul fiind
surprinși, el le spuse aceia ce văduse. Vestea morţii lui
Ammon fiind apoi răspândită, adevărul vedeniei lui Antonie
fu recunoscut. Toţi mărturiseaii că amândoui erai forte fericiți: unul că a, fost luat din acestă vicţă după cea practicat tot felul de virtuţi, și altul că a vedut în chip minunat cele ce se petreceaii într'un loc depărtat de el, cale

Gamale Mai

multe

dile.

Cei

ce aii vorbit

în

intimitate

cu

Am-

mon și cu Antonie spun despre ei aceia ce amintii. Am

audit că Eulychian practică acelaşi fel de vieță sub aceiași domnire, în Bithynia, înprejurul muntelui Oivmp. EI
era din secta, Novaţienilor; primise de la Dumnedei darul
de a face minuni, de a vindeca bâlele Și era cunoscut şi iu-

bit de Constantin. Unul din oficerii Imperiului fiihd arun-

cat în temniţă în prejurul muntelui Olymp, sub re care
bănueli că ar fi conspirat contra stăpânului s* Tutychian

fu rugat de a mijloci în favârea sa și de al uşura cel pu-

țin de greutatea

lanțurilor care'l apăsat.

Se dice că Euty-

chian trimise să r6ge pre strejari să aibă bunătatea de ai
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rădica ferele; însă ei nevroind să asculte,

Eutychian merse

spre temniță și la, presența sa ușele se deschiseră şi lanțurile cădură de la sine. El se duse apoi Ja Imp&ratul Constantin şi obținu fără greutate grația, acest Principe cin-

stindu-l prea mult pentru ca să-i refuze cererea. lată ce
aveam de dis în puţine cuvinte despre acel ce se făcuseră
cei mal renumiţi în chemarea vieţii călugăresc. Cei ce

vor dori să scie mai în amănunțimi despre acestea, vor
putea. ceti vieţele mai multora, ce sai dat deja publicităţii.
———
|
———

CAPITOLUL

XV.
yu

.
y
ay
Vu
Origina rătăcirii lui Arie. Progresul s&ă.
turile dintre Episcopi.
.

Cer-
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Constantin

De şi starea, bisericii era atunci forte fericită, fie că se
consideră strălucirea ce ea trăgea din virtutea pustnicilor

a. căror ic6nă am descris, sai din pacea de care pietatea
lui Constantin o făcea să se bucure, ea începu totuși să
.
fie turburată prin 6re care cestiuni, de care nu se audise
presub
agitară
le
nici o dată vorbindu-se, şi pe care unii
mai
text de a ajunge la o mai înaltă pietate și de a câștiga o
perfectă consciință despre Dumnedeă. Acel ce le propuse
mal întâit a fost Arie, preot din cetatea Alexandriei din
Egipt. El se părea mai întâi că apără sfinta Scriptură,
dar mai pe urmă favorisă eresiile lui Meletie. Părăsindu-l
mal în urmă, fu chirotonisit diacon de către Petru, Episcopul de Alexandria. El fu isgonit din biserică prin sine
însuși, fiind-că nu putea suferi ca acest Episcop să excomu-

nice pe partisanii lui Meletie și să nu le primâscă botezul.
Când Petru a suferit martirul, el ceru ertare lui Achillas
şi fu restabilit în funcțiunile trepiei sale de diacon și redicat apoi la trâpta de preot. EI fu forte apreciat de către
Alexandru,

sucesorul

lui Achillas.

Fiind-că

el se

aplica

la

arta de a raționa, el începu să rostescă, discursuri forte
neruşinate şi îndrăsni să predice în Biserică ceia, ce nimenea nici o dată nu spusese şi anume, că Fiul lui Dumnedei a fost făcut din ceia ce nu era nici de cum mai
nainte, că a fost un timp în carele el nu era, că fiind li-
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0 cestiune zădarnică, ce nu trebuea nici odată să le fiintrat în minte, sai dacă le-a intrat, trebuia să fi fost ingropată sub tăcere. Că dacă ei ar fi avut diferite credințe,
n'ar fi trebuit pentru acesta să se desparță: Că trebue a

ținea, aceiași credință alingătâre de providența dumnede- |
6scă; dar când nuse uneșce cineva asupra unor cestiuni
subtile şi grele trebue să le țină în secret. Astfel el le porunci să renunțe la disputele lor și să se unâscă în aceași
credință și adaose, că, neințelegerea lor Pa mișcat atât de

mult în cât l'a împedecat

să facă o călătorie în Orient. Iată

ce trimise el să spună lui Arie și lui Alexandru,

atât spre

a desaproba îndărătnicia. lor, cât și spre a-i îndemna la pace.
El avu încă o simţitâre neplăcere, că unii celebra în

orient sărbătorea Pascelui altmintrelea de cât ceia-l-alţi;
“scăci, de și nu rupseră unirea bisericii, urmaii totuşi obi-

îmsnaCeiul Evreilor și micșora prin acestă deosebire, strălucirea acestei mari serbători. El dorea cu multă patimă să
termine aceste neînţelegeri, și alese în acest scop pe Osius,
Episcop de Cordova, care se făcuse forte renumit prin în-

drăsnâla, cu care 'și mărturisi credința în timpul persecuțiunilor și'l trimise spre a se sirgui de a uni la biserică,
atât pre acei ce ţineaii în Egipt o înveţătură contrară credinții, cât și pe acei ce celebrat în orient sărbătorea Pascelui, dupre

obiceiul Evreilor.
——_._.——

CAPITOLUL

XVII.

Sinodul de la Niceea.
Osius găsind

neînțelegerile prea întărîtate spre a le putea,

liniști și reîntorcendu-se fără a face nimic, Împăratul convocă la Niceea, cetate din Bithynia, pre Episcopii tuturor
Bisericilor. Păstorii celor trei Biserici întemeâte de Apostoli
veniră la acel Synod, adică, Macariii, Episcop de Ierusalim,
Eustaţie, Episcop de -Antiochia, cetate pe țărmurile fluviului Oront și Alexandru, Episcop de Alexandria. Iuliă,

Episcopul de Roma nu putu veni din causa vîrstei sale
înaintată; însă Victor şi Vincent, preoți ai Bisericii sale veniră în locul

săi. Se făcu

acolo o minunată

adunare de

prelați din tote provinciile, dinlre cari unii erai

renumiți

—
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lor, alții prin

elocinţa,

prin sciința, lor, alții prin

pietatea

lor şi unii prin tâte aceste calități unite împreună. Erau
acolo aprope trei sute dou& deci de Episcopi și o mulţime
de preoți și de diaconi, cari îi însoţiai. Eraii şi bărbaţi deprinși în

cari

arta, de a disputa,

erai

gata

să'i ajute și

să dispună tratarea cestiunilor. Mai mulți Episcopi privingiiză.

sinodul cum ar fi privit un tribunal, ce ar fi întocmit Sprecoastantia
a decide asupra, afacerilor lor particulare, interveniră să

se reformeze aceia ce le displăcea și presentară împcravului memorii, ce conţineau obiectul plângerilor lor. Fiind-că

împ&ratul era importunat mai în tote dilele cu acusaţiuni
de acest fel, el amână pe tâte la o di hotărită. Când sosi
dioa, aceia, el dise: «Iote aceste plângeri vor fi judecate

«la diua judecății, de către judecătorul comun al tuturor
«omenilor. Nu'mi aparține mie de a le cunâsce, mie care
«nu sunt de cât un om, fiind-că acusaţii și acusatorii sunt
«Episcop!

cari nu trebuia

să facă

nimic și

săi

supună

«în a fi judecaţi de către alţii. Să imităm milostivirea lui
«Dumnedeii ertându-ne unii altora şi renunțând la, t6te
«aceste acusaţiuni; să ne unim a examina cestiunile de

«credință pentru care ne-am adunat.» După ce a vorbit
ast-fel, el porunci să se arurce tote memoriile în foc şi
hotări diua în care să se înc6pă a se discula, cestiunile

pentru care se adunaseră. Mal înainte de a sosi diua aceia,

Episcopii se adunară în particular, trimiseră să cheme pe
Arie şi fie-care își dete părerea sa. Dup lungi discuţii,

unii fură de părere să nu se introducă nimic noi contrar credinţii şi aceştia erai cel mai simpli, cari erai
obicinuiţi să crâdă adeverurile religiunii, fâră a le examina,
cu prea multă subtilitate.

Alţii susțineau

din contră, că nu

trebuia, să se urmeze credințele celor veechi fărâ să fie
examinate. A fost acolo un mare număr de Episcopi şi
de alți

clerici

din

suita lor, cari

câștigară

renume

prin

aceste discuţii şi cari se făcură cunoscuți împăratului și
Curţii. Atanasie diaconul Bisericii din Alexandria, care însoţise pe Episcopul sti, avu chiar de atunci
parte în acestă importantă afacere.
Pa

aaa

principala

—
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Constantin

Doui Filosofi

XVIII.

convertiți la credinţă
persone

simple.

de către

La acel Sinod ai fost şi filosofi, cari se amestecară

discuţii, unii de curiositate

să

afle

de

ce

în

era vorba,

iar
alții de necaz, că Religiunea, lor începea să 'și perdă
vaga
și cu dorința de a disbina pe creștini și de a întreţ
ine ne-

înțelegerea dintre ei. Se dice, că unul din ei
profitând de
elocința sa pentru a insulta simplicitatea preoţi
lor, un om
simplu, dar care avusese curagiul să mărturises
că în pu-

blic credinţa, sa în timpul persecuțiunii, neputândui suferi

îndrăsnâla îl propuse

să discute cu dinsul,

de și nu sciea

nimic din arta de a raționa și de a vorbi. Cei mai
puţin
serioși cari cunosceaă

pe bătrân,

rideai de îndrăsnsla

întreprindrii sale, iar cei mai serioși se temeai ca
să nu se
facă

ridicol. Cu tâte acestea prin autoritatea ce el
își câşligase, nepermiţându-le de a“ impune tăcere, el
putu vorbi
ast-fel: «Filosofe! te conjur în numele lui lisus
Christos de
<a me asculta. Nu e de cât un Dumnedei, carele
a făcut

«cerul și pămîntul și tote cele văduie, carele a făcut
tote

«prin puterea cuvintului stă și a întărit tote prin
sfințenia
«duhului săi. Acest cuvînt pre care noi îl numi
m Fiul lui

«Dumnedei, având milă de rătăcirea Gmenilor și de
necu«noscința în care trăiau ca dobitâcele, a bine voit
să so
«nască din o femee, a vieţui între 6men) Și a muri pentr
u

«mântuirea, lor. EI va, veni într'o di ca să
judece pre fie«care pentru faptele vieţii sale. Noi credem simpl
u tote aAnul DN.
«cestea. Nu te mai încerca în zadar de a combate
925
adevtastea TUri ce nu pot fi înțelese de cât prin credin
ță şi nu mai
«căuta, raționamente pentru a proba că ele aă putut
sai
«nau putut fi îndeplinite. Re&spunde'mi numai dacă
credI>.
Filosoful surprins de acest discurs, răspunse că
crede, mulțumi bătrânului că "l-a învins, sfătui pe aceia a căror
credință ţinuse, de a urma, pilda sa, spunându-le, că el
fusese
împins de o inspirație dumnedeâscă să mărturises
că Religiunea creștină. Se dice, că Alexandru, Episcop
de Constantinopole făcu o asemenea minune. Când Const
antin se

reîntorse în acestă cetate, câți-va filosofi i se plânseră
de

—
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schimbarea, ce el făcuse în Religiune, și de noutatea cultului ce introdusese contra legilor tuturor predecesorilor
să și cerură să discute cu Alexandru asupra Religiunii.
De şi acest Episcop nu era de loc obicinuit în a disputa,
el primi acâsta din respect, față de voința Imperatului; și

când toți filosofii fură adunaţi, el le dise să al6gă pe unul
dintre ei spre a lua cuvintul. Când ei au ales pe unul,
Alexandru îi dise: In numele lui lisus Christos îţi poruncesc să taci şi îndată tăcu. Las să judece totă lumea, dacă
n'a fost o atât de mare minune de a lega ast-fel limba
unul filosof, ca și aceia de a despica o pâtră prin pulerea cuvîntului, dupre cum am audit, că a făcut odinidră
un 6re care numit lulian, născut în Caideea.
D=
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Al DA,
325

Cuvîntarea lui Constantin adresată Episcopilor
—.—

Episcopi! se adunaă necontenit, și având pe Arie în mijlocul lor, examinaă cu îngrijire aceea ce el rostise. Când

sosi diua în care trebuia să ia decisiunea, ei se adunară
într'o mare

sală a

palatului,

fiind-că

Imp&ratul

doria să

fie şi el de față. El trecu prin mijlocul lor, și aședându-se
pe un
cile ce
Atunci
discurs

scaun cei se pregătise, le poruncă să ș6qă pe bănerau aşedate de ambele părți de-alungul păreţilor.
Eusebiu, supranumit Pamifilie se sculă și rosti un
în ondrea lui Constantin. Indată ce isprăvi, acest

Principe luând cuvintul dise:
«Mulţumesc lui Dumnedeă pentru tâte, dar mai cu semă
«pentru aceia, că mi-a făcut harul să adun în acest loc

«atâţea sfinți Episcopi. Nu'mi rămâne mai mult de cât a dori
«să vă văd uniţi în aceiaşi credință, ne găsind nimic mai
«întristător de cât neînțelegerile ce desbină

“ «avut nici o dată durere mai
«că aveţi între voi

biserica.

N'am

simţilore, de cât de a afla,

certuri ce n'ar

trebui

să aveţi,

fiind,

«precum sunteți, servitorii lui Dumnedei și împărțitorii pă«cel. Ondrea ce am de a mă afla pe tron şi de a servi
«pe același Domn și stăpân ca, şi voi, mă făce să doresc
«un har care nu va fi mal puţin glorios vouă de a'mi:fare
3,

ati
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«cât și mie de al primi şi anume: ca, voi să examinați
«neînțelegerile şi să le terminați, pentru ca, să înălțăm toți
«împreună

stegul

păcei contra, zavistiei

demonului,

care de

“55 «turbare că am sdrobit puterea usurpătorilor şi a, tiranilor,
acne a ridicat aceste dispute și aceste certuri.» Impăratul
rosti acest discurs în latinesce și puse să fie esplicat și în
grecesce.
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XX.

Episcopii se unesc la aceiași învățătură.

lui Arie sunt

Episcopii începură

apoi să examineze

îl asculta cu răbdare,

credință,

Partisanii

condamnaţi Ja isgonire.

aprobând

pre

învăţătura.

Imp&ratul

acei ce ţineaii buna

silindu-se a linişti pre cei îndărătnici și vorbind

tuturor cu bunătate, pre. cât putea să! înțel6gă, nesciind
de cât slab limba Grâcă. In fine ei se uniră și conveniră,
că Fiul lui Dumnedeii e de aceiași substanță ca, Părintele

săi.

Se

probară

dice,

mai

că n'aă fost de cât Șapte-spre- dece

întâi

învățătura

lui

Arie,

dar

că

cari acea

may

mare parte din aceștia reveniră la părerea, celor-l-alți. Imp&ratul atribuind unei rindueli particulare a lui Dumnedeă
potrivirea credințelor lor, declară că cei ce nu vor asculta
aceea ce s'a hotărit de Sinod, să fie condamnaţi la. isgonire, ca persone ce sar împrotivi judecății lui Dumnedei

însuși. Credusem mai întâiti de datorie să transcriu

Sim-

bolul ce fu întocmit în acestă sfintă adunare, spre a lăsa
posterităţii un monument public al adevărului; însă pers6ne virtuoase, cu care sunt legat, prin o strinsă prietenie,
sfătuindu-mă să trec sub tăcere lucruri ce nu trebuiesc să

fie cunoscute de cât de preoți şi de credincioși, am cedat

Aa * păreriă lor

Căci este probabil, că lucrarea mea

va

cădea

Coastaatiaîn Mâinile unor pers6ne ce n'aii de loc cunoscință de tainele n6stre.
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Arie e condamnat

XXI.

și cărțile lui sunt

arse.

De
O pai

De şi nu vreau să descoper

nimic din aceia ce trebue

să remână secret, totuși nu m& pot dispensa de a spune
că Episcopii definiră, că fiul lui Dumnedei e de aceiaşi

substanță cu părintele săi și că ei înlăturară din biserică
pe acel ce dic, că a fost un timp, când el nu era,căn'a
fost mai înainte de a fi fost făcut, că a fost făcut din

ceea ce nu era mai înainte, că el are o altă
altă substanță

Acâstă

ca părintele să

și că e supus

mărturisire de credință a fost

aprobată

natură şi o
schimbării.

de

către

Eusebiu, episcop de Nicomidia, de către Theognis episcop
de Nicea, de către Maris episcop de Chalcedona, de către
Patrofil episcop de Scytopole, de către Secund, episcop de
Ptolemaida în Lybia. Eusebiă, supranumit Pamfilie, părea
că stă la îndoială cât-va timp de a o aproba sai nu; dar
în sfirșit după ce a examinat-o, el o aprobă. Arie şi par-

tisanii s8l fură exomuniaţi de către sinod și fu oprit de a
intra în Alexandria. Scrierea ce el întocmise asupra acestei cestiuni și care avea ca titlu „Zhalia“ fu condamnată, precum și expresiunile de care se servise spre a
explica, vederile sale. N'am citit acestă scriere, însă am

audit

dicen lu-se,

că stilul e un stil

ordinar și fără

şir

asemenea aceluia al odelor lui Sotade. E bine de a sete"
sci, că de și Euşdbii episcop de Nicomidia şi Theogniscezstaatra

episcop de
se

făcuse

Niceea aii consimțit la expunerea
în

sinod,

ei

nu

iscăliră

depunerea

credinţii ce
lui

Arie.

Impăratul Constantin îl trimise în exil și publică un Edict
prin care era declarat ca eretic şi porunci
să fie arse, ca să nu mai rămână nici o
țătura sa, sub pedâpsă de morte contra
loc să ardă scrierile sale le va păstra. EI

ca, scrierile sale
urmă din înv&
acelora, cari în
scrise mai multe

scrisori contra, lui Arie şi a aderenţilor săi. Intre altele
scrise două cătră locuitorii din Nicomidia și din Niceea, spre
ai îndemna de a ţine credința ce fusese propusă în Sinod,
și de a alege Episcopi în locul lui Eusebiii și al lui Theogniş
pe care “i codamnase la exil. El amenință prin acelâși
scrisori de a pedepsi pre acei ce ar urma rătăcirile lor, și

esprimă 6re-care nemulțămire contra lui Eusebii, pentru că
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a favorisat odinidră partidul tiranului, și a urzit intrigi con-

tra lui. Eusebii și Theognis fiind alungaţi ast-fel
ricile lor, Amfion și Chrest fură aleși în locul
ce Sinodul a hotărit neînțelegerile atingătore de
el regulă ca S&rbătrea Pascelui să se celebreze
di de tâtă biserica.

aul 2,
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Constantin

Acesii,

Episcopul

din biselor. După
credință,
în aceiași

XXII.

Novatienilor
Ia Sinod,

e invitat

să asiste

Se dice, că Imp&ratul Constantin dorind fârte mult să
unâscă pre toţi creștinii, el invită pre Acesiii Episcopul No-

vatienilor de a asista la Sinod, și că arătându-i cele ce se
hotărise relativ la credință, şi la celebrarea Sărbătorii Pas-

celui,

"1 întrebă dacă

consimte la acesta:

și că Acesiii res-

pundendu-i că nu era nimic noii în acestă definiţiune, că
el ținuse tot-deuna acestă doctrină şi celebrase tot-dâuna

Serbătârea

Pascelui ast-fel, Imperatul

dise, pentru ce dar

vă drspărţiți de la comunicarea acelora a căror învățătură
ţineţi ? Acesiii arătând deosebirea, ce se născuse între Novat și Cornilie sub domnirea lui Decie, şi declarând că el

ținea și credea, că acei ce săvirşise dupt botezul lor vre
unul din păcatele pe care Scriptura le numesc păcat de
morte, era nevrednici de împărtășirea, „bisericii, ȘI că ertarea. acelor păcate, depinde numai de voința, lui Dumnedei,
iar nu de voinţa preoţilor. Constantin "i dise, ia o scară
Acesie și sue-te singur la ceriă.. Ceia ce mă convinge, că.
el "1 dise acesta, nu spre a'l lăuda, ci spre a'l mustra, 'că

fiind om, el se considera scutit de păcat.
PNNINL
NI NL NI SN
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XXIII.

Pafnutie împedică să nu facă Sinodul un Canon,
prin care obliga pre clerici la celibat.
————

Sinodul dorind să reformeze moravurile clericilor, făcu
mai multe legi ce se chiamă Candne. Unii din prelați pro-
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punând să nu mai fie permis pe viitor Episcopilor, Preoților, Diaconilor, şi Ipodiaconilor de a locui cu femeele ce
luaseră în căsătorie înaintea, hirotoniei lor, un anume Paf-

nutie se sculă și se opuse la acâsta dicând, că căsătoria e o
stare onorabilă, şi o stare de castitate, că legea ce se propune ar fi cu grei de păzit şi ar servi să dea loc la ne-

înfrînare, atât clericilor cât şi femeelor lor; că vechea, tradițiune a bisericii era ca acei ce fuseseră înaintați la hirotonie
în celibat să nu se

mai pstă însura;

suraseră

a fi hirotoniți

femeele

înainte

de

lor. lată propunerea

dar că cei ce se în-

să nu se desparță de

ce făcu Pafnutie,

de și el nu

era, însurat. Sinodul o admise, și în loc de a face un Canon asupra acestui subiect, lăsă la libertatea clericilor de
a face cum le-ar plăcea. Sinodul făcu mai multe alte Can6ne pentru conducerea, bisericii. Fie-care le pote ceti, pentru că ele sunt în mâinele întregii lumi.

CAPITOLUL

XXIV.

Despre hirotoniile făcute de Meletie.
Sinodul examinând puterea ce avusese Meletie în Egipt,
hotări ca el s& rămână în cetatea Liciei cu calitatea de
Episcop, fără a. face nici o hirotoriie. În privința acelor
ce primiseră de la el hirotoniile, Sinodul le permise să ră-

mână în împărtăşirea biserici! şi în exerciţiul slujbei lor,
cu condițiune numai să nu aibă rang de cât în urma celor-l-alți clerici și că ar putea totuși să le urmeze după
mârtea lor, dacă vor fi apreciaţi ca, demni de popor şi dacă
Episcopul va consimţi la. acâsta.
lată ce găsi Sinodul de cuviinţă să rostâscă spre a pedepsi
îndrăsnela cu care Meletie usurpase dreptul de a hirotoni
în prejudiciul lui Petru, Episcopul de Alexandria, carele
mal pe urmă luă cununa martirului, în timpul, când fu

nevoit să se retragă spre a evita furia persecuţiunii.

au

Dă,

Conatantia

9
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anul 2 Ş.

Onoruri făcute Episcopilor din partea Imperatului.

Constanta

Când Sinodul şi-a terminat lucrările,
—se făcură în al douădecilea an al
se reînoesc la
cărei domniri,
și când eraă

domnirei lui Constantin, veselii publice, cari
toți dece ani, numărând dela începutul fie—el dete o masă mare și daruri Episcopilor
gata să plece spre a se reîntârce la bise-

ricile lor, el “i îndemnă să țină cu toți aceiași

învățătură

fără a mal avea între ei vre-o neînțelegere. Congediindu'
el stărui să se râge lui Dumnedeii pentru dinsul, pentru
familia sa şi pentru Imperiă. El scrise la tte bisericile
spre a le informa de cele ce se făcuse în Sinod şi în deosebi bisericii de Alexandria, spre a o îndemna să primâscă definițiunea ce se notărise după o seri6să cercetare

și o matură deliberare, de cătră un mare număr
copi,

plini de duhul

lui Dumnedei.

de Epis-

CARTEA A DOUA

Anul D.N.
326

CAPITOLUL

I-iu.

Gonatantio

Aflarea Crucii și a cuielor Mântuitorului
Sinodul din Niceea terminându-se astfel cum am spus,
Episcopii plecară spre a se reîntârce la, bisericile lor. Con-

stantin fu încântat de bucurie să-l vadă uniţi în aceiași
credință și spre a mărturisi lui Dumnedei recunoscința sa,
pentru acâsta, dispuse să se zidâscă o biserică în lerusalim la locul numit Calvariă. Elena, mama sa, merse în a-

ceiași cetate în același timp, cu scop de a face acolo rugăciunele sale și de a cerceta. sfintele locuri. Zelul de care
era însuflețită pentru Religiune o
presus de tote să găsâscă Crucea
era, uşor de ao găsi, precum nici
că păgânii pentru a strivi Religia
umplusese cu pămînt locul Învierii

făcea să dorescă mal
Mântuitorului. Insă nu
mormîntul s&ă, pentru
creștină în nascerea sa,
şi al Calvarului, "1 în-

chisese cu un zid și ridicase acolo un Templu în ondrea
lui Venus. EX se convinseră, că atunci când creştinii ar voi
să mergă la locul de care vorbesc, sar crede că ei ar adora pe Venus, și că timpul ștergând memoria primului

obiect al cultului lor, n'ar lăsa de cât rătăcirea celui de al

douilea, fără ca noi să avem vre un mijloc de a desamăgi
pop6rele. Inşelătoria fu totuși descoperită și acest loc ce
inimicii bisericii

ascundea

cu atâta îngrijire, fu arătat de

un evreii care păstrase în memorie de la părinţii săi, unde
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sera vorbit despre acesta, sati mai bine fu revelat în timpul
casta somnului sai altfel unor persâne piose. Căci, când vroesce
Dumnedei să facă ceva vădit n'are nevoe de serviciul 6menilor. După ce ai săpat din porunca Imp&ratului, se găsi
de o parte mormintul, de unde Mântuitorul înviase şi de
alta, trei cruci și o scrisre pe care erai scrise aceste cu-

vinte

în ebresce, în

grecesce şi în latinesce:

Iisus din

Nazaret, Imperatul Jidovilor. Acestă scrisâre fusese
făcută și pusă deasupra capului Mântuitorului din porunca
lui Pilat, precum e scris în Evangelie. După tâte aceste,
era f6rte cu grei de a recunâsce adevărata cruce, pentru

că scriscrea

fusese deslipită şi crucele

fuseseră

aruncate

fără regulă de către solcați, când deslegaseră
Istoria mărturisesce, că ei găsiră pe Mântuitorul

trupurile.
mort pre

cruce şi că rădicându'l "1 dădură spre al îngropa. lar ce-

lor doui tâlhari, le sdrobiră fluerele pentru a le grăbi mor-

tea și aruncară crucele la întâmplare. Căci, fiind-că era
târdiă și pentru că se grăbeai să se retragă, e probabil,
că ei nu ş'ai dat ostendlă de a le aşeda în rîndudla în

care fuseseră puse pentru
nede6sca

putere

executare. Trebuea

să arăte

vre un

semn

deci, ca Dum-

dupre

care

să se

recun6scă crucea Mântuitorului şi iată semnul ce a binevoit

a da. Era în lerusalim o dâmnă de bun nem, forte bolnavă, la care merseră Macarie Episcopul acestei cetăţi, cu
Elena mama Împăratului și după ce au făcut rugaciunele
sale, el declară adunării, că crucea, prin care acea dâmnă s'ar
vindeca, aceia, va fi recunoscută de cea adevărată. Făcendu-o

deci

să se

atingă

de

câte

trele

cruci,

cele

două

dintăiii

nui aduseră nici o alinare, iară cea de a treia 0 vindecă
atât de perfect, că îndată ce se atinse de ea, bolnava des-

chise ochil, 'și recăpătă puterea şi se sculă. Se dice, că și
un mort fu înviat tot în același chip. Partea cea mai mare
din acâstă cruce se păsireză încă și astădi la Ierusalim

într'un sicriă de argint. Cea-laltă parte fu trimisă cu cele
trei cuie de Impărătâsa Elena, lui Constantin fiul st.
Se

dice, că el făcu din

ele o cască şi o zăbală, ca şi cum

spre a îndeplini acestă prorocie a lui Zahariea:

și

cea de preste friul calului tei slînt Domnului

va fi

celuj

Atot-puternic. Nu e de mirare acestă prorocie, fiind-că
însuși păgânii sunt de acord, că Sibilla făcuse o asemenea
.

predicere în aceşti termini.
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Cât de fericit a fost lemnul, pe care Dumnedei
a fost
Am
la cei
miseră

legat!
spus tâte aceste lucruri după cum le-am audit ie
ce erau bine informaţi asupra lor, și cari le pridin tradițiune, sai cari le şcriseseră pentru a le

împărtăși și altora.

CAPITOLUL
Pietatea

mama

Hlenei,

II.
lui Constantin.

Impăratul Constantin, hotărind, cupă cum am spus, de
a face să se zidâscă o biserică în Ierusalim, însărcină pre
Guvernatori să aibă grijă, ca. biserica să fie cea mai măr6ță și cea mai frumosă posibil. Elena, mama sa făcu altele două, una la Betleem locul nascerei Mântuitorului și
alta pe muntele Olivelor, de unde s'a înălţat la ceriă. Intre
probele ce ea dădu de o pietate deosebită se dice, că ea
făcu un ospăț unui fârte mare numtr de sfinte fecl6re diane pat
cetatea Ierusalimului, că ea, le dădu de spălat și le servi Constantin
la masă. Visitând cetățile din Orient, ea făcu daruri. bisericilor, îmbogăţi pre acei ce fuseseră lipsiți de averele lor,
mângâe pre săraci, rechiemă pre exilați, liberă pre cei în-

chişi în temniță şi pre

cei

fapte sfinte n'aii remas
venea. Ea s'a ridicat în
riii omenesci. Ea a fost
să se bată monedă de

lipsite de recompensa ce li se cucursul acestei vieți la culmea măproclamată Impărătesă; Ea a făcut
aur cu imagina sa; Ea a luat bani

din tesaurul de iconomie

ce lucrau la metaluri. Atâtea

şi a dispus

de ei cum a voit.

Mârtea sa n'a fost mai puţin glori6să de cât vi6ța sa, căci
murind la vîrsta de opt-deci de ani, ea a lăsat pre fiul
săi și pre nepoţii sti stăpâni ai lumei. Și dacă reputaţia
ce remâne dup& morte face o parte din fericirea omenescă,
numele săi nu va putea să fie şters nici odată din memoria 6menilor, fiind că sunt două cetăţi, una în Bithinia,
şi alta în Palestina, care'l vor conserva posteritățel.
NAN NN
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Intemeerea

III.

Constantinopolului.

Imp&ratul Constantin consacră tâte îngrijirile sale pietăței și înălța biserici în tote părțile Imperiului. El înălță
cele mai mărețe biserici în cele mai mări cetăți, precum
în Nicomidia, în Antiochia şi în Bizanţ. EI întreprinse să
înalțe pre acesta din urmă la o mărime egală cu biserica

din Roma. Căci, după ce reuși în î6te planurile sale şi a
terminat cu fericire r&sbdele, el se hotări de a întemeea
o cetate care se pârte numele sâii, şi care să nu fie mai

puțin renumită de cât Roma.

Pentru acest stirșit el alese

un plaii dealungul Hellespontului, unde era mormîntul lui
Ajax și unde fusese odinidră lagărul Grecilor, când ei asediară Troia. El proectă acolo planul unei cetăți, și înălță

porți ce se văd încă și astădi, de cei ce călătoresc pe ac6stă mare. Insă Dumnedei i se arătă n6ptea în vis şi-l porunci să al6gă un alt loc. Conducându-l ca și de mână la
Bizant,

cetate din Thracia,

dincolo

de

Calcedonia,

cetate

din Bithinia, el * dise să o reclădâscă și să-i dea numele
său.
Dupre

poruncile

ți! din Bizanţ, făcu

lui Dumnedeii, el adaogă

să se

zidâscă

zidurile cetă-

mulţime de case

fru-

mose; și pentru că nu era acolo îndestui locuitori spre
a le umplea, a dispus să vină din cei mai distinși, atât
din Roma, cât și din provincii. El impuse dăjdii spre a le

întrebuința la infrumusețarea
rului; făcu un

hypodrom,

tantinopole și noua Roma,

cetăţii

fântăni,

şi la. nutrirea popo-

galerii,

o numi

Cons-

și o făcu Capitala Cetăţilor Im-

periului, a laturilor de Nord de Orient şi de amiadă-di,
de la Dunăre și cetatea de Duras, până la aceea de Cyrena și până la Lybia. Făcu acolo un Senat egal celui de

la Roma, și.i atribui aceleași onoruri și aceleași privilegii
ca acele de care se bucură Romanii. In fine el reuşi în

planul ce avea deo egala cu vechia Capitală a imperiului,
fiind sigur că ea e și mai populată și mal bogată.
Nu pot atribui o crescere atât de grabnică și atât de

extraordinară, de cât pietăţii locuitorilor și liberalităţii ce
ei ai făcut faţă de săraci. Ei au un zel atât de mare peniru credință, că mai nu e evrei între ei, nici păgâni pe
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cari ei să nu-i fi convertit. Cetatea de Constantinopole în„cepând

a porunci

naţiunelor în același timp, pe când Re-

ligiunea nostră începuse

să se r&spândescă şi să se des-

volte, ea n'a fost nici odată pângărită prin templuri, prin
altare, nică prin sacrificii deilor, afară de cât sub domni:
rea. lui Iulian, care autoriză idolatria pentru puţin timp.
Constantin dorind în mod pasionat de a onora acâstă cetate, care purta numele stă, înălță acolo un mare numer
de biserici frumâse. Dumnedei mărturisi prin semne v&dute, cât 1 era de plăcută dedicarea lor.
Cea mai renumită și mai frequentată, atât de către ai

țării, cât şi de cătră streini,

e aceia, care e zidită în lo-

cul numit Hesties. Acum se numesce Mihailion. Ea e la
drâpta celor ce merg în cetate prin Marea-Negră; nu sunt

de cât trei-deci și cinci de stadii pe mare, dar sunt mai

mult de şepte-deci pe uscat, când se ocolesce golful. Sa
numit ast-fel, pentru că se crede că s'a ar&tat acolo sfintul
Arhangel Mihail.
Eu pot mărturisi de binefacerile ce am primit prin mijlocirea sa; şi adevărul despre cele ce spun, va fi confirraat prin experiența mai multor pers6ne, care alergând la

Dumnedeii în b6lele și în necazurile lor au simțit ușurare.

Ași fi prea lung, dacă ași vroi să spun cu de-amăruntul
aceste vindecări miracul6se. Insă nu pot tăcea de a spune
pre aceia, a lui Aquilin, renumit advocat, cu care mă în-

tălnesc în tote dilele la tribunale.
Voi spune deci ceea ce am vEdut şi ceea ce am audit de lao
el însuşi. Find cuprins de nisce friguri violente, ce provenia,ucentantia

din excesul bilei, el luă un medicament. Dar abia "1 luă și-l

v&rsă îndată; opintirea ce o tăcu vărsându-o răspândi bila în
corpul săi în aşa chip, în cât pelea sai se coloră cu totul.

El nu mai putea ţinea mâncarea de atunci

şi medicii

se

desnădăjduiai de vindecarea sa. Find ca pe jumătate mort,
el dise slugilor sale să-l ducă la biserică cu nădejde sai
de a se vindeca sati de a muri. Când fu dus în biserică,

Dumnedei i se arătă n6ptea în vis

şi-i porunci

să ia o

b&utură compusă din miere, din vin și din piper. Şi acea
b&utură "1 vindică, de şi doctorii o credură prea caldă pentru

o bâlă ce provenea din bilă. Am
dicul curţii fu de asemenea

audit,

vindecat,

că Probiun,

prin o vedenie

meexira-

ordinară, de durerile ce avea la piciore. El se făcuse creș-
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tin şi aproba tote adevărurile Religiunii nostre, afară numa!
că găsea stranii ca 6menii să fie mântuiti prin cruce. Fi-.
ind-că avea, acâstă îndoială în spiritul săi, el avu o vedenie,

care “i arătă crucea ce era pe altarul

acestei biserici

și-l

declară, că de când crucea a fost consacrată prin suferințile Mântuitorului, nu se mai făcea nimic fără ea, prin
slujba îngerilor, nici a 6menilor, fie pentru binele comun
al bisericii, sau pentru folosul particular al fie-cărui credincios. Neputând istorisi tote minunile ce s'au făcut în acestă biserică, am ales pre aceste între cele-l-alte.
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IV.

Supezrstiția înlăturată de Constantin.
.

Onstantin

Cred că sunt obligat să spun cele ce porunci Constantin
în privința unui loc ce e aprâpe de stejarul lui Manbri.
Acel loc se chiamă acum Terebinte. Ele la cinci-spre-dece

stadii de
-

Chebron

şi la dou&sutecinci-deci

Istoria Sfintă mărturisesce,

de

Ierusalim.

că Fiul lui Dumnedei se arătă

acolo lui Abraam cu îngerii, cari fuseseră trimişi contra
Sodomiţilor și-i predise că va fi părinte unui fii. Locuitori! țării, acei din Palestina, din Fenicia şi din Arabia seadunau acolo în toți anii în timp de vară, spre a celebra
o s&rbătore forte solemnă. Acolo e şi un concurs forte
extra-ordinar de neguțători. Fie-care naţiune şi fie-care sectă

are un motiv particular de a veni acolo. Evreii merg, pentru
că ei se cred a fi scoboritori din Abraam. Păgânil. pentru
că îngerii s'au arătat acolo și creştinii, pentru că acela ce
sa născut din o Fecidră pentru mântuirea Gmenilor, a bine-voit odinidră de a se arăta acolo unui om pios. Fiecare aduce acolo închinăciunile sale dupre ideia ce are
despre religiune. Unii rogă pe Dumnedeii şi alți! invocă
îngerii, sau vărsând vin, aprindend tămâie, jertfind un boi,
un țap, un miel saă un cocoș. Căci ei păstreză cu îngrijire cea mai bună victimă ce ai, spre a o min a cu rudele lor în acea, sărbătâre. Ei nu se apropie în acel timp

de femeile lor de şi ele se arată atunci în public mult mai

mult împodobițe

de cât în dilele ordinare; şi acesta, sai

pentru respectulce au de sfințenia
de a desplăcea lui Dumuedei

locului,

sai

de

frică

și de a atrage asupră-le pe-

depsele r&sbunării sale. li nu'şi permit nici cea mai mică
libertate contrarie onestității, de şi se culcă toți împreună

sub

numai

corturi;

aprâpe

căci

nu

de stejar

sunt

de

loc

și de puţul

lui

acolo

case,

Abraam.

afară

Nu

se

scâte de loc apă din acel puț în tot timpul sărbătorii. Unii
aprindeau acolo lumînări prin o superstiție păgână; alţii
vărsat vin; alții aruncau bani, plăcinte şi aromate; și îiind-că apa era stricată prin amestecul tuturor acestor lucruri, nu beau din ea de loc în acel timp. Socra Impăratului Constantin, ducându-se în acel loc, în cursul timpului
când se practicau acolo tâte aceste superstiții, ea 1] însciință despre acâsta şi îndată mustră pe Episcopii din Palestina, de neîngrijirea cu care ei suferiseră, ca sfințenia

acestul loc să fie profanată prin nelegiuirea libațiunilor și
a sacrificiilor, dupre cum se arată prin scrisorile ce scrise
asupra, acestui subiect, lui Macarie Episcopul de Ierusalim,
lui Eusebiu, supranumit Pamifilie, Episcopul de Cesaria și
celor-l-alţi Episcopi ai provinciei, prin care scrisori le po-

runci de a dărima, altarul, de a arde statuele și de a face
planul unei biserici pentru ca acest loc, departe de a fi
pângărit prin religiunea sacrificiilor păgânilor, să fie sființit
prin practicarea adevăratei religiunt. El le recomandă încă

de a-l însciința dacă vre unul ar continua să aducă jertfe
acolo, sau de a face 6re care ceremonie profană, pentru
ca să fie pedepsit dupre cum ar merita. Guvernatorii şi
Episcopii îndepliniră cu exactitate cele ce erai poruncite
prin aceste scrisori.

CAPITOLUL

Dărîmarea

V.

|

Templurilor Deilor.

ADN,
Conatantin

Fiind-că erai în întinsul Imperiului o mulţime de cetăți
și de popâre,

care printr'un rest de frică și de respect ce

păstrai imaginilor Deilor, rămâneau legați de vechile superstiții și respingeau religiunea chreștină, Constantin se
credu obligat de a" desamăgi și nu găsi mijloc mal bun
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pentru acest scop, de cât de a'i obicinui puţin câte puţin
să despreţuâscă templurile și statuele. Pentru acesta el nu
avu nevoie de ostași; căci poruncile sale fură executate
în cetăți și în sate de către chreștinii curţii sale. Locuitorii
nu îndrăsniră să facă nici o împrotivire de frică de a fi
maltrataţi,, iar preoții vădându-se părăsiți de popor pără-

siră acele sfatul ce le eraă atât de precise și care diceaii
că sunt scoboriie din ceriă și ezpuseră la vederea a t6tă
lumea acele locuri unde el erai obicinuiţi să intre singuri.
Statuile de aur și de argint fură topite spre a fi prefăcute
în monedă. Cele ce nu erai de cât de aramă, dar care
erau bine lucrate, fură trimise la Constantinopole unde servesc încă de pod6bă în pieţile publice, în Ipodrom si în
palat. Acesta fu sorta statuei lui Apolon, prin care preotesa 'și spunea Oracolii sti, a statuelor Muselor cari fură
aduse de la Helicon, a Tripediilor de la Delfi, a statuei
atât de faimâsă a lui Pan, pe care statue Pausanias La-

cedemonianul și cetăţile din Grecia o consacraseră după
victoria, câștigată asupra Medielor. Se luară ușele şi acoper&mîntul templurilor,

cari fiind părăsite ast-fel

mai mare parte în ruină. Se dărimă cu totul

cădură

cea

templul lui

Esculap, care era la Egida, cetate din Cilicia şi acela al
lui Venus, care era la Afaca, aprope de muntele Liban şi
de fluviul Adoris. Aceste dou templuri eraii forte renumite

44 2X.și forte frequentate de cei vechi. Locuitorii din Egida puConstantin DIC că Dumnedeii se arăta n6ptea bolnavilor în templul
lor şi "i vindică de bâlele lor.
Cât pentru templul din Afacă se vedea, acolo în anumite

dile

un

de-asupra

foc

asemenea

culmei

focului

muntelui

unei stele,

Liban,

și mergea

care trecea pe
de se stingea.

în apele fluviului. Şi ei diceaui, că acel foc era Uraniii sau
Venus. T6te acestea contribuia minunat la planurile Imp&ratului. Căci, unii vedând, că templurile ce li se păruseră

odinidră atât de sfinte și atât de venerabile erau atât de mult
despreţuite, în cât ele nu mai serveaii de cât la a aduna
paele și fânul, părăsiră propria lor religiune și "Și bătură

joc de superstițiunea părinţilor lor. Alţii pismuind fericirea,
ce aveai creștinii de a fi stimați de Constantin credură de
datorie să urmeze religiunii lor. Alţii, examinând învățătura
n6stră fură îndemnați, ori prin vedenii Și minuni, sau prin
conferințele ce avură cu Episcopii și cu Călugării, să-i re-
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cunâscă adevărul. După acâsta cetăţile şi naţiunile întregi
se convertiră de buna voie la credința creștină. Locuitorii
din Majuma, port al cetăţii Gaza, cari au fost tot-d6una,
legaţi de vechele ceremonii ale păgânismului se supuseră

de odată la învățătura lui lisus Christos: Și în favorea unei
atât de fericite schimbări, Constantin înalță satul la rangul
de cetate, şi-i dădu numele de Constanţa, care era numele
aceluia din fiii săi, ce-i era mai iubit. Am audit, că Constantina,

cetate din Fenicia primi acest nume

tot cu o ase-

menea ocasiune. Aș) fi prea lung, dacă ași insista să, vorbesc
de tâte cele-lalte cetăți, cari îmbrățișară în acel timp de
sine însăși credinţa, creștină, și care 'și dărimară templurileau2*.
şi idolii spre a înălța biserici adevăratului Dumnedei.
Constaatia

CAPITOLUL
Convertirea mei

multor

VI.
neamuri

streine.

Religiunea creştină răspândindu-se ast-fel în t6tă întinderea Imperiului Roman, ea începuse să se r&spândscă şi
între neamurile cele mai depărtate. Era deja mult timp de
când cei ce locuesc pe ţermurile Rinului, Celţii cei mai
depărtați de Galia, și cari se apropie de Ocean, Goţii şi

cele-lalte popsre, cari sunt ca şi ei vecini ai Dunărei o
primiseră și o dată cu primirea ei se obicinuiseră, cu un
fel de de vieţuire ma! nobil și mat civilisat, de cât acela,
ce

aveau

mai

"nainte. R&sboele

streinii sub Domniile
viră de ocasiune

avuseră

Romanii

lui Galian și a succesorilor

cu

săi ser-

la convertirea acestor popâre. Căci o mul-

țime însemnată compusă
acel timp

ce

din deosebite naţiuni

trecând în

din Thracia în Asia și făcând acolo o îngrozitâre

stricăciune, mai mulți preoți ce fuseseră aduși captivi, vindecară bolnavii și isgoniră demonii

lisus Christos, duseră o vi6ță

sfintă

cu

singur numele

lui

și corectă, și biruiră

invidia prin virtutea lor, ast-tel că aceste pop6re credură,
că nu pot face nimic mai bine, de cât să-i imite şi să re-

cunbscă pre Dumnedeul, pe care ei "1 adorau.
întroduși de ei, în 'adevărurile religiunii nostre,

Fiind deci
ei primiră
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din mâna
biserici).

lor sfintul botez, şi fură primiți
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Se

dice,

-

că sub

domnirea

la împărtăşirea

VII.
Iberilor.

aceluiași

Constantin Iberil ve-

mania DiTă la cunoscința lui lisus Christos. Acesta e o națiune
forte numerâsă și l6rte r&sboinică, și locueșce dincolo de
Armenia, în spre partea Nordului. O creștină, ce era, captivă între

ei fu causa

că

ei renunțară

la superstiţia părin-

ilor lor. Ea, avea o credință și o pietate atât de statornică,
în cât nu lăsa nimic din asprimea sfintelor sale exerciţii
în starea în care Dumnedei

și anume

permise

ca

ea să fie adusă

ca prisonieră între acești streini. Ea nu avea o

mal plăcută ocupaţie de cât de a- ȘI supune corpul la postin, de a-și sfinți sufletul prin rugăciune şi de a cinsti pre
Dumnedeii prin laudele sale. Barbarii întrebându-o de ce
și dă atâta ostenslă: Ea le răspunse torte simplu, pentru
că Fiul lui Dumnedei vrea să fie ast-fel servit. Barbariă
miraţi de acest respuns, se informară de numele acestul
“ Dumnedeiă, şi de chipul cum vrea să fie adorat. In acel
timp se întîmplă, că un copil era bolnav, Și mama sa "|
duse pe la tote casele, spre a vedea de e cine-va, care

să-l dea un remediu. Copilul fiind dus. și la acea streină Și ea

i dise: Ei nu cunosc nici un remedii cu care trebue să-l
ung, nici cum trebue să înlătur r&ul, dar cred, că lisus
Christos, care e Dumnedeul cel adevărat pre care'l adorez,
va vindeca pre fiul vostru. Și îndată punându-se la rugăciune, ea, vindecă pre copil, pe când se credea că e aprâpe

să-și dea

duhul.

Curând

după aceea ea vindecă încă tot

cu rugăciune pre femeea Regelui acelei ț&ri, de o bâlă
primejdiGsă, o întroduse în adevărurile credinţiă lui lisus
Christos, şi-i spuse că el e Stăpânul sănătății și al vieţii,

împărţitorul autorității, al puterii

și al tuturor celor-lalte

bunuri, de care pot să se bucure 6menii. Regina cugetând
asupra adevărului cuvîntărilor sale prin proba, ce ea, făcuse

asupra virtuţii ei, credu cu statornicie, îmbrăţișă Religia, creş-
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tină și avea o stimă deosebită pentru acâstă streină, care

o înirodusese

în credinţa

creștină. Regele surprins de o

vindecare atât de grabnică și atât de miracul6să, și informându-se de la Regina, femeea sa, despre causa ei “i dise,
că trebue să recompenseze pre acea streină. Regina “i
răspunse, că ea nu pune nici un preţ pe daruri ori cât de
mari și bogate ar fi, şi că nu se bucură de cât de cinstea ce
se dă Dumnedeului său. Pentru acesta, dacă vom vroi să
facem ceva care să-i fie plăcut, şi care în același timp să
ne fie și nouă spre cinste şi folositor, să adorăm pre acel

Dumnedeă,

care are puterea de a vindeca și de a mântui,

care menţine când vroesce pre Regi pe tron, care smeresce
pre cei mari, înalță pre cei mici, și liber6ză pre cel asu-

priți. De și Regina repetă adese-ori aceleaşi cuvintări și că
ele se păreau probabile Regelui, bărbatul săi, totuși el r&mânea, nehotărit, când se gândea cât de nouă și stranie
ă-ar fi întreprinderea. Si continua de a fi încă legat prin
Gre-care respect de religiunea părinților să. Câte-va dile
după aceea mergând la vinat, se ridicară de odată nișce
nori, care acoperiră sorele şi cuprinseră pădurea cu un
întunerec orbitor.
Toţi cei ce erai în suita regelui împrăștiindu-se, el r&mase singur şi ne sciind ce să facă, se gândi la lisus

Anul D.N,

Christos și se hotări să-l recunscă şi să-l adâreze dacă/l vafrtitn
scăpa din acel pericol. De abea luase acestă hotărire și norii
se risipiră, aerul se lumină și sorele se arătă. Regele scăpând ast-fel ce pericol, povesti Reginei, femeia sa ceea ce
i se întâmplase, trimise să cheme pe streină și o întrebă,
în ce chip Dumnedeui vroesce să fie servit și adorat. După
ce i-a explicat acesta, pe cât i-a fost posibil: el adună pe
supușii săi, le expuse binefacerele ce priimise de la bunătatea lui Dumnedei și le explică principiile adevăratei religiuni, de şi el nu fusese admis la participarea misterelor.
In fine el convinse pe bărbaţi de a se face creștini, iar
regina și streina convinseră pe femel. Îndată după aceea
întocmiră planul unei biserici, cu consimțămiîntul întregi!
naţiuni. Cân | partea internă era gata, ei pregătiră mașini
spre a așeza colnele. Se dice, că după ce au rădicat două,
ei depuseră multă ostendlă să ridice pe a treia, dar nu
putură isbuti cu t6tă dibăcia inginerilor şi mulţimea 6menilor ce dedese ajutor. Venind sera şi toți lucrătorii retrăgân4.

—
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du-se, streina rămase singură acolo și rugă pre Dumnedeu
totă n6ptea ca să bine voiască să facă astfel, ca să se a-

şeze col6na.

Colâna nu

era rădicată de cât pe jumâtate

și era, atât de înfundată în pămînt cu un capăt, că era cu
neputinţă să o pâtă mișca cineva. Ins6 Dumnedei vroia,

să facă încă și acea minune prin acestă streină, spre a întări din ce în ce mai mult credinţa lberilor. Ei alergară
dis de diminţă la zidirea bisericii lor şi aă rămas surprinși

îmi2X.qe a vedea, că colâna ceei n'o putuseră ridica de la păGenti mpînt, era atârnată în aer d'asupra basei sale şi mărturisiră cu toţii, că Isus

Christos

e singurul

Dumnedeu.

Co-

lona se scobori încetișor pe basa sa în presența lor, fără
ca cine-va să se atingă de ea. Cele-l-alte au fost puse fără
greutate și biserica isprăvită în scurt timp cu un zel de

necredut. După acâsta Iberii trimiseră dupre sfatul streine
o ambasadă

la Imp&ratul

lor şi spre a-i cere

Constantin,

preoți.

El primi

spre a-i oferi alianţa

cu

bucurie

scrierea

despre convertirea acestor popsre la credinţa, în care sunt

forte tari încă și astă-di

şi le îndeplini

cu

mare

bucurie

tote cererile lor.

CAPITOLUL

Convertirea

VIII.

Armenilor și a Perșilor.

Religiunea chreştină se întinse curini după aceea la națiunile vecine și primi o însemnată desvoltare. Am aflat
că ea, lusese îmbrățișată încă mai din'mnainte de cătie Asmeni. Se dice, că Teridat, Regele acestei naţiuni, fiind convertit la credință prin o minune ce se întimplase în palatul săi, dispuse să se publice printr'un crainic, că pe
viitor toţi supușii săi să mărturisescă credința chreștină.
Ea se răspândi îndată după aceea între naţiunile vecine ȘI
făcu un minunat progres. Eu cred, că cei dintâi Perși
cari o îmbrăţișară fură îndemnați la acesta prin exemplul

locuitorilor Osroeniei Și aj Armeniei şi introduşi prin convorbirile ce avură cu bărbaţii aleși din aceste dout naţiuni.
Man

—
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CAPITOLUL
Creştinii persecutați

IX.
de către

Sapor.

Când numerul lor crescu în cursul timpului şi începură2X.
să se adune și a avea diaconi și preoți, Magii cari posedă crnstantia
ca de drept succesiunea Sacerdoțiului între Perși și Evreii,
cari sunt ca din natură pizmași și inimici ai prosperității
chreșştinilor, denunțară pe Simion, Archiepiscop de Seleucia
și de Ctesifon, cetăţi renumite din Persia, înaintea, Regelui
Sapor și pâriră că are înțelegere cu Impăratul Romanilor.
Sapor dând cregămiîni acestor calomnii împovără pe chreștini cu imposite şi însărcină să le percâpă pe nisce 6meni
nemilostivi, pentru ca asprimea cu care ei ar fi trataţi şi
mizeria sub care ar geme, să-i silâscă să se lepede de credinţa, lor. Porunci apoi să omore pe preoți, să dărime bi-

sericile, să confisce vasele și ornamentele și să aducă înaintea lui pe Simion, ca pe un trădător și inimic al statului. Bisericile fură dărîmate în scurt timp prin furia Ma-

gilor şi a, Jidovilor. Simion fu pus în lanţuri și adus înnaintea Regelui, înaintea căruia 'și arătă virtutea şi curagiul s&ă. Căci acest Principe nechemându'l de cât cu scop,
de a'l chinui, el nu arătă nici o frică și nică vroi măcar
să se prostârnă la pămînt spre al saluta. Sapor întrebându'l cu mânie, de ce nui se închină după cum avea
obiceiul? Pentru că, răspunse el, altă dată nu m& aducea
pus în lanţuri spre a mă face să m& l6păd de adevăratul
Dumnedeii. Atunci făceam dupre obicei, însă acum nu-mi
e permis să o fac, pentru că vin să lupt pentru apărarea

bunei învățături şi a adevăratei pietăți.
Regele “i porunci să se închine Sorelui și-i promise dea.
va face

acesta,

să'l recompenseze,

iar de nu

"| amenințăcesstaatia

să-l nimicescă cu toți chreștinii. Simion nelăsându-se

nică

înduplicat prin făgăduințe, nici sdruncinat prin amenințără
și r&spundându-, că nu se va închina nici odată S6relui
și nu se va lepăda nici odată de religiunea sa, Regele”!

trimise în temniţă, credând că acolo ar putea să'şi schimbe
credința: Usthazad, un bătrân Eunuc, care crescuse pe
Sapor şi care avea îngrijirea casei sale, vădându-l, se
sculă spre al saluta cu respect. Simion de abia uitându-se la dînsul, îl mustră cu asprime de decadenţa cu care

adorase și se închinase S6relui, după ce a mărturisit mai
“nainte religia chreștină. Îndată Eunucul începând să plângă,
lepădă haina albă eu care era îmbrăcat, luă alta nâgră și
care e haina de doliă și începu să strige la ușa palatului:
Nenorocitul de mine, ce r&splată pot ascepta de la Dumnedeă de care m'am lepădat, fiind-că Simion, care odini-

Gră era ămicul mei intim își întorce fața despre mine, fără a
vroi să-mi vorbâscă? Sapor trimițând să'l cheme și întrebându'l care e causa dureri! sale și a plângerilor sale, şi
dacă is'a întîmplat vre-o nenorocire în familia sa, el r&spunse: Nu mi s'a întîmplat nici o nenorocire lumâscă, dar

mai bine ar fi fost să fi vroit Dumnedeii
tîmplat

t6te

nenorocirile lumesci;

de

să mi se fi în-

cât aceea

ce mi sa

întimplat! Regret de a trăi şi de a vedea Sorele cărui m'am
prefăcut că mă închin, spre a asculta poruncile vostre şi
de mult timp ar fi trebuit să mor, atât pentru că m'am
lepădat de lisus Christos, cât și pentru că vam înșelat.

42% Apoi se jură în numele lui Dumnedeii Creatorul cerului şi
Geastatia] pămîntului că nu-și va mai schimba credința.
Convertirea atât de puțin așteptată a Eunucului, înfurie
pre Regele fârte mult în contra creştinilor, pe cari! învi-

novățea că lau făcut să

primescă

religiunea creștină nu-

maj prin iermecătorii. Cu tote acestea avend puţină afecțiune pentru acest bătrân, el făcu tot ce putu, fie prin blândeţă, fie prin asprime, spre a-i sdruncina statornicia sa.

Dar cănd v&du că tot ce făcea nu servea

la nimic, și că

Usthazad protesta, că nu ar fi nici odată atât de nebun să
se închine creaturilor, în loc să se închine Creatorului, et
porunci să i se tae capul. Pe când executorii îl duceau la supliciă, el le ceru puţin. timp spre a spune ceva Regelui,
Şi îndată trimise să-i spună prin un eunuc a cărui cre-

dință o cunoscea. N'am nevoe de mărturia nim&nul pentru a vă asigura de credința statornică cu care vam servit din tinereța mea

și pre

Regele,

părintele

vostru

fiind

că sunteți mal bine informați despre acâsta ca nimeni altul. Nu
de

vă cer altă recompensă

a nu

permite

ca acei

ce

de serviciile mele,

nu vor sci causa

morţii

de cât
mele,

se crâdă că o sufăr fiind că vam iradat, sau pentru că
am fost dovedit părtaș la vre-o crimă Gre-care. Pentru ac6sta

vă

rog

de

a porunci

capul lui Usthazad,

unui crainic să publice,

nu pentru că a comis

că se tae

vre o crimă,

ci

—53
pentru

că e creștin,

şi

—

pentru

că n'a

vroit

să

se lepede

de Dumnedeul stu. Sapor porunci unul crainic de a publica aceea ce dorea Usthazad; credând că nimenea n'ar
mai vroi să fie creștin, când vor vedea, că el nu cruță.
pre un bătrân ce fusese odinidră guvernatorul său, și care-l
pastrase tot-deuna o statornică credinţă; şi Usthazad' o doria,
spre a ridica în cât-va scandalul idolatriei sale și spre a
îndemna pre creștini să mâră cu statornicie, dupre exemplul săi, în timp ce el sdruncinase credinţa. mai multora
cari se închinată Sorelui.

CAPITOLUL
Creștinii persecutați

X.
de

către

Sapor.

Simeon află în temniță mortea ce suferise Ushtazad pentru apărarea credinţii şi aduse mulțumiri umilite lui Dumnedeii de puterea, ce i-a dat. [iua următâre, care era a
șasea a s&ptemânei, și care preceda imediat Duminica când
se celebreză serbătârea Invierii, Sapor porunci să tae şi
capul lui Simeon, care fiind adus cu câta-va dile mai 'nainte din temniță la palat, vorbise în fața sa cu multă îndrăsnelă despre adevărul religiunei creştine Și respinsese
cu slatornicie de a se închina lui Și Sârelui. EI porunci
încă să scoţă din temniţă și pe alţi o sută, între cari se
aflau episcopi, preoți, și alți cleric, şi să-i omore în fața
lui Simeon. Pe când % ducea la locul de chin, primul din
Magi înaintă în mijlocul lor, și-i întrebă, dacă vroeaii să- şi
păstreze vița adoptând religiunea Regelui Și închinânduse Sorelui. Nici unul. din ei ne vroind să primeâscă vi€ţa
în aşa condițiune, calăii începură să-i ucidă. Simeon % îndemna să sufere cu statornicie mrtea, cu nădejdea unei:
învieră glorise, și le arată, cu autoritatea sfintei Scripturi,
că mortea suferită ast- fel, e o adevărată vi6ță; în timp ce
viţa. celor ce se lepădă de Dumnedeii mișelesce e o adevărată morte; că în curând ei tot vor muri, fără nici o
violență streină, fiind că mortea e o urmare firâscă a na-

scerii; că după acâstă vi6ță, care e. atât de scurtă, va tre-4niă.
bui să dea sâmă

exactă de faptele sale, şi să începă

o altă tentatia

—
vi6ță,

care

va

4

—
viriute,

avea resplătiri vecinice pentru

şi pe-

depse vecinice pentru crimă. Că dintre tote virtuțile nu e
alta mai perfectă, nici mai glori6să, de cât de a muri de
bună voe pentru Dumnedeă.
Martirii ascultară cu bucurie acâstă cuvintare a lui Simion
și merseră veseli la, morte. Când au fost omoriţi, fu şi Simeon omorît cu doi preoți din biserica sa, dintre care unul se numea Abdecalas și cel-l-alt Anania.
CAPITOLUL

Continuarea

XI.

persecuţiunii.

Pusicie, intendent și director al lucrătorilor lui Sapor,
care asista la acea sînger6să execuție, vEdând că Anania
tremură de frică, în momentul când se pregătea la muncă
"1 dise: Inchide ochii, şi fii cu bărbăţie, căcă în curând vei
vedea, lumina. lui lisus Christos. Abia termină acest cuvînt
şi fu prins şi adus înaintea lul Sapor. El 1 mărturisi curat, că era creștin; şi pentru că-i vorbi cu -o mare libertate despre adevărul religiunei n6stre, şi de nevinovăția
martirilor, el fu condamnat la un fel de mârte cu totul
barbară.

Calăii îi strepunseră gâtul deasupra, mușchilor și pe acolo

îi scâsără limba.
Fiica sa, care dedicase lui Dumnedeii fecioria sa, fu denunțată la, moment și. condamnată, la morte. Anul viitor,
în diua

când

se serba

amintirea

ȘI când. se pregătea să serbeze
mupa Publică

în totă

Persia

un

patimilor

amintirea

edict,

prin

care

Mântuitorului,

Invierii sale,

se

se poruncia

ca

îmstastOți creştinii să fie pedepsiți cu morte. Se dice, că a fost
un mare număr, care a trecut prin ascuţitul sabiei. Magii

căutară în cetăţi

și în

sate

pre acei ce erai ascunși, și

mai mulți se oferiră de la sine, temându-se să nu se pară
că trădâză pre lisus Christos prin tăcerea lor. Mai mulţi

fură executați în palat,

şi între alții, Azadas eunucul,

de

a căruia, perdere Sapor avu o simţitâre părere de r&ă. El
opri după acesta să se mal ucidă fără oscbire ori-ce creştin, şi nu permise să se omsre de cât acei ce ar învăța

pre alții doctrina, creștină.
INN
NIN N NIN

CAPITOLUL
Martirul

Tarbulei,

XII.

sora

lui Simeon.

Regina fiind coprinsă în acel timp de o bolă, Tarbula,
sora Episcopului Simeon, fecidră piosă, fu arestată cu sora
sa,

care

împreună

fiind

văduvă,

renunțase

la

o

a

doua

căsătorie,

cu o servitore, carea ducea aceeaşi vi6ță de pio-

sitate.
Ele fură prinse după învinovăţirele evreilor, că ar fi întrebuinţat vrăj! contra Reginei, spre r&sbunare, că Simeon
a fost omorit. Fiind că bolnavii cred lesne lucrurile cele
mai triste și cele mai funeste, Regina dădi cred&mint acestei

acusaţiuni,

ea venea

şi o primi

din partea

evreilor,

cu

atât

mai

bucurâsă,

cu cât

pe cari "1 credea forte sin-

ceri în cuvintele lor, şi forte credincioși faţă de ea. Ea era
aderenta religiunii lor şi observa t6te ceremoniile lor. Ma- gii prindend pre Tarbula și pre cele-lalte două, le tăcră cu
ferăstrăile, și legând corpurile - lor pe niște furci, sfătuiră
pre Regina să trecă prin ele, spre a sfărima vraja și a

fi vindecată de b6la sa. Se dice, că Tarbula era, forte frum6să

și că un Mag

mise
dacă

să-l promită că o scapă împreună cu tovarășeie sale,
ar vroi să consimţă la propunerea sa. Inse în loc să

se îndrăgostise

de ea şi de aceea tri-

consimţă la acesta, ea, “i împută neruşinarea sa și alergă
cu bucurie la mârte, preferind mai bine să-şi pârdă vi6ța
de cât fecioria. Fiind-că prin edictul lui Sapor nu mai era
permis de a persecuta fără osebire pre creștini, ci numai
pre preoți şi pre doctori, Magii făcură o cercetare asupra
lor fârte exactă, în tâtă Persia, și mai cu s&mă în țerile
Adiabenienilor, unde se găsia un număr mai mare de creştini de cât în cele-l-alte.
—
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“CAPITOLUL

Martirul Sfintului Acepsima

XIII.

și a tovarășilor sei.

Ei prinseră în același timp pre Acepsima, Episcop, și pre

mai mul

clerici. Prindendu-i, ei ținură sfat şi liberară pre

clerici după ce i-aii despoeat de averile lor. Era acolo un
preot numit lacob, care urmă de bună voe pre Acepsima,
și obţinu de la Magi permisiunea să rămână în temniţă cu

dinsul. El "1 servea
Magii

cu bucurie și-i lega ranele sale; căci

"1 bătuseră cu bicii de curele spre al sili să se închine

S6relui, și fiind-că n'a vroit să facă acâsta, '1 aruncară iaTăși în temniţă.
Doui preoți, dintre cari unul se numea Aithalas și celalalt Iacob, și doui diaconi Azadan și Abdies fură tratați,
pentru aceeași pricină, tot în același mod. Mult timp după
aceea, primul din Magi întrebă pre Regele, ce i-ar plăcea
lui să facă cu acei prisonieri, şi obţinând permisiunea de

a-i trata cum ar crede de cuviinţă, afară numai de se vor
închina S6relui, el le făcu cunoscut părerea ce primise.
Când ei i-ati răspuns, că nici odată nu vor trăda pre lisus
Christos, nică se vor închina Sorelui, el porunci să-i muncâscă cu o grozavă crudime. Acepsima, muri rămânend statornic în credință. Corpul său fu luat și îngropat de către Armenii ce erau prisonieri la Perși. Cei-l-alţi fiind bătuţi
„cu biciul forte cumplit, fără să moră de violenţa acestei

pedepse, fură aduși iarăși în temniță. Aithalas fu din acest

număr; lui i se rupseră braţele prin violența cu care 71 întinsese spre a'l bate, așa că nu mai putea să servescă cu
mâinile,

ci trebuea.

un numer

să i se dea

nenumerat

hrană în gură.

de preoți,

de sfinte fecidre și de alte persone

de diaconi,

A

fost

acolo

de călugări,

dedicate serviciului bi-

sericii, a căror virtute fu încununată prin martir. lată
numele Episcopilor, dupre cum am aflat: Barbasim, Pavel,
Gaddiab, Sabin, Mareas, Mocius, Ioan, Hormisdas, Papas,
Iacob, forma apares, Agas, Bochres, Abdas, Abdies, Ioan,
Abraham, :Agăetâs,, Sapor, Isac și Dausas. Acest din urmă,

fiind făcut» Rrișopiel. de către Perși, și adus dintr'un loc
numit Zibaăee? elsriferi mortea cu bărbăţie pentru apărarea crediăţii cu Mareabd

sute-cinci- deci d& clerici.

Chorepiscop

și aprope

cu

două-

—
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CAPITOLUL XIV.
Martirul

unui

Episcop numit Mille. Crudimea
Sapor contra creștinilor.

lui

Mille suferi în acel timp martirul. E purtase mai 'nainte
armele între Perşi; însă după aceea renunțase la acestă
meserie spre a urma modul de viețuire al Apostolilor. Se
dice, că fiind hirotonit Episcop al unei cetăți din Persia, suferi "acolo diferite munci, şi că neputând convinge pre nimenea să se facă creștin, el pronunța blesteme contra cetăţii
şi o părăsi. Curînd după aceea cei mai distinși locuitori
supărând pre Regele, el trimise contra lor trupe cu trei-sute
de elefanţi; cetatea fu ruinată până în temelie, ast-fel că
semănă grâi în locul chiar unde fuseseră odinioră casele.
Mille merse din evlavie la Ierusalim, ne purtând cu el de
cât cartea Evangeliilor, și de aci în Egipt spre a vedea
acolo pre călugări.
Sirienil, cari au scris viâța sa, sciii cât a fost plină de
minuni. Eu nu voii spune nimic mai mult, nici de el, nici
de alţii, cari au suferit martirul în Persia. Ar fi cu grei
să fac o povestire exactă de tot ce se referă la ei, şi
de a vorbi de numele lor, de ţara lor, de felul muncilor
lor, şi de crudimele noui ce fură inventate contra lor: Voi
spune numai, că se asigură, că bărbaţii și femeele, al căror
nume se cunâsce, se urcă la ș6se-spre- dece Mil, și num&rul celora-lalţi e atât de mare, în cât Perșii, Sirienii și Edesienii n'aii putut nici odată să'l scie adeverat, cu tote

măsurile ce luaseră spre al afla.

A

fe,

CAPITOLUL XV. canale
Constantin
Imptratul

scrie

lui

Constantin

Sapor în rata „siSgtinilori
fu cuprins

de o mare durere când

află cruda persecuţiune ce sufereau creștinii în Persia. Pe

când el dorea din tot sufletul să-i liniştescă, şi nu sciea
ce se facă spre acest stirșit, primi ambasadori din partea
lui Sapor.

—
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După ce le-a acordat cererele lor, și congediindu-i, el
credu că a găsit o favorabilă ocasiune să scrie pentru alinarea creștinilor ce erai în Persia, şi de a ruga pre Re-

gele să'i trateze

cu mai

multă

blândeţă.

«scrise el, în Religiunea, lor, unde
«blamat. Când ei vroesc să aline
«ei nu se servesc pentru acesta de
«Dumnedeul lor nu iubesce de loc

«Nu e nimic, “i

să se pâtă găsi ceva de
mânia lui Dumnedei,
cât de rugăciuni; căci
sângele. El nu cere de

«cât curățirea unui suflet, care tinde la virtute şi la pie-

«tale».

Impe&ratul face apoi pre Sapor

să spere, că Dum-

nedei “i va fi priincios de va trata omenesce pre creștini,

și confirmă acestă speranță prin exemplul celor ce sai
întîmplat atât lui Valerian cât şi lui însuşi. Cât pentru el,

plecase

atunci

de

la

Ocean

și de

la extremitatea Occi-

dentului cu ajutorul ceriului, ce-și atrăsese prin pietatea sa,
Și supusese sub ascultarea sa tot Imperiul, terminase cu

fericire mai multe r&sboe, atât contra streinilor, cât și con-

tra usurpătorilor casnici, şi pentru acâsta nu sacrificase nici
jertfe, nici consultase pre ghicitori, ci făcuse numai o sfintă
rugăciune, și purtase în fruntea armatei sale stâgul crucii.
Pentru

Valerian,

el

domni

cu

mare

fericire,

pe

cât

timp

se abţinu de a persecula biserica. Dar după ce începuse să
persecute, dreptatea dumnedeâscă *] dădu Perşilor, și'l lăsa
să psră ticăloșesce în mâinile lor. lată ce scrise Constantin lui Sapor în favorea creştinilor din Persia, nemulțumindu-se de a trata omenesce pre acei dintre ei, cari depindea
de sine, dar căuta să protâgă încă și pre acei ce trăia în

țările streine.

CAPITOLUL

busebiă

XVI.

și Theognis sunt restabiliți în bisericile lor.

Arie obținu curând după Sinodul de la Nicea, permisiunea să iasă din locul unde fusese exilat, de şi nu obținuse:
permisiunea de a se reîntârce în Alexandria. Vom spune în
cursul acestei lucrări ceea ce făcu el spre a avea libertatea
să se reîntorcă în Egipt. Eusebiă, Episcop de Nicomidia, şi
Theognis, Episcop de Niceea se restabiliră puţin după aceea

—
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in scaunele lor, şi alungară pre Anmfion și pre Chrest cari
fuseseră hirotoniți în locul lor. Pentru a se restabili ast-fel,
ei presentară Episcopilor o scris6re, coprindând un fel de

«De și am fost condam-

retractare, în termenii următori:

«naţi de către pietatea, vâsiră, fără să fi
«n'am credut de datorie să rupem tăcerea,
«de acestă condamnare. Insă pentru că
<0 păzi întrun timp, când ea n'ar servi
«calomnia

în contra

nostră:

Nol

vă

fost ascultați, noi
spre a ne plânge
nu e drept de a
de câta acredita

declarăm,

că suntem

«uniţi cu voi în aceleaşi credinţe, că n'am cădut nici odată

<în nici o rătăcire, şi după ce am examinat cu luare a«minte termenul de consubstanţial, noi primim pacea din
«tâtă inima nostră. Propunend pentru pacea şi liniştea bi«sericii cugetările ce ne-ai venit în spirit, şi avend grijă
«de a confirma pre acei, cărora noi eram obligați de a face
«acesta, am iscălit decisiunea credinţii, fără a iscăli însă
«anathemele. Şi acesta nu pentru că am fi găsit ceva de

«blamat în decisiune, dar pentru că nu eram convinși, că
«acusatul

să fi fost aşa, cum

«că scrisorile ce

se dicea despre

«în presenţa n6stră, ne obliga să avem
«vederi. Noi aprobăm şi confirmăm prin
«ce a plăcut vouă să hotăriți în Siintul
«băm, nu pentru că ni se urăsce de a
«ci pentru că nu vroim să dăm nici un

«nui de eresie.

el, şi pentru

el ne-a scris, şi cuvîntările ce el ținuse

Dacă ne veţi

face

despre dinsul alte
acestă scrisdre tot
Sinod; noi aprorămânea în exil,
motiv de a ne bă-

harul să ne permiteți

«de a veni la voi, veți recunbsce, că noi suntem în ace«iaşi credință cu vol și cu desăvirșire uniți la decisiunea
«vostră. Acusatul, îndreptățindu-se de cele ce i se impută

«și fiind rechemat, ar fi stranii ca noi prin tăcerea, n6stră

«să dăm probe calomniei contra n6stră. V& rugăm deci,
«pentru dragostea ce aveţi pentru lisus Christos, de a în«fățișa, rugăciunile nostre împăratului și de a porunci grab-

«nic faţă de noi cele ce veţi crede de cuviinţă». Iată cum
Eusebiu şi Theognis schimbându-și
răşi în posesiunea bisericilor lor.

credinţa,

fură puşi ia-
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episcop

de Alexandria.

tinereţea și educaţia sa.

In timpul acela Alexandru, episcopul de Alexandria simţindu-se aprope de sfirșit, desemnă din orînduiala lui
Dumnedeiă, după cum sunt convins, pre Atanasie spre a

fi succesorul

săi. Se dice că acest

din urmă

încercă să

fugă de frică de a fi hirotonisit și că Alexandru îl sili să
primescă. Apolinarie Sirianul, mărturisesce despre ac6sta,
în acești termeni: «Nepietatea face un răsboii necontenit
«pietăţii. Ea se declară mai înțiiă contra prea fericitului
«dascăl al acestui sfint om, căruia era supus, precum un
«fii e supus părintelui săă și apoi contra lui însuși, când
«fiind chemat la demnitatea episcopală, el fugi spre a o
«înlătura şi fu găsit cu ajutorul lui Dumnedeii, care des«coperise prea-fericitului său predecesor, că el era care
«trebuia să ocupe acel loc. Când el fu apr6pe de msrte,
«chemă pe Atanasie care nu -era present. Un altul cu
«același nume, care era de faţă răspundându-i, el nu-i dise
«nimic, pentru că nu pre el îl chemase și continuă neîn«cetat de a chema, nu pre acel ce era de faţă, ci pre cel-

«Lalt ce era, absent și pre care îl hotări să-i urmeze.

Prea-

«fericitul Alexandru fiind plin de duhul prorociei dise: tu
«gândesci că ai scăpat, Atanasie, dar niai scăpat, arătând
«prin acesta că el era destinat să lupte». Iată ce spune
Apolinarie. Arieni! asigură, că după mârtea lui Alexandru
atât acei ce urmaseră parlidul săi, cât şi acei ce urma

partidul lui Meletie r&maseră uniți și că episcopi! din The-

baida și din Egipt adunându-se în număr de cinci deci şi
pairu conveniră împreună și-și promiseră reciproc cu jurămint, de a nu alege de cât în comun acord un episcop
de Alexandria, dar că şapte din acești episcopi hirotoniră

în secret pe Atanasie

contra

voinței

celor-lalți și

contra

jurămîntului lor propriii şi că din acâstă pricină mai mulţi
atât din poporul cât şi din clerul din Egipt se depărtară
de împărtășirea sa. Cât pentru mine, eii sunt “convins, că
el a ajuns prin o orinduială particulară a providenţii la,
demnitatea episcopală, fiind inteligent, elocent şi curagios

—
spre a
să fie
învăța
rale şi
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resista planurilor inimicilor săi, ast-fel cum trebuia
un episcop în acel timp El era fârte capabil de a
poporul şi de a îndeplini cele-lalte funcțiuni păstose pare, că elle-a învăţat de la sine însuși. Se dice

că i se întâmplă

în tinereţia

sa

ceea

ce voiu

povesti

aici.

Locuitorii din Alexandria serbâză în toți anii cu o mare
solemnitate sărbătorea a unuia din episcopii lor, numit Pe--

tru, care a suferit

odiniră

martirul. Alexandru săvirşind

Lituvgia în diua acelei serbători după obiceiui, aşteptă pe
acei ce. trebuia să prânzâscă cu dinsul ; fiind singur, el
aruncă

ochii

în partea

mării

şi v&du de departe nisce copil

ce se jucau pe țărmul mării şi cari imitaii ceremoniile bisericii. El observă cu plăcere acâstă jucărie pe cât timp
le credea nevinovate; dar când vădu că acei copii repre-

sintaă

ceia ce e mai

ceia ce e mai

sublim și

secret în

mistere, el se turbură puţin şi chemând pe cei mai însemnați din clericii săi, le dise de a aduce la dinsul pe acei
copii şi-i întrebă cu ce jucărie se jucati şi ce fâceau acolo
și ce diceati. De o cam dată ei nu voiră să mărturis6să
adevărul ; dar în fine, siliți fiind de Alexandru, ei mărlurisiră, că Atanasie era episcopul lor şi că el botezase
câți-va copii. Alexandru trimiţend să-i aducă îi întrebă cu
deamănuntul despre cele ce Atanasie le făcuse şi le disese când se juca, despre cele ce eli-ai învăţat și ce-i r&s-

punseseră ek ; şi recunoscând,

că

regula

bisericii

fusese

punctual observată, el vorbi despre acâsta cu preoţii săi
şi credură că n'ar trebui să boteze a doua ră pe acei
copil, cari fuseseră atât de fericiţi de a primi harul botezului
în chipul acesta. El îndeplini numai cele ce depind cu
totul de serviciul preotului. EI tiimise pe Atanasie și pe
cel-lal.i copii, ce avuseseră rolul de preoți şi de diaconi
la părinţii lor, recoman''ându-le de a-i învăța astfel, î

cât să devină într'o di demni de funcțiunile ce ei voiseră

să imiteze. Curând după aceia el luă pe Atanasie în casa
sa, și se servi de el în calitate de secretar. Fiind-că el era
forte bine crescut şi studiase gramatica şi retorica, el dădu
probe de înţelepciune și le sciința sa înainte de a fi fost
ridicat la demnitatea ce episcop. Dar după ce fu ales spre
a urma lui Alexandru, reputaţia sa crescu mult mai mult
de cât mai înainte și fu susţinută de o parte prin meritul
virtuţilor sale și de alta prin mărturisirea marelul Antonie..

—
Acest sfint pustnic

mergea
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la el ori de câte

ori îl chema

şi aproba credinţa sa asupra divinității fiului lui Dumnedei. In fine, el fu tot-d'a-una amicul său intim și avea
ordre de inimicii să).
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să primescă

pre

Arie

la împăr-

tășire. Neînţelegeri între Episcopi.
Partisanii lui Arie și ai lui Meletie îl făcură forte renumit:
căci ori ce cursă'i întinseseră, el nu-l putură surprinde nică
odată. Eusebiu, Episcopul de Nicomidia'i scrise, spre a'l în-

demna

să primescă pre Arieni la împărtășirea

sa,

şi-l

a-

menință de ai face mult r&ă, dacă ar refusa să-i primescă.
Atanasie neînduplicându-se, nici la rugăminţile sale, nici
la

amenințările

sale

şi susţinând,

că

nu

trebuea

nici

de

cum să se primâscă în biserică autorii unei noui eresii Şi
care Îuseseră condamnaţi de Sinodul de la Niceea. Eusebiu
făcu ast-fel, în cât Impăratul permise lui Arie să iasă din
locul unde fusese exilat.
Voiă spune îndată în ce mod se petrecu acâsta: Episcopii avură atunci neînțelegeri între ej, atingătore de termenul de consubstanțial, pe care ei îl examinară cu multă
exactitate. Unii credeaă, că nu lar putea aproba fără nelegiuire, fără a ridica Fiului lui Dumnedeă subsistența sa,
și fâră a, cădea în rătăcirea lui Montan și a lui Sabelii.
Cei cel susţinea n'aveau mai puţină îndepărtare de apărătorii

credinţei

contrarii,

pre

cât

aveai

de

păgâni

și cre-

deai că ei introduceau ca și diașii, pluralitatea Dumnedeilor. Eusebiă, supranumit Pamfilie, și Eustaţie, Episcop de
Antiohia luară mai mare parte de cât cei-l- alți în acâstă
dispută. Căci de și mărturisea amândoi, că Fiul lui Dumnedeu are propria sa substanță, totuşi ei nu incetaii de a

se învinovăţi unul pe altui, ca cum nu s'ar fi înțeles. E-

ustatie învinovăţia pe Eusebii că a alterat ceea ce se hotărise în Sinodul de la Niceea și Eusebii susținând, că el
aproba lui ce se hotărise în acel Sinod, imputa lui Eustație, că ținea la, rătăcirea lui Sabeliu.
N
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Adunându-se un Sinod
din scaunul

în Antiohia,

acestei biserici.

Cea

mai

Eustaţie
mare

fu depus

parte

dic,

că

el n'a fost depus de cât din ura pentru că susținea credința Sinodului din Niceea și pentru că învinovăţia de Arianism pe Eusebit, supranumit Pamfilie, pe Paulin Ipiscopul de Tyr și pe Patrofil, Episcopul de Scylhopole, acăror credință urmai mai toți Episcopii din Orient, de și sa
căutat un alt pretext, care era de a-l învinovăţi, că a desonorat prin crimele sale demnitatea Sacerdoţiului. Depuperea, sa ațiță o rescolă atât de mare, că puţin a lipsit să
nu ia armele poporul. Acesta "i făcu forte mult rău înaintea
Imp&ratului, căci îl bănuia că a fost autorul acestei neorindueli. El trimise totuşi un oficer din palatul săi pentru

a o linişti prin singura
pedâpsă.

sa autoritate

Acei ce depuseră pe Eustaţie,

şi fără
credend

a da vre-o
că simţi-

mîntul lor ar fi îmbrățișat de toţi, dacă ar putea pune pe
scaunul

bisericii din Antiochia

un om,

care să fie din par-

tidul lor şi tot de odată să fie cunoscut de Imp&rat și în
mare vadă pentru învățătura și elocința lui și pentru acest
sfirșit aruncându-şi ochii asupra lui Eusebiă, supranumit
Pamifilie, ei scriseră Impăratului,că poporul dorea de al
avea ca Episcop. liste adevărat, că el fusese cerut de către
toți atât din popor cât și din cler, cari nu erai amici cu
Rustaţie. Insă el scrise Împăratului, spre a se apăra de a
primi acestă demnitate; și Imp&ratul aprobând apărarea sa,
pentru că era oprit prin regulile bisericii de a trece ue la
o Episcopie la alta, îi scrise, că era fericit de a fi credut

demn să fie Episcop nu al unei cetăți, ci al lumii. El scrise
şi poporului din Alexandria, spre a-i arăta, că nu trebuie
să dorescă pre Episcopul unei alte cetăți, fiind-că nu trehuie să: dorâscă bunul altuia. In fine scrise Sinodului şi
în scris6rea, sa, făcu laudă modestiei ce avea Eusebii de
a refusa Episcopia cetăţii din Antiohia. Şi pentru că audise, că Eutroniu din Capadocia și George din Aretusa
erai doul preoţi cu o doctrină forte ortodoxă, el recomandă
Episcopilor să hirotonisescă pe unul din doi, sau pe un

—
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altul 6re carele ce'l vor crede demn. Episcopii primind acestă scrisâre hirotonisiră pe Eufroniu. Am aflat, că Eus-

tație a suferit acestă acusațiune calomni6să
punere nedrâptă cu multă moderaţiune.
afară de marea. sa probitate, câștigase
dupre cum se vede din lucrările sale
întrun stil demn de cei vechi şi cu o
puritate.
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Maxim

și acestă

de-

Era un om, carele,
o mare elocinţă,
ce sunt. întocmite
mare eleganță și

XX.

urmeză lui Macarie în conducerea
bisericii din lerusalim.

Marcu care urmase lui Silvestru și care condusese fârte
puţin timp după dinsul biserica din Roma, murind, luliu
fu ales spre a-i ocupa locul. Cât pentru biserica, din lerusalim, Maxim îl luă conducerea după Macarie. Se dice,
că acest Macarie îl hirotonisise episcop de Diospole, însă
că poporul din Ierusalim, pentru curagiul cu care mărtu-

risise
lalte

numele lui Isus Christos şi peniru
virtuți ale sale, îl opri,

pentru

taină spre a le fi într'o di păstorul

renumele celor-

că îl desemnase

lor.

în

T6ma de a nu se

produce o ră&scdlă, fu causa că sa ales un alt episcop de
Diospole şi că a lăsat pe Maxim la Ierusalim, pentru a-și
îndeplini

acolo

funcțiunile

sarcinii

episcopale,

împreună cu

Macarie. Acei ce aii examinat acâstă afacere cu îngrijire,
asigură că Macarie consimţi la dorința poporului ce avea
de a opri pe Maxim și după ce la hirotonisit episcopul
de Diospole, se căi că nu l-a destinat mai bine spre a-i

fi succesor în vederea
cum

o mărturisia,

care

purității

El se temea

ca nu cum-va

lui Arie,

al6gă

să

unul

credinţii sale și a felului

îl făcea

atât

de

iubit

poporului.

Eusebiă și Patrofil, partisani

după

mârtea

rent al rătăcirii lor; și se temea

de

mult temeiu,

deja

cu cât ei aţâțaseră

sa,

care

acâsta

vieţii sale și nu se ţineait în liniște de
ce i-au înlăturat de la împărtășirea sa.

să

cu

turburări

cât

ai

fie ade-

atât

mai

în timpul

numai

după

—
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CAPITOLUL XXI,
Unirea dintre partisanii lui Arie și ai lui Meletie.
hătăcirea lui Arie favorisată de Eusebii ȘI de
-

Theognis.
—.

.—

Neînţelegerea iscată între Egipteni, nu putuse încă
să
fie terminată. Sinodul din Niceea condamnase în mod
ab=
solut eresia lui Arie și primise pe parlisanii lui Meleti
e

cu condiţiunile pe cari le-am spus. Când Alexandru se re-

întârse în Egipt, Meletie îi dădu înapoi bisericile ce
i le
usurpase și petrecu restul vieţii sale în cetatea de Lyco.
Puţin timp după aceia simțindu-se aprope de sfirşitul
său,
el numi pe I6n amicul săi intim, spre a fi succesorul
s&ă,
contra hotăririi Sinodului şi produse ast-fel noui turburări. Când Arienii vădură că sectatorii lui Meletie turburau

biserica,
întimplă

începură ŞI ei să se misce. Căci, după cum se
adese ori, că se despart în asemene ocasiuni, unii

aprobară doctrina lui Arie; cel-lalți susținură că era drept
că acei ce fuseseră hirotonisiți de Meletie, să aibă conducerea bisericii. De și Sectatorii lui Meletie și acel ai lui

Arie fuseseră în trecut de diferite păreri, ei se uniră atunci

din zavistie fiind-că poporul era forte unit cu preoții bisericii catolice și se uniră și ei împreună contra clerului

din Alexandria ; atacară pe inimicil lor comuni și se
apărară contra lor, ast-fel că cu trecerea timpului, cei ce
erai
de părerea lu! Arie, fură numiți Meletieni în Egipt, de
Și

aceștia, nu avuseseră nici o neînțelegere cu catolicii, afară
numai

aceea, ce se atinge de primat şi de conducerea

ricii; în timp
de și unii și
dul cestiunei
înimil lor, ei

bise-

ce Arienit țin aceiași doctrină ca și Arie Insă
alţii nu erai uniţi în ceea ce privesce fonși se condamnaă unii pre alții în adîncul
"și ascundea intenţiunile spre a reuși în ura

comună ce aveaii contra catolicilor, Și spre a-și ajunge planurile lor. Meletienii discutând adese-ori după aceea
asupra

materiilor contestate, admiseră credințele arienilor şi începură să le susțină. Aceste neînțelegeri întăritară din notă

spiritele, ast-fel că mai mulți atât din cler cât şi din popor
se despărțiră de la împărtăşirea celora-lalţi. Se reinoi dispula ating&târe de părerea lui Arie, la Constantinopole
și
5.

—
în mai multe alte
vinciile Bithiniei şi
Eusebit Episcopul
Niceea, corumpând
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cetăți și mai cu semă în acele din proale Helespontului. In fine se dice, că
de Nicomidia, și Theognis, Episcopul de
pre Secretarul în păstrarea căruia Cons-

ră
iantin încredinţase actele Sinodului din Nicea, 'şi sierse

iscăliturele

lor,

şi avură

Fiul lui Dumnedei

cutezanţa

să propoveduâscă,

nu trebue să fie numit

că

consubstanțial

despre acu Părintele s&i. Se dice, că Eusebiu fiind pârit
mare încesta înaintea Imperatorului, el "i răspunse cu o

drăsnâlă : Dacă

acestă

haină, "i dise el, ar fi fost tăâtă

sunt de
în presența mea, n'ași dice nici odată că părțile
vedea
a
aceeași substanţă. Impăratul fu forte supărat de
de
ul
renăscându-se cestiuni, pe care el credea că Sinod

Niceea le stinsese cu desăvirşire. El găsi mai cu semă forte

ea lor
răi că Eusebiu şi Theognis ai primit la împărtășir
nă nu
doctri
căror
a
pre 6re-cari locuitori din Alexandria,
peniese
supus
i
era de loc ortodoxă, şi pre cari Sinodul
pala
princi
tenţii, şi pre cari el însuşi "i alungase ca pre
mnă la
autori ai turburărilor. Unii asigură, că el i conda
aflaexil pentru acestă pricină. Dar am spus deja, ceea, ce
bine
mai
erau
ce
acelor
sem despre acesta din povestirea,
informați asupra acestei cestiuni.
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Arienilor

XXII.

şi ale Meletienilor contra

Sfîn-

tului Atanasie.

rcEusebiii şi Theognis fură, cel dintâi autori ai tuturor

mare
lelor de care suferi Sfintul Atanasie. Fiind-că aveai
face
a
vadă pe lângă Impăratul, eă '1 întrebuințară peniru

și
ast-fel, în cât Arie cu care erai legaţi și cu prietenie
să
cu credinţa, să fie restabilit în Alexandria, şi Atanasie
ațițat
a
că
i
atulu
Impăr
fie alungat. Ei '] acusară înaintea
închis
tăte turburările de care biserica era neliniștită, că a
e
reintr
să
singur ușa celor ce doreau din tâtă inima. lor

numai
în ea; că spre a restabili pacea şi buna înțelegere,
erau
iuni
acusaț
Aceste
at.
depărt
el singur trebuea să, fie
către
de
şi
pi,
Episco
de
sprijinite de către un mare num&r
oralți clerici cari erai cu Joan, ce pretindea că e forte

—

67—

todox, și cari atribueaui lui Atanasie și Episcopilor de partidul său tâte violențele ce fuseseră comise precum, aprinderea bisericilor, otrăvirile, chinurile și uciderile. Insă când
Atanasie a scris Imp&ratului, și prin scrisorea sa a împutat sectatorilor lui loan, că hirotonia lor era nelegitimă,
că

ei rasturnaii

ceea

ce

se stabilise la Sinodul

din Niceea;

că profesaii o pericul6să învățătură; că intentai acusațiuni

calomnidse și ațițaui r&scole contra, celor ce ţineau o doctrină

ortodoxă,

sciea cui să

privitore

dea

de acusaţiunele

la divinitate,

credămint.

acest

principe nu

Fiind-că el era forte

ce amândouă

partidele formai

necăjit

necontenit,

şi că nu dorea nimic mai mult de cât pacea, el scrise lui
Atanasie să numai refuze nimărui intrarea în biserică, și
dacă va afla că a refuzat-o, '] va isgoni din Alexandria.
lată termenii scris6rei sale: «Fiind-că cunâsceţi părerea mea,

«nu închideți biserica nimărui din cei ce vor dori să intre
«în ea; căci dacă voiii afla, că aţi închis'o, voiă trimite să

«vă depună și să vă ducă
Atanasie

în

afară de Alexandria». Însă

scriind Yarăși lui Constantin

și convingându-l,

că

Arienii nu trebueaă nici de cum să fie admiși la împărtăşirea, bisericescă, Eusebii se desnădăjdui de a'și ajunge
planurile, în cât timp Atanasie le-ar împedeca, şi credu de
datorie să se desfacă de el ori prin ce mijloc ar fi. Pentru
că n'avea însă nici un pretext de a face o întreprindere
atât de mare, el promise Meletienilor să le fie favorabil pe
lângă Împăratul, numai să vroâscă ei să intenteze o acu-

sațiune contra lui Atanasie. Ei îl acusară deci mai întâiu,
că a impus Egiptenilor
acusatorii asigurară că

o dajdie asupra tunicelor de in, și
el le-a cerut, partea lor din acea

dajdie. Insă Apis și Macarie preoți ai bisericii din Alexandria, cari erati atunci la curte se siliră de a înlătura acestă
calomnie. Atanasie fiind chiemat spre a răspunde la acesta,

fu încă acusat că a conspirat

contra

Impăratului și că a,

trimis în acest scop o cutie plină cu aur unui 6re-care numit Filumen. Insă Împăratul recunoscând adevărul permise

lui Atanasie să se reîntârcă în țara sa şi scrise poporului
din Alexandria că e un bărbat cu o sănătâsă învățătură, și
de o perfectă dreptate,

hul lui Dumnedeu
nevinovăția

și că recunoscuse,

că el avea Du-

și că nefiind acusat de cât din zavistie

sa triumfase

asupra

calomniei.

aflase încă că eraii' mari neînțelegeri

Şi pentru că el

în Egipt în privința
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lui Arie, și'a lui Meletie, el îndemnă pre popor prin aceeași
scrisore să reflecteze serios asupra judecăților lui Dumnedei să trăâscă în bună înţelegere, că a rămas încântat de

convorbirea ce a avut cu el; și să depărteze pre acei ce
turburau pacea. lată cum acest Principe lua tote îngrijirile
posibile spre a restabili dragostea și unirea între credincioși.
CAPITOLUL

XXIII.

Sîintul Atanasie e pe nedrept acusat, cum că a tăiat
mâna lui Arsenie.

Aceste dintâi

acusaţiuni ne reuşind

Meletienilor, ei in-

tentară altele noui; una că Atanasie a spart un vas, ce
servea la celebrarea Sfintelor mistere, şi alta că a, ucis pre

Arsenie, că i-a tăiat braţul spre a se servi cu el dea face
vrăji. Se dice, că acest Arsenie era un cleric care comițend 6re-cari crime se ascunsese de frică să fie dovedit

și de a [i pedepsit de către Episcopul să. Acusatorii lui
Atanasie căutând pre acest Arsenie cu îngrijire și găsin-

du-l, i promiseră tot felul de protecţiune, șil duseră în se-

cret într'o Monastire la un preot din amicii și din partidul
lor numit Prin. După ce l-ai ascuns ast-fel, ei publicară
pretutindeni că Atanasie l-a omorit. Ei plătiseră pre un călugăr, numit loan spre a'l face să sprijine acestă acusațiune. Svonul despre acesta, răspândindu-se pretutindenea,
și ajungend până la audul Impăratului, Atanasie se temu
ca să nu fie condamnat de judecători preveniţi, şi întrebuință pre atâta dibăcie pre câtă răutate aveati inimicii st,
și nu uită nimic spre a împedeca, ca adevărul să nu fie
întunecat prin calomnie. Era cu greă de a nimici acusațiunea alt-fel, de cât arătând, că Arsenie ce se dicea că el
l-a omorit, e vii.
|
El trimise deci să'l caute pe un diacon de a cărul cre-

dință era fârte asigurat. Acest diacon ducându-se în Thebaida,

află de la
acolo, nu
de jos, la
pre Prim

nisce călugări că era ascuns la Prim,
găsi pre Arsenie pre care! duseseră
primul svon al sosirii sale; însă el
și pre llie unul din amicii s&i ce se

şi mergend
în Egiptul .
găsi acolo
dicea, că a

dus pre. Arsenie aiurea, 'și-l denunță pre amândoi Coman-
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dantului trupelor din Egipt, carele întrebându-ii “
mărturis6scă, că Arsenie e vii; că el fusese ascuns
lor, și că se găsesce în Egipt. Atanasie având grijă
acestea să fie raportate lui Constantin, acest Principe

ca el să continue

a-și îndeplini

funcţiunele

sale

făcu să
în casa
că tote
"i scrise

cu

sir-

guința obicinuită, fără să, se supere de cursele ce Meletienil
i întindeaă, că. el sciea, căcă nu i-ai făcut de cât din za-

vistie aceste acusaţiuni calomni6se

ce

turburaii pacea bi-

sericii, și că "i va pedepsi dupre asprimea, legilor de nu se
vor linisci. El poruncii ca scrisorea sa să fie cetită înaintea a tot poporul, pentru ca fie-care să cundscă intențiunea,

sa.

Meletienii

miraţi de aceste amenințări,

trăiră în

Gre-

care linisce. Cu tâte acestea tote bisericile din Egipt se bucurai de o pace deosebită sub conducerea unui atât de
mare Episcop, și prospera din di în di prin mulţimea, de
necredui, . atât de păgâni, cât şi de eretică, pe cari el

convertea, la credinţă.

CAPITOLUL

XXIV.

Indienii se convertesc la Religiunea

creştină.

Am aflat, că în timpul acela, poporele cele mai depărtate de Indii, ce n'a audiseră nimic din predicarea, sfintului Bartolomeii, fură convertite la credință prin predicarea
unui preot numit Frumentius. E necesar de a aminti cu
ce ocasiune a fost el hirotonit, spre a arăta, că Religiunea
creștină nu. e o invenţiune omensscă, dupre cum o pretind

Gre-cari înșelători, ce spun minciunele cele

mai decădute.

Cei mai renumiţi Filosofi ai Greciei ai avut curiositatea să
călătorâscă în țările streine. Platon amicul lui Socrat a stat
mult timp în Egipt, spre a afla misterele acestui popor.

El s'a dus și în Sicilia, spre a vedea acolo munți de unde

ies fluvii de foc, care inundând câmpiile le făcură atât de
sterpe, în cât nu pot produce nici arbori, nici grâne, întocmai ca şi câmpiile Jin Sodoma. Empedocle, faimosul Filosof,
care a explicat doctrina sa, în versuri eroice, observând cu

atenţie acele focuri și cercetând causa isbucnirii lor, se a-

runcă în lăuntru, fără să scie pentru ce vrea ast-fel de
morte. Democrit, din Insula de C6 mărturisesce el însuși,
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că a călătorit mult, şi a petrecut opt-decă de ani în țările
streine. Mai mulți alţii din ce cei mai înţelepţi ai Greciei,

atât

at

şi moderni

cât

vechi

fost

aceeași

de

coprinși

curiositate. Merope, Filosof născut în Tyr, cetate din Fenicia, vroind să le urmeze exemplul, se duse până la Indii

însoțit de doi
văța, dintre
E.desius.

tineri ce erai

cari

se

unul

şi pe cari-i în-

rude cu el,

numea

și cela-lalt
-

Frumentius

După ce ai cutreerat Indiile și aii vedut acolo tot ce i-ati

plăcut, se hotări să se reîntârcă pe un vas ce era gata să
plece pentru Egipt. Vasul ancorând la un port spre a lua

apă și 6re care provisil, Indienii carl rupseseră alianţa ce
era mai 'nainte între ei și între Romani, îi prinseră și-i

uciseră pe toți cei ce erat pe vas, afară de Frumentius ȘI

de Edesius, a cărora tinereţe le insuflă compătimire. Fă îi

făcură dar Regelui lor, carele numi pe Edesius,

paharnicul

stu şi pe Frumentius a cărui credință şi prudenţă o recu-

noscu îndată, visternicul săi. După ce ei lau servit în curs
de mai mulți ani cu o perfectă credinţă, când era aprope
să moră, i-a liberat şi le-a permis să se ducă unde le va
plăcea. Ei avea gândul să se reîntârcă la Tyr. Insă Regina”
rugă

să

rămână

la curte

și să

afacerilor,

ia conducerea

până ce Regele, fiul săi va fi în virstă de a guverna prin
el însuși. Ei se înduplecară la rugămintele acestei principese şi luară administaţia Regatului. Frumintius, fie de la
sine însuși, sau prin o inspiraţie dumnedeescă, se informă

dacă sunt chreștini în Indii, saii neguţători Romani.

se găsiră din aceștia, și-i aduseră la dinsul,

Când

el îi primi eu

multă bunătate şi le porunci să zidâscă biserici spre a se
aduna în ele şi spre a servi pe Dumnedeii dupre obiceiul
şi ceremoniile ce se observaii în tâtă întinderea Imperiului

Roman. Când Regele ajunse la virsta de maturitate, ei îl
rugară și pe Regina muma sa de a le permite să se reîn-

târcă 'în țara lor. De şi plecarea

pentru

lor fu forte întristătore

acest Principe și Principesă,

totuși

ei nu

consim-

țiră să mai rămână. Edesius se duse la Tyr spre a-și ve"dea părinţii acolo și după puţin timp fu înălțat la cinstea
mu px-preoției. Frumentius

preferând pietatea și serviciul lui Dum-

Gmsastisnedeii, iubirei de patria sa şi de rudele
Alexandria,

vorbi

acolo

cu Atanasie,

sale,

se

duse la

îi descrise starea

în

care era religiunea chreștină în Indii și nevoia ce aveau de
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un Episcop. Adunând preoții ce erai atunci în clerul său

și convorbind cu el asupra acestei cestiuni, fu de părere
a
că nimeni n'ar fi atât de propriu ca Frumentius spre
e
fi Episcop de Indii, fiind-că el aruncase deja. acolo primel
în
deci
-se
rcându
reînto
ntius
seminţe ale credinţii. Frume
Indii, îndeplini acolo cu atâta demnitate funcțiunile sarcide cât
nei episcopale, în cât n'a fost mai puţin admirat

un apostol. Dumnedeii îl făcu renumit prin minunile şi prin
vindecările

extra ordinare.

XXV.

CAPITOLUL

Sinodul din Tyr. Depunerea
R&utatea

sfîntului Atanasie.

inimicilor sfintului Atanasie născu noul încur-

cătură şi aţițară contra lui ura Imperatului Şi un mare număr

de acusatori.

Principele

şi de strigătele lor,

importunat

de plingerile

lor

convocă un sinod la Cesareea, cetate

din Palestina. Tâma ce avu Aţanasie de a fi apăsat prin
meșteșugirile lui Eusebiu, Episcopul de Cesareea, ale lui EEusebii Episcopul de Nicomidia și ale altora din partidul lor,

îl împiedică de a veni la acel Sinod, de și a fost invitat. EL amână timp de trei-deci de luni de a se înfăţişa la Sinod,
cu tâte stăruinţile ce se întrebuințară spre a-l face să vină.
Dar în fine, el îu constrîns să se ducă în
piscopii din orient ce erai acolo adunaţi îl
pundă la acusaţiunea formată contra, lui,
I6n, prin Calinic Episcopul și prin Ischirion

tele acestei

acusaţiuni

erai,

acea cetate. Esiliră să r&sdin partea lui
preotul. Cape-

că el distrusese un vas ce

servea la celebrarea sfintelor Mistere; că resturnase scaunul Episcopal; că de mai multe ori pusese în fiare pe acest Ischirion şi că Va acusat în mod calomnios înaintea
lui Higin, guvernator de Egipt; că a aruncat cu pietre în
statuile Impăratului; că a depus pe Calinic, Episcopul de
Pelusa, ce se împărtăşise cu Alexandru, din ură că a refusat să se împărtăşâscă cu dînsul, până ce se va fi justi-

ficat de ceea ce era

acusat,

că a încredințat

conducerea

bisericii din Pelusa unui preot numit Marcu, de și el fu
sese depus; că a pus sub paza soldaţilor pe Calinic, la-

395.
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muncit și la târit înaintea Tribunalelor. Pe lângă acestea
erau mai mulți Episcopi din partidul lui I6n, precum Euplu,
Pachomie, Isac, Achilas şi Hermeon, cari-l acusati, că a
comis violențe şi ultragii. Mai mult, ei îl acusai toți împreună că na fost ridicat la demnitatea episcopală de cât
prin călcarea de jurămint a câtor-va, persâne; pentru că
Episcopii se uniseră cu toţii, că nici unul nu va fi hiro-

tonit, mai "nainte de a se justifica înaintea lor de crimele
cei erai impultate; că i-au înşelat nevroind să le dea nici
o satisfacere de când ei se despărţiseră de împărtășirea
sa; ci din contră, că le-au făcut violențe și i-ai aruncat
în "temniţă, Ei reînoiră dupe acâsla, acusaţiunea, că a omu bx.morit

pe

Arsenie

și că i-a tăiat mâna;

și

pe

cum

se în-

3%. tîmplă de obicei în afacerile unde mai mulți conspiră spre
Censtaztnd perde pe un inimic comun, apărură de odată noui acusatori, cari pînă atunci trecuseră tot-deuna de amici a-i
acusatului. In fine se citi o scrisâre coprindând aclamaţiunile ce făcuse poporul din Alexandria cu acâstă ocasiune
şi prin care aclamaţiuni se părea că refusă să se adune
în biserică, ca dupre obiceiu. Atanasie fiind silit să se justifice și înfăţişându- -se de mai multe ori înaintea judecătorilor, respinse unele din acusaţiuni ce erau formate contra

lui și ceru timp sprea răspunde la. cele-l-alte. EI era într'o
extremă nehotărire, când se gândea la trecerea ce aveai
acusatorii s&i pe lângă judecători, numerul sectatorilor lui
Arie şi al lui Meletie, cari eraă gata de a depune contra
lui, indulgența de care usau către acusatorii săi, după ce
el le-ai dovedit calomnii, precum era, casul lui Arsenie,
căruia se dicea că eli-a tăiat braţul și în casul unei femei,
căreia,

se

dicea,

că el îi dăduse

bani

spre

a o conrupe.

Se recunoscuse forte lamurit, nu numai falşitatea, ci încă
şi nelegiuirea acestor două acusaţiuni. Pe când acea femee
acusa pe Atanasie în presența Episcopilor că a violat'o,
Timotei, preotul bisericii din Alexandria, care era lângă
Atanasie și care se înțelesese cu el de a răspunde acestei
femei îi dise: Ce! ei te-am violat? Femeea-i răspunse da!
și-ă arătă împrejurările locului şi ale timpului. Cât pentru
Arsenie, Atanasie îl presintă înaintea judecătorilor, probă

că el avea două mâini şi două braţe și ceru ca acusatoriă
să&l să mărturisescă despre braţul și despre mâna ce ela-

rătaseră

spre ași sprijini calomnia

lor.

Se dice,

că acest
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Arsenie aflând că Atanasie era acusat că la ucis şi era,
în mare supărare pentru acestă pricină, fugi din locul,
unde'l ascunseseră și veni la Tyr în diua precedentă dilei
când era să se judece.

Aceste două acusaţiuni fiind respinse ast-fel, nu se făcuamuou.
nici o mențiune de cea dintâii în actele Sinodului; pen- 2%.
tru că ea. se păru prea contrariă onestității şi bunei CU-constaatia
viințe. Cât pentru cea de a doua, acusatorii credeai să
se justifice cu prisosință, dicând că un episcop numit Plusian
arsese casa lui Arsenie din porunca lui Atanasie și apoi
l-ai legat de un stâlp și l-ai bătut întrun mod crud; și

în fine, l-au închis într'o temniță strimtă și că găsind mijloc
de a fugi, el se ascunsese și că ei au avut dreptate să
credă, că el murise, fiind-că nu se mai arăta; că reputațiunea ce el işi câștigase prin curagiul cu care el își mărturisisese credința în timpul persecuţiunii, făcându'l prea
iubit episcopilor din partidul lui I6n, ei îl căutaseră cu tâtă
îngrijirea ce le fusese posibilă. Când Atanasie reflecta asupra. tuturor acestor împrejurări, nu se putea opri de a se
teme de succesul judecății, nici chiar de a se teme că
inimicii săi să nu-i întindă vre-o cursă spre a-l perde. In

fine după mai multe ședințe Sinodul fiind în mare
cătură și desordine

și acusatorii strigând în mod

încur-

sgomotos

cu o mulțime de alte persone ce erau în jurul scaunelor,
că Atanasie

era om

violent, un

scelerat,

un oin nedemn

de sacerdociu şi că trebuia să fie depus. Cei ce erau puși
din

partea

împăratului

spre a menține

ordinea și

disci-

plina, îl scâseră în taină, de frică să nu fie sfişiat de către acei iurioși. lar el când v&du că nu putea să rămână
în Tyr în siguranţă, nici să spere vre-o dreptate de la ju-

decătorii săi, carl erai devotați

inimicilor. săi, se

duse la

Constantinopole. Sinodul îl condamnă în absenţă, îl depuse
și îl opri de a se mai întârce în Alexandria, spre a nu
face acolo rescdle. Sinodul restabili pe I6n şi pe acei dinaunx.
partidul s&u în funcțiunile hirotoniei lor, declarând că ei .
fuseseră cu nedreptul lipsiţi de ele. Acești episcopi trimi-Gonstantia

seră apoi împăratului o relațiune de aceea ce făcuse în
adunarea lor și scriseră și celor-lalți episcopi spre a-i înSciința să nu mal întreţină mai mult nică o împărtăşire cu
Atanasie, pentru că el [usese dovedit criminal, fapt de care

luaseră

cunoscință și că modul cu care el

s'a retras dă-
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dea loc să se crâdă că era vinovat de crimele pentru care
ei nu putuseră să-l judece. Ei declarară apoi, că au fost
obligați să-l condamne după cum făcuseră. Mai întâiu pentru că în loc de a se presenta în anul precedent la Sinodul ce împăratul convocase la Cesareea, el a făcut pe
episcopi să aştepte prea lung timp şi a desprețuit t6te ordinele principelui. Mai mult, pentru că episcopii adunându-se la Tyr, el a venit acolo cu o mare suită, cu scop
de a face rescolă, că câte odată a refusat să se justifice
de crimele de care era acusat, câte odată a adresat ocărl
Prelaţilor şi câte odată a refusat să se supună judecății
lor, Ei diseră prin aceiași scris6re, că el fusese întrun
mod arătat dovedit, că a 'distrus un potir și că acesta era,
justificat prin raportul lui Theognis episcopul de Niceea, al
lui Maries episcopul de Chalcedona, al lui Theodor episcopul de Heracleea, al lui Valens, al lui Ursace și al lui Macedonie, cari fuseseră trimiși într'un sat din Egipt, unde
faptul se petrecuse, spre a se informa despre acesta. Iată
modul cu care acești episcopi presentară capetele de acu-

saliune ce fuseseră propuse contra lui Atanasie și le representară cu aceiaşi artă cu cari procedeză Sofiștil în
scop de a le da 6re-care faţă.
A fost cu tâte acestea mai mulți prelați în acel Sinod
cari credură, că condamnarea era nedrâptă. Se dice că
Pafnutie mărturisitorul luă pe Maxim, episcopul din Ierusalim de mână spre a-l îndepărta, dicend că mărturisitoriă

lui lisus Christos, cărora li sai scos ochii și li s'au tăiat
nervii pici6relor

pentru

apărarea

numelui

său, nu trebue

să șadă într'o adunare de nelegiuiţi.
-

i!

CAPITOLUL

Sfințirea

Biserica
isprăvită
unul din
o scris6re
să mârgă

XĂVI.

unei biserici, zidită
Ierusalim.

de Constantin la

Calvarului ce se numesce marele Martir fiind
în al trei-decelea an al domnei lui Constantin,
secretarii săi, numit Marian, duse din partea sa,
către episcopii adunaţi la Tyr, spre ale porunci
cu grabă la Ierusalim și să sfințescă noua bi-

serică. De şi acest

principe dorea forte mult

acestă sfin-

țire, el nu voise însă, ca episcopii so scie, mai înainte de
a-șifi terminat neînțelegerile dintre el. Acești episcopi du-

cându-se

însemnată

sfințiră

deci la lerusalim
de bogate

admirare. Din acest

pod6be

timp

biserica şi o mulțime

ce nu se puteai

vedea

s'a celebrat în toți anii

fără

s&rbă-

t6rea. acestei sfinţiri cu o solemnitate atât de mare, în cât
sa facut multor acolo botezul, căci multe persone vin
din tote părţile lumii spre a visita sfintele locuri.
CAPITOLUL

XXVII.

Arie e zechiemat din exil de către împăratul și-i
presintă confesiunea sa de credință.
Episcopii cari urmau rătăcirea lui Arie găsiră atunci o
ocasiune favorabilăde a căuta restabilirea sa şi aceea a
lui Euzoius, făcând ast-fel, ca să se ţină un Sinod în cetatea de Ierusalim. lată cum ajunseră ei la, acest scop.
Un preot care lăuda necontenit pe Arie, avea ondrea
să visiteze adese or pe Constanţia, sora împăratului Constantin. Nimeni nu scia la început că el avea ast-fel de simdevenit în destul de familiar cu acestă
timinte, însă câa nd
principesă pentru ca să i le potă descoperi 'şi luă libertatea de a, se plânge ei de nedreptatea, de care suferea
Arie şi anume ca să fie obligat să trăiască departe de ţara,
sa şi de purtarea lui Alexandru episcopul de Alexandria,

care îl înlătură de la împărtășirea

el, ce-și câștigase în popor,

născu

bisericii. Stima, îi dise

zavistii acestui episcop

contra lui. Constanţia credu, că acest preot îi spunea adevărul, dar nu întreprinse nimic totuși contra decisiunilor
Sinodului

din Niceea.

Cădend întro bolă de care ea credu că nu

pâte să se

vindece, rugă atunci pe împăratul fratele său, care vephise să o cerceteze, ca săi acorde ultima graţie ce avea
să-i câră. Acâstă graţie fu de a onora cu prietenia sa pe

preotul de care vorbesc și de a-i da
om forte
de morte

credămint, ca unui

ortodox. Pentru mine, adaogă ea, sunt aprope
și nu mai am nici o grije de acâstă viţă. Sin-
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gura frică ce-mi rămâne, e ca să nu vi se întâmple
vre-o
marea, nenorocire, precum ar fi perderea imperiului, sau
în fine să nu suferiţi vre-o pedepsă teribilă de la dreptatea dumnedesscă, pentr. că aţi condamnat 6meni nevinovați la exil,
după
insinuările celor r&i. De atunci împăratul primi pe acest
preot

în dragostea sa și dându'i de mai multe ori libertatea să vor-

bescă

cu el despre

acel6și

lucruri despre

care el vorbise

cu Constanţia, sora sa, el credu că trebue să examineze
din not afacerea lui Arie, ori că dădea credămînt cuvintărilor

acestui

preot,

saă

că

avea

numai

scopul

unde

se găsia

de

a-l

îndatora în urma recomandaţiunii surorii sale. Curând după
aceea el rechemă

pe Arie din locul

buinţaţi în sfînta

Scriptură.

exilat

și-i ceru mărturisirea credinţii. Arie evită tote expresiunile
noui ce el inventase mai înainte şi nu se servi'de cât
de termenii cei mai simpli și cari sunt adese ori întrePe lângă acesta, el încredință

cu jurămînt că ţinea acestă învețătură şi că nu avea nici
un înțeles ascuns în sufletul săi. Iată cum era formulată
acea, profesiune de credinţă.
Arie

și Euzoius preoți, prea religiosului Imperat

și prea iubitului de Dumnedei
stăpânul nostru.

Constantin,

«Dâmne împărate ! vă expunem credința nostră, după
«cum pietatea vâstră ne-a poruncit Și ve mărturisim în

«scris înaintea. lui Dumnedeii, că noi Și cei ce sunt cu noi
«credem sincer aceea ce urmeză. Noi credem întrun sin«gur Dumnedei, Tatăl a tot puternic și în, domnul nostru
«lisus Christos,

«de toți veci,

fiul stă, pre carele l-a născut

Dumnedei

mai înainte

cuvîntul prin carele tote s'a fă-

«cut ce sunt în ceri şi pe pămînt, carele
«pămînt şi s'a făcut om, carele a suferit

sa pogorit pe
mortea, a în-

«viat, sa suit la cer, de unde iarăşi va veni să judece
«vii și morții. Credem în sfintul Duh, în învierea morților,

<în vița vecilor, în împărăţia cerului,
-în o biserică cato«lică răspândită în tot pămintul. Noi am înv&ţat acestă
«credință din sfintele Evangelii, unde Mântuitorul dice
« Apostolilor st: Mergând învăţaţi, tâte nemurile, botezându-i
«pre €i, in numele Tatălui, al Fiului și al sfintului Duh.

«Dacă noi nu

suntem în acestă credință și dacă

nu pri-
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«mim cu adevărat pe Tatăl, pe
«cum biserica, catolică și sfinta
«t6te învaţă, Dumnedeti să ne
«acesta și în cel viitor. Pentru
«pe

pietatea

vâstră,

«fiind-că avem
«tru că ținem
«ne

împace

împărate,

Fiul şi pe sfîntul Duh după
scriptură ce noi urmăm în
fie judecător și în vâcul
acesta rugăm forte umilit
prea

iubit

de Dumnedeii,

că

ondrea de a fi membri ai clerului, și pencredința, bisericii și înţelesul scripturi, să

cu acâstă

biserică

care

e mama

n6stră, pentru

«ca cestiunile și disputele zadarnice fiind: curmate, să în«treţinem toți împreună pacea şi să facem lui Dumnedeii
«rugăciuni

«tru

solemne,

gloria

turisire

de

pentru

prosperitatea

familiei vâstre».
credință

era vicl€

imperiului și pen-

Unii asigură, că acestă mără şi de Și se părea

contrară

învățăturii lui Arie, ea era în adevăr conformă ei; pentru
că era alcătuită în termeni vagi, cărora se putea da felurite înţelesuri. Imp&ratul credu că Arie și Euzoius erau
în

aceiași

mare

credință

bucurie.

cu

Cu tte

tabili în împărtășire,

episcopii Sinodului

acestea
fără

din Niceea Şi avu

el nu întreprinse de a-i res-

participarea şi aprobarea

acelora

cari cupă regulele bisericii sunt judecătorii inv&țăturei. EI îi
trimise deci la episcopii cari eraă atunci adunaţi în lerusalim, cărora le scrise să examineze mărturisirea de credință ce dăduse Arie și Euzoius și să judece afacerea lor
favorabil, oră că vor cunosce, că ei ţineau o învățătură ortodoxă și că n'au fost condamnaţi de cât din zavistia inimicilor
lor, sau că neavând cuvînt să se plângă de condamnarea ce
li se făcuse, ei ati schimbat mai pe urmă credința. Cei ce dorea de mult timp să-i admită la, împărtășire r&maseră încântaţi de a fi găsit acestă ocasiune Și scriseră îndată împăratului, bisericii din Alexandria, episcopilor șşi clericilor din Egipt

din Libya șiș din Thebaida spre a-i îndemna să-iprimâscă,fiind-că
împăratul aproba credința, lor și că aprobarea acestui principe:
era confirmată prin aprobarea. întregului Sinod. Ei adaogă în:
josul scrisorii lor mărturisirea de credinţă a lui Arie şi a lui
Euzoius. lată ce s'a făcut cu multă căldură în acest Sinod din.
Ierusalim.
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CAPITOLUL
Scrisorea

lui Constantin.

XXVII.

Exilul

sfîntului Atanasie.

——.-.—

Sfîntul Atanasie fugind din cetatea Tyr, dupre cum
am spus, veni la Constantinopole si se plânse Imp&ratului
de nedreptatea cu care fusese judecat și-l rugă să facă de
a, se examina în presența sa aceea ce se hotărise în cetatea Tyr. Impăratul găsind acestă cerere f6rte dreptă scrise
Episcopilor în acești termeni: «Nu sciă ce a hotărit adu-

«narea vostră în încurcătură și în desordine; dar se pare
«că ea a hotărit ceva în prejudiciul

adeverului

și că ne-

«înțelegerile vosire cărora nu vroiți nici de cum să puneţi
«capăt,

vă împedică

de a considera

aceea

ce e plăcut lui

«Dumnedei. Îisă providența dumnedeâscă va risipi aceste
«neînțelegeri și m& va face să recunosc, dacă ați avut 6re„«care
«sai

grijă de adevăr
din

ură.

Doresc

și dacă

n'aţi judecat

ca să veniţi

din

aici în grabă,

prietenie
spre

«da semă de aceea ce aţi făcut. Veţi sci pricina
«care vE chiem ast-fel. Pe când intram călare în
«cetate fericită pe care o privesc ca patria mea și
«am numit-o cu numele meu, Episcopul Atanasie,

a-mi

pentru
acestă
pe care
a apă-

«rut atât de neașteptat în mijlocul stradei cu alți câţi va,
«ce-l însoțeau,

în căt am

fost surprins

de acesta.

Dumne-

«dei care vede î6te 'mi e mariur, că nu lam recunoscut
«de o cam-dată şi că a trebuit ca unii din suita mea să-mi
«spună, cine era şi de ce venea să se plângă. Nu vorbii

«cu el îndată. Fiind-că stăruia să-i daii o audienţă și eu
«i-o refusam și puţin a lipsit chiar ca să poruncesc să-l
«înlăture, el îmi dise cu mai multă libertate şi îndrăsnslă
«ca mai "nainte, că mă ruga numai să vă poruncesc să
«veniţi aicea, pentru ca el să potă a se plinge în presența
«vosiră, de nedreptăţile ce suferise. Acestă rugăciune pă-

«r6ndu-mi-se rațională și conformă dreptăţii domnirii mele,
«am hotărît să vă scriu spre
«asistat la Sinodul din Tyr să
«spre a mă face să recunosc
«căţii ce aţi tăcut mie, dic pe

a porunci ca toți cei ce ai
vină îndată în urma mea,
prin fapte, dreptatea judecare nu veți refusa să mă

«priviţi ca, un credincios servitor al lui Dumnedei. Pietatea
«mea, a restabilit pacea, în totă lumea și a făcut să se bine-
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de naţiunile,

«cuvinteze numele lui Dumnedei
nici cum

<nosceaă

mai

ce nu cu-

Şi e evident,

"nainte adevărul.

că

Bar«cine nu cunâsce adevărul, nu cun6se pe Dumnedeii.
ul
mijloc
prin
că
serves
să-l
și
«barii au învăţat să cunâscă

împre«meă, când el ai vădut, că el avea grijă în tote
frica
de
încă
tă
«jurările de a m& protege: şi ei îl respec
lim
desvă
«ce ati de puterea mea. Însă noi cari părem că
«misterile milostivivii

sale,

căcă nu

voii

dice,

că le păzim,

«nu facem nimic care să nu tindă la discordia și la ruși
«ina, n&mului omenesc. Veniţi deci toți aicea în grabă
«fiți siguri, că voiu

face toi posibilul spre a conserva. legea

«hui Dumnegei și spre a sdrobi pe inimicii să, cari sub
«aparenţa. unei sfinte mărturisiri introduc grozave blesteme».

Acestă

scriscre a Impăratului

înspăimântă

pe unii

din E-

piscopi și-i tăcu să se reîntorcă la pisericile lor. Eusebiu,
Episcopul

de Nicomidia

și acei din partidul săi, veniră la

Constantin şi-l încredințară, că Sinodul din Tyr nu rostise
nimic, de cât forte drept contra lui Atanasie și luând de

și pe
marturi pe Theognis, pe Maris, pe Teodor, pe Valens
In
Urzacie îl făcură să crâdă, că el a sfărîmat un potir.
fine, calomniile lor învinseră nevinovăția, sai că Impăratul
a dat credămînt cuvîntărilor lor, sai că spera, că Episco

pii ar întreține pacea, între dinșii când Atanasie
depărtat, el îl isgoni la Treva,
condus îndată după aceea.

CAPITOLUL

cetate

din

Galia,

ar fi înunde

îu

XXIX.

Alexandru, Episcopul de Constantinopole refusă să
primâscă pre Arie la împărtăşirea bisericii.
Mortea lui Arie.
Arie se duse în Egipt dupe Sinodul din lerusalim; însă
neputând fi admis la împărtăşirea bisericii de Alexandria,
se reîntorse la Constantinopole. Fiind-că toţi cei ce susținea învăţătura sa şi cari erai legaţi prin înţelegere cu
Eusebii, Episcopul de Nicomidia, se duseseră acolo cu scop
px.
de a ţine un Sinod. Alexandru, Episcopul acestei cetăți sean
%acesta,
la
sili de a împedeca adunarea; dar neputând reuși

el refusă pe faţă să admită pre Arie la împărtășire, și de-amatantia
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clară că nu era nici drept, nici conform regulilor bisericii
de a r&sturna înv&țătura Episcopilor ce se adunaseră la Si-

nodul din Niceea, din tote părțile lumii. Când partisanii lui

Eusebii

vădură

cuvintele lor, ei

că nu puteai îndupleca pre Alexandru prin

"1 încărcară

cu

ocări și-l ameninţară cu

jurămînt, că dacă el nu va primi pre Arie la împărtășire,
până în o sută de dile, "1 vor depune, şi vor alege un alt

Episcop în locul săi, care ar consimţi să se împărtășescă

cu Arie. Ast-fel se despărţiră. Partisanii lui Eusebiă așteptată termenul ce ei fixase spre a pune în lucrare răsbunarea,
lor, jar Alexandru se ruga lui Dumnedei să bine-voiască
a înlătura efectul ameninţ rilor Eusebienilor. Nimic nu-i pricinuea atâta supărare, ca cunoscința, ce avea, că Impăratul
se lăsase să fie prins în partidul inimicilor stă. In ajunul dilei ce fusese fixată, el se prosternă la pămint înaintea
altarului, şi se rugă lui Dumnedei t6tă nâptea de a nu
„permite să se pună în lucrare proiectele ce se formaseră.
Spre s6ra, aceleeaşi dile, Arie având dure:e în pântece intră
întrun loc destinat pentru satisfacerea necesităților naturii.
Fiind-că el rămăsese prea mult timp acolo, unii din cei ce-l

aștepta intrară acolo și-l găsiră' mort.
Acest

mod

de a muri

nu fu privit de tâtă lumea în ace-

lași fel. Unii cred, că prea marea l-ucurie ce avea de bunul
succes al intervenirilor sale “i pătrunseră inima și-l asfixiă

de o dată. Alţii au credut că acest fel de morte era pedepsa, nelegiuiril sale. Acei cari susțin părerile sale au r&spândil. ve-tea că a fost omorit prin mijl6ce nedemne.
a

e

CAPITOLUL

Părerea

XXX.

Sfintului Atanasie asupra

-

morții lui Arie.

n.

imi».
Nu va fi de prisos să amintesc aici aceea ce a scris
2. Atanasie Episcopul de Alexandria asupra acestei cestiuni.
Geastaa
« tia
Arie, dice el, care a fost autorul acestei eresii Și tovarășul lui
«Eusebiu, fiind chiemat de Imperatul Constantin, de fericită
«memorie, dupre stăruința partisanilor lui Eusebiă de Nico«Midia, și primind poruncă de a'ȘI da confesiunea sa de cre-

<dință, o alcătui într'un mod viclean, și dupre urmarea, diavo-

«ului,

ascunsă nelegiuirea, sa sub cuvintele simple ale Sfintei
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«Scripturi. Prea fericitul Constantin dicendu-i, dacă nu ascun«deți nimic în inima vâstră contrar scrierii vâstre, mărturisiți
«adeverul; iar dacă veţi călca jurămîntul, Dumnedeii vă va
«pedepsi: nenorocilul jură că nu ține nimic de cât ceea ce
«scrisese și eșind îndată după aceea, fu pedepsit de căl«carea, sa de jurămiînt şi plesni prin mijlocul pântecelui.
«Vi6ţa tuturor Gmenilor se termină cu morlea. Nu se cuvine
«nici o dată a insulta pre un mort, de și ar fi fost inimicul
«nostru, pentru că nu scim de vomtrăi până de ssră. Însă,
«felul morţi lui Arie e atâta de extra-ordinar, în cât am
«fost obligat să-l amintesc. Căci, pe când parlisanii ame«nințaă să-l restabilescă în irmpăutăşirea bisericii, şi pe când
«Alexandru, Episcopul de Constantinopole se opunea ame«nințărilor lor, Arie 'şi punea t6tă speranţa sa în violența

«Și în furia lui Eusehii. Era într'o Sâmbătă și el spera să
«reintre diua viitore în biserică. Neînţelegerea era forte în-

«verșunată. Partisanii lui Eusebiu făcea mari ameninţări,
anu 2.u.
«Și Alexandru nu recurgea, de cât la rugăciuni. Dumnedeii 3%.
«curmă neînțelegerea și condamnă pre cei nedrepţi. PuţinCenstaatia
«mai "nainte de apusul Sorelui, Arie se simţi grăbit ză in«tre întrun loc public, unde 'el perdu visța Și speranța
«de a [i restabilit în împărtășirea biserici. Constantin de
«fericită memorie, fu mirat de acest fel de morte, pe care o
«privi ca convicţiunea călcării de jurămînt. Fie-care recunoscu
«atunci forte lămurit, cât erai de slabe amenințările parti«sanilor lui Eusebit, și cât era de zadarnică aşteptarea lui
«Arie. Afară de acâsta, se arătase lămurit, că nelegiuirea.
«lui Arie fusese condamnată de Mântuitorul, atât aci, cât
«Şi în adunarea primilor părinți. Nu e deci de mirare, ca.
«să se găsescă încă persone, cari încercă să desvinovățescă
«pre acela ce a fost condamnat prin judecata Domnului,

«și de a apăra, o rătăcire, ce el a declarat-o contrară cre«dinţii, când el n'a permis ca autorul său să intre în bi«serică. Am aflat, că Arie a murit ast-fel».
Se dice, că mult timp după aceea, nimenea nu vroi să se
servescă de scaunul pre care el murise. Fiind-că ori care intra în acel loc public, nu se găsia nimeni care să nu evite cu
“groză locul unde nelegiuirea primise o pedepsă atât de
grabnică și atât de înfricoșată. Cât va timp mai târdiu, un
om: bogat. din partidul Arienilor, spre a şterge amintirea

acestei morţi, cumpără locul și zidi pre el o casă.

6,
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CAPITOLUL XXXI
Noui turburări în biserica

împeratului

mud.

Sfișitul

din Alexandria;

scrisorea

Constantin.

vieţii lui Arie nu fu și sfirșitul

învăţăturii

lui

2%. şi acel ce o susțineaii nu încelară să întindă curse acelor

Dastaatace erati de 0 credință contrară. Pe lângă acesta, poporul
din Alexandria se plângea în public de exilul lui Atanasie

lui Dumnedeu

şi făcea rugăciuni

reîntorcerea sa.

pentru

Marele Antonie scriea adese ori împăratului, spre a-l ruga
să nu dea cred&mint cuvintărilor Meletienilor și de a le
respinge ca. pe nisce calomnii. Insă acest principe nu se
îndupleca nici de cum. El imputa poporului din Alexandria ușurința şi nebunia sa. El porunci clericilor şi călugăriţelor de a sta în liniște, declarându-le că nu-și va
schimba, hotărirea și nu va rechema pe Atanasie, pentru
că era un răsvrătitor, care fusese condamnat de judecata
bisericii. In privința lui Antonie, el îi scrise că nu putea
despreţui socotința unui Sinod, de cât atunci când unii ar
fi judecat din ură sai cin părtinire; nu era nici o aparență, că un numer atât de mare de buni episcopi să se
fi găsit în acestă rea disposițiune, că Atanasie era un îndrăsneț şi un insultător, autorul desbinărilor și al turburărilor.

Inimicii

lui

Atanasie

îl acusai

de

aceste

crime,

pentru că sciaă că împăratul avea o mare aversiune de
ele. Acest principe aflând că biserica era desbinată în două
părți, dintre care una susţinea pe Atanasie și cea-l-altă pe
I6n : fu coprins de o mare indignare și isgoni pe acest
din urmă. Eră acela care urmase lui Meletie și cure lusese

au oxadmis la împărtăşirea, bisericii şi restabilit în funcţiunele
36. sale cu acei din partidul s&ă de către Sinodul din Îyr.
cat Acest I6n fu isgonit ast-fel cu tot creditul inimicilor luă
Atanasie, dar în fine fu isgonit fără să-l fi putut garanta,
de acesta decretele Sinodului din Tyr; pentru că împăratul
era. neînduplecat şi ncîndurat către acei ce erai bănuiţi
|
că produc desbinări şi turburări în popor.

CAPITOLUL

XXĂXII.

Imperatul desființeză diferite secte.
De și în convorbirile particulare învețătura lui Arie era
susținută de către un mare număr de persâne, totuși ea
nu formase încă un partid cărui să i se fi dat numele

său. Toţi
cipati

creștinii se adunaii în

la aceeaşi

împărtășire,

aceleași biserici și parti-

afară

de

Novaţieni,

de Fri-

gieni, de Valenltinieni, de Marcioniţi, de Paulianiști și de
alți Gre-cari ce urma rătăcirile inventate de mult timp ;
îns& împăratul făcu atunci o lege, prin care el desființă

oratoriile

tuturor

acestor

secte și porunci

ca ele să

se

întrunescă în biserica catolică, fără să se potă aduna, nici
în case particulare, nici în vre un alt loc public şi fură
ast-tel mai tote desființate prin acestă lege. Sub domnirea
împeraţilor precedenţi, toți cei ce făceaii mărturisiri de reli-

giunea,

creştină,

erai fâră osebire trataţi,

păgânii şi persecutați

cu o egală crudime,

întocmai ca și
de și nu aveau

aceleași credințe. Acestă persecuţiune chiar ce ei sufereati
în comun, îi împedeca să potă afla exact și să deosibâscă
părerile unora de a le altora. Fie-care sectă se aduna separat și. de -şi ea nu era compusă de cât de un mic nu-si.

m&r de pers6ne, totuși se menținea. Însă în urma, acestei 356.

legi, ele nu mai putură să se adune, nici în public pentraconstantia
că era oprit, nici în particular, pentru că episcopil şi cle-

ricii

observati

cu o stricteță de

necredut.

adunară în biserica

catolică, de

temă

taţi.

fără

succesori,

Cel-lalţi muriră

să lase

să

Mai
nu

mulţi se
fie

pentu

maltracă nea-

vând libertatea, ei n'avusese nici un mijloc de aşi comunica credințele lor și de a face discipoli. Cea mai mare
parte din comunităţi erai reduse la început la forte puţine

pers6ne sâii că acesta provenea din extravaganța părerilor
ce se susțineaii, saii din ignoranța celor ce le inventase.
Numai Novaţienii ai fost carl găsind fârte bune călăuze
şi cari păstrând tot-da-una acel6și credințe ca catolicii,
privitore la divinitate, r&maseră în fârte mare număr, fără
ca acestă lege să le fi făcut vre un prejudicii. Constantin
slăbi ceva din severitatea sa în favorea lor, pentru că el
avea planul numai să. înspăimânte pe supuşii sti, iar nu

—
să-i pârdă. E probabil, că
sfinţenia, lui Acesie, care
in Constantinopole, servi
sprijin. Frigienii suferiră
eretici în t6te provinciile
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stima particulară ce el avea de
era atunci episcopul Novaţienilor
acestei societăți ca un puternic
același tratament ca și cei-l-alți
imperiului afară numai de Frigia

unde din timpul lui Montan,“ei au fost tot-d'a-una în mare
număr, după cum sunt încă și astă-di. Eusebii episcop
de Nicomidia şi Teognis, episcop de Niceea, începură atunci
să combată prin scris confesiunea de credinţă, ce se făcuse
în sinodul din Niceea. Fi nu îndrăsniră să respingă pe
față propunerea, prin “care Fiul lui Dumnedei e numit
Consubstanţial cu Părintele sti, pentru că sciaă că împăratul

o susținea.

Insă

comunicară

episcopilor

alcătuind o altă
din

formulă de credinţă, ei

Orient, că ai primit pe aceea.

imox.a Sinodului din Niceea cu Gre-care explicațiuni. Ast-fel se
a6. reînoiră cestiuni și dispute ce se considerau ca potolite.
Constantin

CAPITOLUL
Depunerea

lui

XXXIII.

Marcel episcop

de Ancyra

In același timp Marcel episcop de Ancyra în Galatia fu
depus de către episcopii adunați în Constantinopole, ca.
autor al unei noi învățături prin care susținea, că Fiul

lui Dumnedei

începuse de a fi, născendu-se din

Fecidra

și că Imperăţia sa va avea, sfirșit într'o di; şi pentru apărarea căreia el publicase şi o carte Ei dădură conducerea
bisericii sale lu! Vasilie, bărbat i6rte renumit prin erudiţia şi
prin elocința sa. Ei scriseră după acesta bisericilor din
Galatia, ca ele să caute exemplarele cărții lui Marcel spre

a le distruge și să readucă la înveţțătura

bisericii pe acei

ce s'ar găsi că ţin la rătăcinile sale. Ei adăogară, că n'ati
transcris cartea întrâgă, fiind-că era, prea lungă şi că sau.
mulţumit să insereze numai câte-va pasage în scris6rea
lor spre a arăta că el susținea în adevăr reaua învățătură,
ce el condamnaseră. Unii diceaii totuși, că el propusese nu-

mai cestiuni, fără să le resolve și că Eusebiii din r&utate
dusese aceste propuneri împăratului, ca resoluțiuni. E sigur că parlisanil lui Eusebiu

erati

torte

întăritați

contra

—
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lui, pentru că nu consimţise la, aceea ce se hotărise în
Sinodul din Tyr, nici la aceea ce se făcuse în favorea lui

Arie în Sinodul

din

Ierusalim și pentru că n'a

sfințirea, bisericii, de temă

să nu

venit la

participe la împărtășirea

lor. Ei nu lipsiră de a-l acusa în scriscrea lor către împeratul, că n'a venit la acestă sfințire, ca şi cum cu acesta
el a avut în scop să-l nemulțumâscă. Faptul e că un so-

fist născut în Capadocia numit Asterie a compus o carte
conformă învățăturii lui Arie și care citindu-o în mai multe

cetăţi și asistând mai la tote Sinddele, obligă pe Marcel
să scrie spre a o combate. Insă în loc să reușescă în acest

scop, el cădu, fie cu
în greşelile lui Pavel
“fost restabilit mai pe
nodul din Sardica,

reflexiune, fie din nehăgare de sâmă
de Samosata. Cu tote acestea el a
urmă în Episcopia sa, de către Sidupă ce a justificat, că nu adoptase

învețătura ce i se imputase.

CAPITOLUL
Mortea

Imp&ratul

împărțind

lui

XXXIV.
Constantin.

Imperiul

între fiii săi şi dând

Occi-amina.

dentul lui Constantin și lui Constant, iar orientul lui Con- az

stantie și simțindu-se indispus, se duse la FHelenopole, ce-aazatia
tate din Bithinia, cu scop de a face băi. Insă bsla sa în-

tărindu-se, el se duse în Nicomidia și primi botezul în una
din mahalalele de acolo. Simțind o mare bucurie și mulțumind pentru acâsta lui Dumnedei, își făcu testamentul,

prin care, împărți Imperiul dupre cum disei și dădu privilegii Romei vechi și noui. EI încredință testamentul în

mâinile acelui preot care lăuda tot-d'a-una pe Arie şi care-i
fusese recomandat de Constanţia sora sa, ca un om fârte
de ispravă şi-i porunci să-l dea în mâinile lui Constantie

fiul s&ă, de îndată ce se va reîntorce, căci toţi fiii săi cefl-alţi lipseau. El muri în puţine dile după aceea, în al șa-

se-decelea an al virstei sale și în al trei-deci şi unulea
al domnirii sale. EI fu un mare protector al religiunii chreştine și cel dintâi care făcu să prospereze biserica. El fu

mai

fericit în întreprinderile

sale ca nimeni altul;

fiind-că

—
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muoxel nu făcu nici o întreprindere, precum sunt convins, fără
_337 porunca, lui Dumnedeu. El câștigă victoria în tote resboele
GenstaatiCe a avut, sau în contra Goţilor, sai în contra Sarmaţilor.
EI schimbă cu atît de puțnă greutate forma guvernămiîntului, în cît făcu un noi Senat și fondă o nout Capitală
cu numele s&ă. El distruse de odată superstiția păgână, ce
fusese păzită în curs de mai multe vecuri, de către princip şi popore. Corpul săi fu pus întrun sicriă de aur,
dus la Constantinopole și depus în Palat, unde fu servit
câte-va dile, ca și cum ar fi fost viu. Constantie, care era
atunci în orient, veni în grabă la Constantinopole, făcu
măreță înmormîntare Imp&ratului, părintele său, şi depuse
corpul în mormîntul ce dispusese să se zidescă în timpul
vieţii sale în biserica Apostolilor. Impăraţii următori "și a-vură acolo mormîntul lor, precum și Episcopii, a căror

demnitate e egală cu aceea a Impăraţilor și mai mare chiar

în cestiunile spirituale.

CARTEA A TREIA
CAPITOLUL

1.

Invețţătura Sinodului din Niceea e din nou combătută de către ELusebiă și de către Teognis.
lată

Indată

care fu starea

după

mortea

bisericii

sub

sa se începu

domnirea lui Constantina.

să se examineze din nou

învățătura. Sinodului din Niceea. Nimeni nu îndrăsnise

337

săcentaati

o combată în timpul vieţii lui Constantin, de și erai maiconstaatie
mulți, cară nu o puteai aproba. Însă, de îndată ce muri, și cr
unii o părăsiră şi acei mai cu s6mă cari erau bănuiţi, să stat

o tradeze.

Eusebii

și 'Teognis între alţii, făcură

tote în-

cercările pentru a face ca învăţătura lui Arie să devie victori6să. ki pretindeaă să ajungă cu lesnire la acest plan,
dacă ar putea împedica reîntorcerea lui Atanasie şi a da
conducerea bisericilor din Egipt, unui episcop din partidui
lor. Preotul care obținuse de la Constantin reîntârcerea lui
Arie, favorisa f6rile mult planurile lor. Serviciul ce el făcuse lui Constantie, depunând în mâinile sale testamentul
Impăratului Constantin, părintele săi, îi câștigase multă.
vadă; ast-fel că el legase prietenie deosebită cu eunucii

curții și avea intrare liberă la Impărătâsa. Find-că Fusebiu
mare partisan al lui Arie, avea atuncea intendența, casei
Imp&ratului, el nu lipsi să atragă pe Impărătâsa și un mare
număr de persone de ale curţii la credința sa. Ast-fel se
reîncepu să se agite în public și în particular cestiunile

contestate, să se insulte și să se producă neînțelegeri, ceea
ce plăcea forte mult lui Teognis

tidul s&ă.

și celor ce erai

din par-

—
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CAPITOLUL

II.

iu 2x, Reîntorcerea sfîntului Atanasie. Intreprinderile ini337.
micilor sei contra lui. Mortea lui Constantin.
———

Constantin

Gomatartis Atanasie se reîntorse în acel timp de la Treva la Alexşi ca- andria. R&posatul Impărat avea în gând să-l rechieme și
stat se asigură

chiar

că poruncise

acesta

prin

testamentul

săi.

Insă fiind împedicat prin morte, Constantin fiul său, care
comanda în Galia, îl rechiemă prin o scrisre scrisă poporului din Alexandria, ce am găsit-o tradusă din latinesce
în grecesce, în modul următor:
Constantin

Cesar:

Poporului Bisericii Catolice
Alexandria.

din

«Cred că cunssceți că Atanasie, acest venerabil interpret
«al legii lui Dumnedei, a fost trimis pentru un timp în
«Galia, de tâmă să nu fie apăsat prin crudimea inimicilor
«săi cari conspirau spre a-l nimici. El a avut poruncă să
«rămână în țara de sub ascultarea mea și am avut grijă
«să'i procur tot ce i-a fost necesar, de şi asprimea, virtuții
au Dx-«sale, susținută prin harul lui Dumnedei, îl face să des-

_aa7. «preţuescă necesităţile vieţii. Constantin, Domnul și părinCostan «tele meii de dumnedeâscă memorie, avea ca scop să-l recartantio« dea pietăţii vostre; dar fiind-că el a fost împedicat de la
şi ce <acâsta, prin morte, am credut de datorie, în calitate de

tat

«moștenitor

al săi

să aduc

la îndeplinire

voințele

sale.

«Veţi afla de la el cu cât respect lam tratat. De aceea
«nu e de mirare că am făcut ceva în favârea unui om
«atât de mare. La acâsta am fost îndemnat prin stima ce
«am de virtutea sa şi prin dorinţa ce voi aveaţi să-l reve«deți. Rog pe Dumnedei să vă ţină în pace, prea iubiții
«mei irați».
Atanasie se reîntorse la Alexandria în virtulea acestui
ordin al Impăratului şi conduse bisericile din Egipt dupre

„obiceiul
despre

său.

Cei ce susțineau

acâsta o mare

displăcere

înv&țătura

lui Arie, avură

și reîncepură

să aţiţe r&s-

câle contra lui și săi întindă curse. Partisanii lui Eusebiu
îl acusară înaintea Impăratului că e un resvrătitor şi că

—
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și-a luat iarăși în posesiune scaunul s&ă,

contra regulilor

pisericii și fără autorisarea Episcopilor.
Voi spune îndată cum fu alungat a doua 6ră din Alexandria, prin intrigile lor violente. Eusebii, supranumit
Panfilie murind în acel timp, Acacie fu ridicat pe scaunul

bisericii din Cesareea în Capadocia. E] învățase de la dinsul
chipul

de a înţelege

avea

eleganța

în

Sfinta

espresiuni

Scriptură.

Pe

lingă

acâsta

el

și compusese mai multe opere.

Constantin declarând r&sboiă, curind după aceea lui Constant fratele său, fu ucis aprope de Aquilea de către capii

trupelor sale și ast-fel o parte din statele
partea

lui Constant,

iar cele-l-alte în parea
CAPITOLUL

Pavel

e hirotonisit

sale trecură în
lui Constantie.

at.

Il.

Episcop

de Constatinopole.

7

Alexandru Episcop de Constantinopole murind în ace-ami 2.
timp, Pavel "i urmă. Arienii şi Macedonienii asigură că e-_ 2%.
usurpă acâstă demnitate, fără participarea lui Eusebiu E-ccostantin
piscopul de Nicomidia și a lui Theodor, Episcopul de Tle- și conracleea în Thracia, cari aveai dreptul, ca cei mai deaprâpe, x:
să-l

hirotonisâscă.

Insă

mai

totă lumea

e

de

acord,

că el

fu hirotonisit de către Episcopii ce se aflait atunci la Constantinopole, din causa elogiilor ce "i făcuse Alexandru.
Acest Alexandru fiind aprope să msră, la virsta de optdeci şi nou& de ani, din cari petrecuse dou&-deci și trei
în funcţiunele sarcinii Episcopale, clericii s&i '] întrebară,

cui trebuie să se încredințeze după
sericii. De vroiţi, le dise el, un om
capabil

mai

dinsul conducerea bicuvios și tot de o dată

să înveţe poporul, aveţi pre Pavel. lar dacă vă place

bine

un

om.

care

înţelege

afacerile

și care să fie

în stare să le explice judecătorilor, atunci Macedonie e bun
pentru acâsta. Macedonienii chiar ei însăși recunosc, că Alexandru, murind, se exprimase pentru amândoi în acest
chip. Insă ei spun, că Pavel era mai în stare să coniucă
afacerile şi să vorbescă în public, pe când Macedonie era
forte recomandabil prin curăţia virtuţii și prin asprimea,
moravurilor sale. Ei acusă pre Pavel, că prea mult a iubit
plăcerea şi că a fost aplecat la desfrinări. Ceea ce e constant

prin propria lor recunâscere,
că predica cu mare renume.
că el nu

îndeajuns,

e că el era forte elocent, și
Timpul a făcut să se cunâscă

era, în stare

să se descurce

de întîim-

plările ce vin pe neaşteptate. nici să trateze cu cei mari.
Nici. o dată n'a risipit intrigile inimicilor săi, precum fac
cei ce scii să intrigeze şi ai şi dibăcie. De şi el a fost
iubit de popor, totuși n'a putut scăpa să cadă în mari
nenorociri prin meșteşugirea celor ce răspingeau înv&ţătura
stabilită în Sinodul din Niceea. EI fu mai întâi alungat din

biserica de Constantinopole, ca și cum

ar îi comis crime

ce Par fi făcut demn de acest tratament. Apoi fu isgonit
şi sugrumat prin crudimea inimicilor si. Insă acesta se întimplă

mai

târdiu.

“

CAPITOLUL

Rescdlă produsă

din

IV.

causa

hirotoniei sale.

Hirotonia sa ridică o furi6să răscâlă în biserica din Constantinopole. In timpul vieţii lui Alexandru, Arienii n'avură
îndrăsnâla de a întreprinde nimic, pentru că poporul era
cu totul supus conducerii sale, și pentru că. el privea mor-

tea atât de neprevădută și atât de extra-ordinară a lui A-

pie, ca o pedâpsă a cerului, atrasă în mod v&dut asupra
lui prin meritul și prin rugăciunele acestul sfînt Episcop.
Insă, după mortea sa, €l se despărți în două părți, și se
începură

disputele

și certurile.

Arienii

intrişgau

spre

a "face

ca să fie hirotonisit Macedonie. Cei ce credeai, că Fiul lui
_ Dumnedeii e de aceeaşi substanță ca Părintele săi, vroeai
să aibă pre Pavel de Episcop, şi partidul lor învinse. Cu
tote acestea, când Impe&ratul se reîntârse la Constantinopole,
el avu o hirotonie forte displăcută, ca cum ar fi ales un
om cu totul nedemn de acâstă sarcină. Adunând deci un
Sinod prin intrigile inimicilor lui Pavel, "| depuse și alese
pre Eusebiă, Episcopul de Nicomidia, în locul s&ă.

—
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CAPITOLUL

Sinodul

Depunerea

din Antiochia.

sic. Două

V.

Sfintului Atana-

de credinţă.

formulare

Impăratul se duse apoi la Antiochia, cetate din Syria,
unde biserica pe cari răpausatul Impărat Constantin o începuse, prin îngrijirele lui Constantie, fiul său fiind isprăvită, se credu, că acâsta ar fi o ocasiune forte potrivită
spre a aduna un Sinod, fiind-că partisanii lui Eusebiu se
pregătiseră la. acesta. Ei se adunară deci din deosebite locuri. cu apărătorii opiniunii lor, în număr de nou&-deci şi
şepte de Episcopi, în aparenţă spre a sfinți acestă nouă
hiserică, dar în fapt spre a desființa decretele Sinodului din
Niceea, dupre cum faptele ai arătat-o. Flaccillie care urmase
lui Eufronius conducea atuncl biserica din Antiochia, și erati
aprâpe cinci ani de când Impăratul Constantin murise. Episcopii adunându-se deci în presența, Imp&ratului Constantie: Cea, mai mare parte 'şi exprimară indignarea contra
lui Atanasie, pentru că ai desprețuit regula ce făcuse, reluând scaunul Alexandriei, fără permisiunea unui Sinod. Ei
1 acusară

şi de aceea, că reîntorcerea sa producând o r&scolă,

a fost causa

pers6ne,

multor

morţii mai

alții fuseseră tra ușă înaintea judecătorilor.

și că mai

mulți

Aceste acusaţiuni .

făcându-l forte urit, ei hotăriră, ca Grigorie să conducă în
locul lui biserica cin Alexandria. Tratând apoi cestiunile de
credinţă, ei nu găsiră nimic de blamat în decisiunele Sinodului din Niceea, şi scriseră la toţi Episcopii, că ei nu urmaseră pre Arie. Cum, diseră ei, noi cari avem onorea
de a fi Episcopi, să'l fi urmat pre el, care nu era de cât
preot? Noi deci nu lam urmat, însă, după ce am examinat

învețătura, sa, am admis'o. Ei declară prin aceeași scris6re,

că nu ţineati nimic alt-ceva de cât credința, care a fost
învățată de la început prin tradiţie, şi ei o explicară în josul

scrisorii

Fiului, nici

lor,

de

fără

a

vorbi

de, substanta

consubstanţialitate

Tatălui

și a

şi simulând un înţeles

atât de îndoios și atât de obscur, în cât nici Arienii, nică
apărătorii Sinodului din Niceea nu ar putea găsi de dis nimic asupra termenilor, nici a prelinde că acei termeni nu
se găsesc în Sfinta Scriptură. Ei r&spinseră cu plan tote ex-
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presiunele

ce

eraă

respinse

de

către

unul

sai altul din

partide și nu întrebuințară de cât expresiunele ce erai în

general primite. Ei mărturisiră că Fiul e cu Tatăl, că e
Fii unic şi Dumnedeii, carele există mal 'nainte de toți
vecii, că a luat trup omenesc, și a împlinit voea Ta-

tălul său. Insă ei nu dic nimic, nică că este, nici că nu este
împreună vecinic și consubstanţial. Acest formular displă-

cendu-le mai pe urmă, ei compuseră un altul, caree conform cu acela al Sinodului din Niceea, mai în totul, atară
numai dacă nu ar fi un înțeles ascuns sub obscuritatea, ter-

menilor, ceea ce ei n'am

vedut. Evitând cu tâte acestea,

nu sciă pentru care cuvînt de a dice, că Fiul lui Dumnedei e de aceeași substanță cu Tatăl său, el ai dis,

că

el este

schimbării,

inmutahil,

că

că e imagina

dumnedeirea

fidelă

a

sa

nu e

substanței,

supusă

a sfatului, a

puterniciei și a gloriei Tatălui săi, și cel întâii născut din
tote creatunile. Ei diceau că găsiseră acest formular scris

de mâna

lui Lucian,

martir din Nicomidia,

om

de o sfin-

țenie admirabilă și de o sciință rară în studiul cărţilor sfinte.
Nu

sciti,

dacă

ceea

ce

diceaui

el

era

adevărat,

sai

dacă

n'0 diceaă de cât spre a autorisa formularul lor prin nu-

mele acestui martir. Nu numai Eusebiă care fusese transferat
de la biserica din Nicomidia la acea din Constantinopole,
când Pavel fu alungat de acolo, asistă la acest Sinod, ci
şi Acacie succesorul lui Eusebii supranumit Pamfilie, Patroiil Episcopul de Sceythopole, Teodor Episcopul de Heracleea, «e se numea odinidră Perinte, Eudoxie Episcopul de
Germanicia, care mai pe urmă a condus biserica, din Constantinopole, după ce Macedonie a fost alungat de acolo, și
în fine Grigorie care fusese ales Episcop de Alexandria.
Nu era nimeni în acel timp, care să nu fi fost de acord,
că toți aceşti Episcopi erati de aceeași părere atingătore de
credință. Dianius Episcopul de Cesareea în Capadocia, Georgie Episcopul de Laudicea în Syria, şi mai mulți alți păstori de biserici Metropolitane, sati cel puţin de biserici forte
renumite, asistară de asemenea la acestă adunare.
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CAPITOLUL
Husebii
Grigorie

de Emesa refusă Episcopia de Alexandria.
o primesce și o 1a în stăpânire. Atanasie
fuge la Roma.

Eusebiu, supranumit de
acest Sinod. El era dintr'o

din

VI.

Osro&na.

Emesa, asistă de asemenea la
familie nobilă din Edesa, cetate

El fusese învăţat din tinereţea sa, dupre obi-

ceiul ţării sale în studiul Siintelor Scripturi, și după aceea
studiase și sciințele profane. El câștigă în fine o exactă
cunoscinţă despre Sfinta, Scriptură, sub conducerea lui Eusebiu, supranumit Pamifilie și a lui Patrofil, Episcopul de
Scythopole. Ducându-se la Antiochia, în timpul când Eustatie

fusese

familiar cu

acusat

de

Eufronius,

către

Cyrus

succesorul

vroea să fie hirotonisit preot,
cultă pre filosofii ce învățau

şi depus,

săi.

el irăi

forte

Dar fiind-că el nu

se duse la Alexandria, și as-.
acolo. Apoi se reintârse la

Antiochia și locui cu Flaccillie, care urmase lui Eufronius.
In timpul celebrării Sinodului din Antiochia, Eusebiu de:
" Constantinopole, 1 îndemnă să primâscă Episcopia de Alexandria, în speranţă că el ar slăbi prin renumele virtuții:
sale, și prin mărimea elocenţii sale, dragostea ce poporul
avea

pentru

Atanasie.

Insă

el se apăra dicând că nu dorea

să se expună la ura locuitorilor din Alexandria, cari nu
vroeau nici de cum alt episcop de cât pre Atanasie. Astfel, el lu ales episcop de Emesa şi Grigorie lu ales episcop de Alexandria. Când vroea să ia în posesiune biserica,
poporul se resculă contra lui şil acusă, că se ocupă cu.
Astronomia ju iiciară. Fugind de acolo, se retrase la Laodiceea și locui cu Georgie, Episcopul acestei cetăţi, amicul
săi intim. Mergând cu el la Antiochia, făcu ast-fel în cât
avu libertatea să se reîntârcă la Emesa. El era f6rte înaintat în bunele orații a le Imp&ratului Constantie, pe care!

urma tot-deuna când făcea r&sboiu Perşilor. Căci se dice,
că Dumnedeii făcea minuni prin el, dupre cum o mărturisesce Georgie de Laovdiceea, care a spus multe lucruri,
despre el, afară de cele ce spuseiă ei. Insă de și avu a-

tâtea eminente calități, el nu putu să înlăture zavistia ace-.
lora, cărora

virtutea altuia e pentru

el o pedâpsă. Căci el
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fu acusat că crede învățătura, lui Sabellius. In acest Sinol
din Antiochia, el fu de părerea comună a celor-lalți Episcopi. Se gice, că Maxim Episcopul de Ierusalim nu vroi
să vină acolo, fiind-că "1 părea re, că a fost surprins și
că a consimţit la depunerea lui Atanasie.
Nică episcopul de Roma, nici altul nimenea din episcopii din lialia şi din provinciile cele mai depăriate n'a

asistat la acest

Sinod. In

același

timp

Francesii

făceau

năvăliri în Galia, iar provinciile din Orient şi mai cu s6mă
Antiochia erai sdruncinate prin un furios cutremur de pămint. Grigorie mergând la, Alexandria cu o lrupă de soldaţi, cari aveau ordin să'i facă intrarea sigură și liniștită
și fiind încă sprijinit de către Arieni, Atanasie care se temea ca poporul să nu sufere vre o violență din pricina
sa, adună către s6ră pre credincioşi în biserică şi când
soldaţii luară în stăpânire porţile, el porunci să cânte un
psalm. Soldaţi! se opriră să intre în timp ce se cânta acel
psalm şi în acelaşi timp Atanasie scăpă și fugi pe mare
la Roma. Grigorie luă ast-fel în posesiune scaunul de

Alexandria.
nasie,

arse

nisie, vechii

Poporul
o biserică,

episcop

întăritat de violența
căreia

i se dăduse

făcută lui
numele

Ata-

lui Dio-

al acestei cetăți.
n

CAPITOLUL

VII.

Restabilirea lui Pavel în scaunul bisericii din Constantinopole. Mortea lui Hermogen, Căpitanul

miliției.
|...

lată cum

reușeau

planurile

partisanilor

rătăciți și cum

ei depun pe Episcopii, cari susţineaii în orient credința Sinodului din Niceea. Ei se făcuseră stăpini pe cele dintii

„scaune, al Atexandriei în Egipt, al Antiochiei în Siria și
al Capitalei pe Helespont şi ţineau în mâna lor pe toți [ipiscopii cetăților de prin prejur. Episcopul de Roma şi ceil-alţi lpiscopl din orient, considerai acâstă procedare ca
o ivjurie și conserva cu religiositate credința Sinodului
din Niceea, pe care o primiseră de la început. Ei primiră

pe Atanasie cu bunătate şi prelinseră că au drept

să ju-

—

dece

afacerea

sa.

Eusebiti
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de pretenţiunea

întăritat

lor,

scrise lui luliti ca să ia. cunoscință de aceea ce se hotărise contra lui Atanasie în Sinodul din Tyr. Insă el muri
curind după celebrarea Sinodului din Antiochia și mai 'nainte dea fi putut afla care era părerea, lui luliă. Pavel fu îndată dus la biserică, de către acei din locuitorii din Constantinopole, cari ţineau învețătura Sinodului din Niceea.

Pe de altă parte, Teognis, episcopul de Niceea, Teodor
episcopul de Heracleea şi alții din acelaşi partid, susținuți

de fracțiunea Arienilor, hirotoniră pe Macedonie în o altă

piserică. Acâstă hirotonie aţiță o r&scâlă, care nu fu mai
puțin sîngerosă de cît un r&sboiu, fiind-că ea distruse un
mare număr de locuitori; ast-fel că impăratul, care era atuncă la Antiochia, fu cuprins de o mare mânie şi porunci
ca Pavel să fie alungat afară din biserică. Hermogen căpitan de cavalerie, trecend prin: Constantinopole, vroi să
execute acâstă poruncă a Impăratului; însă poporul departe
de a o suferi, se puse să respingă forţa prin forță. Pe cînd
soldaţii

cu

năvăleaii

furie spre a îndeplini

ordinile

lor, r&s-

vrătitorii intrară în casa lui Hermogen, îi puseră foc, îl uciseră şi-l tirîră de picidre cu o fringhie dealungul cetăţii.
Impăratul de abia primi noutatea acestei revolte și plecă.
cu poşta spre a pedepsi pe autorii ei. Insă poporul eșind
înaintea lu! şi implorând milostivirea sa cu lacrimi el îl
ertă.

Le

luă

însă

aprâpe

în jumătate

păratul Constantin părintele s&ă
sitelor din Egipt, credând pote,
îl facea mai dispus la răscâlă
16tă mânia sa asupra lui Pavel

le
că
și
şi

grînele

pe

care

Im-

acordase asupra impoîmbelșugarea prea mare
la revoltă. Fi descărcă
porunci să'l ducă afară

din Constantinopole. El se mai minie forte tare și asupra

ja! Macedonie,

atit pentru

că

dăduse

ocasie

omoririi

lui

Hermogen și a mai multora altora, cit şi pentru că fusese .
hirotonit fără consimțimintul săă. Cu tote acestea, el se
reintârse la Antiochia, fără să fi aprobat, nici să fie casat

hirotonia sa. Arienii depuseră cu tote acestea pe Grigorie amo.
ca -pe un om care susținea prea slab partidul săi și Care constautie

devenise urit locuitorilor din Alexandria, din causa ne-ai
norocirilor publice întîmplate sub pontificatul săi Și maj stat

cu s6mă de arderea

Georgie,

bisericii.

născut in Capadocia,

Ei puseră

în locul stii pe

carele era în renume că are

multă: dibăcie și care se părea f6rte zelos în apărarea cre-

„dinţelor lor.

—
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CAPITOLUL
Scrisorea

342.

lui luliă
copii din

VIII.

Episcop de Roma
Orient. Respunsul

către
lor.

Epis-

Atanasie scăpând din Alexandria, dupre cum am vedut,
se refugiă la Roma. Pavel, Episcopul de Constantinopole,
Marcel, Episcopul de Ancyra și Asclepas Episcop de Gaza,

se duseră acolo în același timp. Acest din urmă fusese acusat

de

către

Arieni,

fiind-că le era

un fârte

mare

adver-

sar, că a resturnat un altar şi Quintien fusese pus în locul s&ă. Lucius, Episcop de Andrianopole, care fusese depus peniru o altă pricină, locuia atunci de asemenea la
Roma. Episcopul acestei cetăți luând cunoscință de-starea

lor și găsind că ei erai de aceeaşi credință cu el și că
țineau cu toţi învătătura Sinodului din Niceea, îl admise la
împărtășirea

sa; şi pentru

tuturor credincioșilor

că el e însărcinat

din causa

cu îngrijirea

demnităţii scaunului săi,

el le dădu înapoi bisericile lor şi mustră pe Episcopii din
Orient prin scris6rea ce le trimise, că au judecat r&ă causele acestor Episcopi și că turbură starea bisericii, împotrivindu-se hotăririlor Sinodului din Niceea. El cită pe
unii din ei la o di hotărită, spre a-și da semă de judecata lor șii amenință cu pedâpsă, de vor continua. să
mai introducă novisme. Atanasie și Pavel se aședară iarăşi
în scaunele lor şi trimiseră scrisrea lui Iuliu, Episcopilor
din Orient. Acestă scris6re supărându-i, se adunară în cetatea de Antiochia spre a face acolo un r&spuns plin de
eleganță şi amestecat cu eronie şi cu ameninţări. Ei măriurisiră prin acest răspuns, că biserica din Roma merită
mari onoruri, pentru că a fost întemeată de Apostoli şi
că se bucură de demnitatea
'de Mitropolie, de la începutul
religiunii chreștine, de și primii Apostoli cari ai rtspindit
acolo seminţile credinţii, ai venit acolo din Orient. Ei a-

dăogară,

că nu

trebuie

să

fie puși

în al douilea

rang,

pentru că nau favorul mărimel cetăţii, saă al mulţimei
poporului, căci ei au favorul statorniciei şi al zelului. Fă
acusară pe luliă, că au primit pe Atanasie la împărtășirea,
sa şii exprimară pentru acesta o mare indignare, fiinc-că

a căutat să desonoreze adunarea lor și să le înlăture

ju-

decata lor, ceea, ce ei reprobaă ca pre o faptă forte nedreptă și forte opusă regulilor bisericii. După tâte aceste:
plingeri şi tote aceste protestări, ei îl promiseră să întrețină cu el pacea şi împărtășirea, de va voi să aprobe depunerea celor pe cari "i alungaseră din scaunul lor şi hi„rotonia. celor pe care ei aleseseră în locul lor, iar de nu, ei
nu

vor

mai

întreţine

cu

ei nici împărtăşire.

nică

pace.

Ei

adăogară, că Episcopii din Orient, cari-i precedaseră,
desaprobaseră depunerea ce făcuse la Roma, adică a
„Novatian. li nu intrară în amănunţimi asupra celor ce
făcuseră contrariă hotăririlor Sinodului din Niceea ȘI

nu
lui
ei
se

mulțumiră să-i notifice, că ei aveau multe rațiuni, spre a
justifica conduita, ce aveau, de și nu vroiră atunci să intre

în acâstă justificare, fiind- -că
dreptatea în t6te privințele.

erau

CAPITOLUL
Pavel

e alungat

din

Scaunul

bănuiţi,

că ai violat

IX.
Bisericii de Constan-

tinopole şi Macedunie e restabilit în locul s6ă.

După ce ai scris astfel lui luliă, ei se sforțară să descrediteze în spiritul Imp&ratului Constantie, pe acei ce-i depuseseră şi făcură ast-fel, că acest principe, ce era atunci
în Antiochia, să scrie lui Filip Prefect al Pretoriului, să
alunge pe Pavel afară de Constantinopole şi să dea iarăși
lui Macedonie stăpânirea. bisericii. Prefectul temându-se că
aducerea la împlinire a acestei poruncă să nu ridice o r&sc6lă în popor, îl ținu secret pe cit i-a fost cu putință și
ducendu-se la baia publică, ce se chiema baia lui Zeuxipe,
chiemă acolo pe Pavel, ca şi cum spre a-i comunica alte
afaceri. Cînd veni acolo, el îi arătă ordinul Imp&ratului şi
îndată-l conduse la mare, prin palatul care e aprâpe de
bae și pe mare îl duse la Tesalonic, de unde se dicea,
că erau str&moșii săi. Trimițându'l ast- fel, el îl opri să se
apropie de laturea Orientului, fără să-l oprescă să mârgă
de laturea Occidentului și spre Iliria. Apoi eși din Pretorii
spre a se duce la biserică, având pe Macedonie alăturea
de el. Poporul care se adunase de la începutul afacerii,
alergă în număr forte mare spre biserică; și ambele par-

1,

—
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ride, :dtit Arienii cit şi apărătorii lui Pavel, se sforțară cari
mal de cari s'o ia în stăpînire. Cind Filip ȘI Macedonie
>se. apropiară, de biserică, soldaţii începură să r&spingă po;porul “şi fiind-că era prea strins spre a-l putea să-l dea,
înapoi :şi să facă loc, ei credură, că avea intențiune să se
opuriă ordinelor Impăratului şi uciseră mai multe persâne.
Ai fost şi unii, cari au fost 'sdrobiți în învălmășală. lată
„cum ifu Pavel alungat din Constantinopole, în timpul cînd
:se: aștepta, mai puţin la acesta și Macedonie pus iarăși în
„posesiunea bisericil. Atanasie fugise și sta ascuns în 'acel
“timp,

să

de frică

nu

dupre

fie omorit,

cum

îl ameniţase

“impăratul, fiind-că Arienit îl făcuse să credă. că era un
'r&svrătitor și că mai multe persâne fuseseră ucise, cind s'a
reîntors în Alexandria. Insă nimic nu-l întăritase contra lui
ca

:atît de tare,

ceea

dicendu-se,

ce audise

că

el a vindut

griul :ce Imp&ratul Constantin, tatăl său, destinase pentru
alinarea săracilor din Alexandria și că el ar fi profitat de

preţul griului.
Ra

CAPITOLUL
42,

X.

Scrisdrea lui lulii, episcop de Roma, către episcopii
din Orient în favorea lui Atanasie. Ei trimit

în Italia trei dintre dinșii spre a-și
justilica purtarea.
Episcopii

din Egipt scriind că aceste acusaţiuni nu erai

de cât calomnii și luliă credând că Atanasie nu e în siguranță,
îl châma la Roma. El întocmi un răspuns în arel timp
la scriscrea episcopilor ce se adunaseră în Antiochia, acusându'i că introduc. în tăcere novismul contrarii înveţăturii Sinodului de Niceea; că au violat regulile bisericii,
ținând un Sinod fără să-l fi invitat și pre el, fiind-că e
un canon, care declară de nul, tot ce e făcut fără participarea episcopului de Roma; că n'a făcut nimic după
rînduiala dreptăţii, nică la Tyr, nică la Mareot, contra lui
Atanasie; că tot cese făcuse la Tyr, era sfârimat prin acu-

sațiunea calomni6să a mâinii lui Arsenie; și tot ce se făcuse la Mareot în absența lu! Atanasie. La sfirșitul r&spunsului

săi, el se plângea

de

mândria

cu care

era în-

—

tocmită
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scris6rea, lor. Tote aceste

raţiuni îl îndemnau

să

ia apărarea lui Atanasie şi a lui Pavel, dintre care cel
dintâii venise de curând în Italia spre a se plânge de vio-

lențele ce suferea. Insă când vădu, că scrisorile ce scriea,
episcopilor din Orient nu serveai la nimic, el făcu recurs
la împăratul Constant, care rugă pe Constaniie fratele săi
să trimiță pe unii din episcopii din Orient spre a-și da socotela. pentru ce depuseseră pe Pavel şi pe Atanasie. Trei
ai fost aleşi pentru acest sfirșit, adică Narcis episcopul
de Trinopole în Cilicia, Teodor episcopul de Heraclea în
“Tracia şi Marcu episcopul de Aretusa în Syria. Când sosiră în Italia, întreprinseră apărarea Sinodului lor, în presența împeratului Constant și se siliră să-l convingă, că
sentința ce dăduseră era drâptă. Asupra întrebării ce li
se făcu de a da socotela despre credinţa lor, ei suprimară

formularul

ce-l compuseseră în Sinodul

din

Antiochia şi

produseră un altul, care nu era mal puţin contrarii Sinodului din Niceea, de cât acela pe care îl suprimaă. Con'stant recunoscând, că episcopii adunaţi în Antiochia întin-

«seseră curse lui Pavel și lui Atanasie și-i respinsese de la
împărtăşirea, lor, nu pentru crime, de cari ar fi fost culpabili, după cum se pronunța sentinţa, ci pentru neînțelegeri de doctrină: el concediă pe deputaţii lor, fără să fi

dat vre un cred&miînt vorbelor lor.
CAPITOLUL

Sinodul din Sardica.

XI.

Depunerea lui Iuliu și a lui
Osius.

Trei ant

după

aceea,

episcopii

din Orient trimiseră celoranui
2.x.

din Occident un formular de credință, care fu numit Ma- 2%.
crostich, din causa prea marei sale lungimi. In acel fOr-constantin
mular

ei nu vorbiră

nici de

cum

de substanța

lui

Dum-și ce-

nedeiă și excomunicară pe acei ce dic că Fiul e din nimic
sai de un alt ipostos și nu de la Dumnedei şi că a fost
un timp, sati un veac în care nu era. Acest formular fu
adus de Eudoxie episcop de Germanicia, de Martirius și de

Macedonie și respins de episcopii de Occident, cari diseră
că ei se mulțumiau cu hotăririle Sinodului din Niceea, fără

sut

—
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a voi după acesta să examineze mai mult cestiunile contestate. Imp&ratul Constant rugând pe Constantie îratele
săi de a restabili pe Atanasie pe scaunul stu, fără a fi
putut obține de la el acest har, din causa intrigilor ce făcură ereticii pentru a împedica acestă restabilire, iar Pavel
și Atanasie,

cerând

lui

Constant,

ca

să bine-voiască a face

să se adune un Sinod, pentru că ei erai persecutați de nişce
Gmeni ale căror întreprinderi nu tindeaă la nimic mat puțin, de cât la ruina credinţii, ambii împărați se înțeleseră
ca episcopil, atât din Orient cât şi din Occident să se adune
la o di hotărită în Sardica, cetate din Iilyria. Episcopii din
Orient adunându- -se mai înainte în Filipopole, cetate din
Thracia, trimiseră să spună Episcopilor din Occident, cară

erai

adunați în Sardica, că ci nu vor veni la dinșii

de

nu vor alunga pe Atanasie din adunarea lor şi de nu-l
vor lepăda de la împărtășirea lor, pentru că el fusese canonicesce

depus.

Ducându-se

mai

pe

urmă

la

Sardica,

ei

mubx.protestară că nu vor pune piciorul în biserică, cât timp
_%7. cei ce fuseseră depuși vor avea libertatea dea intra în ea.
cnstatn episcopii din Occident r&spunseră că ei nici odată nu
şi i-ai
lepădat de la împărtășire și că nu-i vor lepăda nici
tt atunci, pentru că mai întâi, Iulie episcopul de Roma, nu
i-a condamnat de loc după ce a examinat afacerea lor și
pentru că încă ei erai de faţă: și ofereau să se justifice
adoua 6ră de crimele ce li se imputa. Aceste scrisori şi
aceste

r&spunsuri

ne

servind de cât să-lirite

încă

mai mult

ca mai înainte şi termenul ce-şi prescrisese spre a potoli
neînțelegerile lor fiind expirat, ei se adunară a parte și
se condamnară unii pe alţii. Orientalii confirmară ceea ce
ei hotăriseră contra lui Atanasie, contra lui Pavel, contra

lui Marcel și contra lui Asclepas și depuseră pe lulii episcopul

de Roma,

pentru că el cel dintâiu

părtăşirea sa și pe Osius

iași

i-a primit

mărturisitorul,

atât

la îm-

pentru ace-

pricină, cât și pentru că a fost legat prin o amiciţie

întinsă cu Paulin și Eustaţie, episcopi de Antiochia. Ei tratară tot ast-fel şi pe Maximin episcopul de Treva, pentru
că a primit unul din cei dintâi pe Pavel la mărturisirea.

sa, şi l-a sfătuit să se reîntârcă la Constantinopole și pentru că a. refusat să admită

Orient, cari
mai

depuseră

la împărtăşire

pe episcopii din

căl&toreaă în Galia. Pe lângă toți
încă pe Protagen

episcopul

de

aceștia, ei
Sardica și
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pe Gaudenţie: pe unul pentru că favorisa pe Marcel, de
şi el îl condamnase în trecut ; iar pe cel-l-alt pentru că
avea o purtare cu totul contrarie aceliea a lui Cyriax predecesorul săi și susținuse pe acel ce-i depusese. Ei scriseră apoi la toți episcopii, spre a-l însciința de a nu întreține

nici

o împărtășire

cu

toți

acei

ce erai

depuși,

de

a nu le scrie de loc și de a nu primi scrisorile lor. Ei le
porunciră de asemenea să nu crâdă privitor la natura lui
Dumnedei. conform celor ce era coprins în formularul lor
unde nu se făcuse de loc menţiune, că Fiul lut Dumnedeii e de aceiași natură ca Părintele s6u și unde se declarase

lepădaţi de biserică

cet ce diceau,

că sunt

trei Dum-

nedej, că Isus Christos nu e Dumnedei, că Tatăl, Fiul și
sfintul Duh nu sunt de cât una şi aceiași persână, că Fiul
n'a. fost născut și că a fost un timp în carele el nu era.

CAPITOLUL

Episcopii

din

Occident

depun

XIU.

la rindul lor pe

cei

din Orient şi întocmesc un formular de credinţă.

Episcopii din partidul lui Osius adunându-se de altă parte
declarară, că Atanasie era nevinovat și că episcopii aduDaţi la Tyr îi întinsese curse. Fi făcură o asemenea declaraţie în favorea lui Marcel, care protestase, că nu ţinea
de Joc doctrina ce-i atribueaii acusatorii sti, a lui Asclepas, care justificase prin acte autentice, că el fusese restabilit în episcopia sa, prin judecata lui Eusebiu, supranumit Pamfilie şi a mat multor alţi episcopi şi în fine în
favorea lui Lucius, al cărui acusatori fugiseră ŞI scriseră
poporelor bisericilor lor, ca să-i recunâscă de păstori! lor
legitimi și să se pregătescă de a-i primi în puţin timp, că
departe de a da lui Grigorie titlul de episcop de Alexandria, nici lui Basilie acela de episcop de Ancyra, nică lui
Quintian acela de episcop de Gaza, ei să nu aibă nici o
împărtășire cu dinșii şi să: nu-i considere în numărul credincioșilor. Ei depuseră pe Teodor episcop al unei cetăţi
din Tracia, pe Narcis episcop de 'Trinopole, pe Acacie epis- :
copul de Cesaria în Palestina, pe Manofant episcopul de
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Efes, pe Ursacie episcopul de Singidon în Moesia, pe VaJens episcopul de Mursa, în Panonia și în fine pe Georgie
episcopul de Laodicea, de şi acest din urmă -n'a asistat la
Sinodul episcopilor din Orient. Ei îi lipsiră de demnitatea
lor şi de împărtăşirea bisericii, pentru că ei despărțiau pe
Fiul lui Dumnedeii de substanța Părintelui săi, că primiseră la împărtăşirea lor clerici cari fuseseră depuși pentru
rătăcirile lui Arie şi pentru că-l promovaseră la hirotonit
ma! înalte. Apoi scriseră la toți cel-l-alți episcopi spre a-i
ruga să confirme prin sufragiul lor aceea ce el hotăriseră

şi de a ţine aceiași doctrină. In fine,

not

compuseră și ei un

mai întins de cât acela al Sinodului

formular

din Ni-

ceea, de și el nu conţinea de cât același înțeles și în mai multe
locuri el fu întocmit chiar în aceiași termeni. În sfirşit Osius

şi Protogen, cari aveai primul loc între episcopi ce se
aflat la Sinodul din Sardica, temându-se să fie acusaţi, că
s'aii abătut de la hotăririle Sinodului din Niceea, scriseră

Jui ulii că ei ţineai forte cu religiositate acele hotăviri şi că nu le explicaseră înțelesul în termeni puţin mai
desvoltaţi de cât de temă, ca nu cumva Arienil să abuzeze de scurtimea acelora de care s'a servit Sinodul și să
nu înșale pe cel simpli. Cele ce spuseiii fiind făcute și de
o parte şi de alta, Sinodul şi-a terminat lucrările şi fie-care
episcop

se reîntorse la, biserica sa. Acest

Sinod

s'a

ţinut

un-spre-dece ani de la mortea lui Constantin, sub consulatul lui Rufin și al lui Eusebiu. Au fost aprope trei sute
de episcopi din Occident şi șapte-deci și șase din Orient,
între cari se afla şi Ischirion ce fusese
Mareot, de către inimicii lui Atanasie.

CAPITOLUL

Deosebiri
In urma

de vederi între

acelui Sinod

n'a mai

făcut

episcop

de

XIII.

Orient și Occident.
fost împărtăşire între bi-

sericile din Orient şi din Occident, ca între adunări ce
mărturisesc aceiaşi credință. Cei din Occident nu mai aveau
împărtășire dincolo de Thracia, nică cei din Orient dincolo
de lliria. Deosebirea

simţimintelor

producea

pretutindenea

desbinări şi acusaţiuni calomni6se. De și încă mai dinainte
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ei nu se urati în privința doctrinei, totuși contestaţiunele:
lor nu făcea prea mare răi, pentru că ele nu-i impedica
să țină pacea. Tot Occidentul conservase cu religiositale
vechia tradiţiune, fără a lua nici o parte la cestiuni şi
Ja dispute. Sforţările ce făcuse Auxentie episcopul de Milan,
Ursacie şi Valens episcopi de Panonia spre a introduce în
aceste ţări doctrina lui Arie r&ămaseră zadarnice prin re-

sistența ce episcopul de Roma

și cei-l-alțio pusese și prin

măsurile ce luaseră spre a înăduși eresia în nascerea, sa.
Cât pentru biserica din Orient de și de la Sinodul din

Antiochia fusese tot-d'a-una plină de sgomot și de

turbu-

rări şi se depărtase de credința Sinodului din Niceea, sunt
convins, că cea mai mare parte din acei ce o compuneau
mărturisea că Fiul lui Dumnedeii e născut din substanța
Părintelui său. E totuși adevărat că unii din ei respingeau
acest termen cu notărire, pentru câ refusând mai întâi de
a-l admite, se ruşinau de a primi părerea altora, și de a
recunâsce că se înşelase. Unii din ei fiind convinşi, după
lungi dispute despre adevărul credinţii în care trebuiea să:

fie relativ la natura lui Dumnedei,

au rămas forte

alipiţi

de ea, fără să vroiască să se mai depărteze de la acâsta.
Alţii ne dorind să intre în aceste contestaţii ai urmat partidul, saă al amicilor lor, saă al celor mai puternici, sau
ai lucrat din alte motive asemenea, prin care 6menii forte

adese ori at uşurinţa de a consimţi la ceea ce ar
să respingă,

liber.

Alţii

sai

a ascunde

trebui

adevărul, ce ar trebui să-l spună

credând că ar fi o nenorocire

să-și

consume

tâtă vi6ța în acestfel de dispute, se supuseră la cele cese
hotăriseră de către Sinodul din Niceea. Pavel episcopul de
Constantinopole, Atanasie episcopul de Alexandria, renumitul Antonie care trăia încă, ucenicii s&t și o mulțime
însemnată ce călugări ȘI O mulțime de alte persone, atât
din Egipt cât şi din alte provincii ale imperiului susțineau

cu pulere învățătura Sinodului din Niceea.

CAPITOLUL
XW.
Sfinţii pustnici

din

timpul

acela.

Fiin-că am avut ocasiunea să vorbesc de

acești

sfinți

pustnici, voii aminti în puține cuvinte despre acei ce am aflat

—
că au trăit sub

domnirea

104—
lui Constantie.

Voii

începe prin

cei doi Macarii, acești doui renumiţi stareți de Skit și ai
muntelui vecin. Unul era din Egipt și cel-l-alt din Alexandria. Amîndoi erau atât de perfecţi în practica vieții călugăresci, în cât însuflaii groză demonilor. Ei prevedeau

viitorul și făceau vindecări miracul6se. Se dice, că cel ce
era

din Egipt,

a învi6t un

mort

spre a

convinge

pe un

eretic de adevărul învierii. El a trăit nou&-deci de ani şi
a, petrecut şase-deci de ani în pustie. El făcu atât de însemnate progrese în studiul
să se dedea la acâsta, în cât
copil bătrân. EI fu hirotonit
de ani. Cel-l-alt Macarie fu
plini forte perfect practicele

sfintei filosofii, de cum începu
călugării îi dădură numele de
preot la virsta, de patru-deci
hirotonit mai târdiu. El îndecele mai aspre ale vieții că-

lugăresci, din care unele le inventase el însuși. Se pote
judeca despre asprimele postirelor sale prin aceea, că pielea

sa se uscase
nu

mai

atât de tare și se sbircise, în cât barba sa

crescea.

Pambon, Heraclide, Cronie, Palnutie, Putubastie, Arsisius, Serapion cel Mare, Piturion, care locuia aprope de The-

baida și Pahomie, stariţul și învățătorul
Tabenisieni se făcură renumiţi în același
timp. Modul lor de a se îmbrăca și de
deosebit de al celor-l-alţi călugări. Insă

călugărilor numiţi
loc și în același
a trăi, era puţin
acestă deosebire

nu împiedica să tindă la virtutea de a despreţui tot ce e
pe pămint, de a înălța spiritul la cerii şi de a-l pregăti să
părăsâscă trupul cu bucurie. Ei sunt îmbrăcaţi cu piei,
dupre cum era lie, spre a combate ca dinsul pofta trupâscă ce tinde la plăcere și spre a se abţine ca dinsul de
la plăcerea lucrurilor, ce înveselesc simţirile, în speranța
de a, se obţine o recompensă egală cu a sa. Se dice, că
deosebirile ce se observ în hainele acestor călugări din Egipi, ai ceva misterios și se referă la Gre-care secret al
sfintei lor filosofii. Ei pârtă tunici fără miînici, spre a arăta
că .miinile nu trebuesc nică odată să fie gata de a face
răul. Ei pârtă un culion spre a arăta că ei trebuie să viețuescă în aceiași simplicitate și în aceiași curățenie, ca
pruncii ce nu se hrănesc de cît cu lapte şi cărora li se
acoperă

capul

cu

o scufie

de

aceeași

formă.

Incingătrea.

lor și un fel de briu ce pârtă îi însciințase de a (i tol-d6una gata să servescă pe Dumnedei. Sciui bine, că unii ati
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dat alte explicări acestui mod de a se îmbrăca. Insă eă
mă mulţumesc cu aceea ce am spus. Se dice, că la început Pahomie trăea singur într'o pesceră, însă că un Inger

i se arătă din partea lui Dumnedeii şi-i porunci să aiune

călugări tineri şi să-i introducă în practicile ce le exercitase cu atila exactitate, să le dea ori care reguli. Se mai
dice, că Ingerul îi dădu o tablă scrisă, ce e încă și astă-di
în miinile pustnicilor, prin case tablă îl poruncea să permită

fie cărui

să bea,

să

mănince,

să

şi să pos-

lucreze

tescă dupre puterile sale, de a obliga pe cei ce mănîncă,
la o mal mare lucrare de cît pe cei ce postesc, de a zidi
maj multe chilii, de a pune cîte trei călugări în fie-care și
de a le da să mănînce într'o trapeză comună în tăcere,
cu un văl (cam lafcă) pe cap, ast-fel ca să nu se vadă unii
pe alţii și ca să nu potă privi de cît masa și ce ar fi pe
masă, de a nu primi pe nimenea din afară să mănince
cu ei, afară de streini, către cari se va exercita ospitalitatea; de a încerca în timp de trei ani prin exerciţiile cele
mai grele pe cei ce ar dori să îmbrățișeze modul lor de
vi6ţă; de a se îmbrăca cu pici, de a-și acoperi capul cu
scufe de lină, împodobite cu cuie roşii, de a avea tunici de

pîoză și încingători. De a dormi cu tunicile lor și cu hainile lor în strane închise din dou& părți carele va servi
şi de pat, de a se împărtăși în tote primele,

și în tote ul-

timile dile ale săptăminii și atunci să deschidă încing&târea
lor şi să scotă haina lor de piele. De a se ruga de dou&spre-dece

ori

diua

şi de

alitea

ori

sera

şi încă

de

atitea

ori nâptea. De a se ruga de trei ori la al noulea ceas; de
a cânta un psalm înainte de a face rugăciunea ce precede
ospățul. De a despărţi comunitatea în două-deci și patru.
de clase, dând fie-căria din ele numele uneia din literile
alfabetului, cum de exemplu numele de joţa celor mai
simpli, acela, de zifa, sai de x: celor mai luminaţi. lată

săi. E avea o blindeţe
regulile ce dădu Pahomie ucenicilor:

minunată către 6meni şi o pietate atit de extra-ordinară
către Dumnedeă, în cit scia lucrurile viitre şi vorbea adese ori cu Ingerii. El locuia la Tabenesa în Thebaida, de
unde

vine

că

s&

numesc

încă

şi astă-di

Tabenisieni

că-

lugării ce trăescîn acel loc sub aceleași regule. Ei S'ail
făcut atit de renumiţi şi s'aă înmulțit atit. de mult cu îre-

„cerea timpului, în cît s'aii numărat

pînă la șapte mii. Era
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o mie trei sute cu Pahomie în singurul loc de la Tabenesa,: restul era risipit în Egipt și Thebaida. Ei observ toţi

același mod

de vieţuire si nu posedă nimic,

de cit în co-

mun. Ei privesc comunitatea de la Tabenesa ca pe mama
lor și pe cei ce o conduc ca pe părinţii și învățătorii lor.

Apolonius se bucură în același timp de un mare renume
în practicarea aceleiași chemări. Se dice, că el s'a dedat.

la, acesta în pustie, din virsta de cinci-spre-dece ani; însă că
la vîrsta, de patru-decă, el primi poruncă din partea lui Dumnedeu, să mârgă în locuri locuite de 6meni. Monastirea sa
era aşijderea în Thebaida. EI era prea iubit de Dumnedei
şi avea daryl de a face minuni şi vindecări supranaturale.
EI își îndeplinea. forte exact t6te datoriile sale și arăta altora. praclica, vieţii călugăresci cu o blîndeţe şi o bunătate
minunată. El era atit de fericit, în cit obținea de la Dumnedeii tot ce-i cerea: Însă era și atit de prudent că nu-i
cerca ni.nic, de cit aceea ce bine voesce să-i acorde. Cred
că venerabilul Anuf trăia în acel timp. Am aflat, că de
cind el a mărturisit în timpul persecuţiunii că era creștin,

ma dis nică odată nimic contrar adevărului și n'a poftit.
nică odată nimic din bunurile lumii. El vădu după aceea

tâte rugăciunile sale împlinite şi avea un Inger, care! învăța să practice tote virtuțile. Iată sfinţii pustnici ce a avut Egiptul. Palestina, rivnitâre de acestă fericire, făcu să

înflorâscă în același timp şi dumnedeescul

Ilarion.

EI era

născut din Tanata, un sat în vecinătatea cetății de Gaza,
despre amiadă-di, aprope de un pării ce se varsă în mare
Şi pe care locuitorii țării îl numesc cu același nume ca al
satului, Cind studia gramatica în Alexandria, se duse să
visiteze pe renumitul Antonie în pustie și după ce a vor-

bit cu el asupră modului săi de vieţuire, el se hotări să-l

unmeze. Nebucurindu-se acolo de liniscea ce dorea, din
causa, mulţimei de persâne ce erai neîncetat în jurul acestul ilustru pustnic, el se reîntorse în țara sa, unde găsind pe părinţii săi morți, împărți tâtă averea fraţilor săi
și săracilor, fără să-și reserve nică o parte din ea. Apoi se
duse să locuâscă într'o pustie la dou&-deci de stadii de locul nascerii sale. Chilia sa nu era de cît de cărămidi, de
olane sfărimate şi de paie. Ea era atit de j6să, că nu putea
cine-va să stea în piciore fără să-și plece capul, și atit de

scurtă, în cît nu putea să se culce în ea

fără

să-și îndo-
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escă picidrele. lată cum înlătura el în tote lucrările comodităţile vieţii și se obicinuea la suferință şi la ostenâlă. Nict
odată nimenea nu întinse adevărata cumpttare mai departe
de cât el şi nu suportă mai cu multă statornicie frigul, căldura, fomea, selea, combătând neîncetat patimile sufletului,
şi delicateţele trupului. El era neprihănit în moravurile sale,
grav în cuvintările sale, sirguitor la cetire şi la studiul
Sfintei Scriptură. El era atât de plăcut lui Dumnedei, în

cât bolnavii sunt vindecaţi; şi îndrăciţii sunt mântuiţi încă
și astă-di la mormintul său. Murind în Insula Chypru, fu
îngropat

acolo

cu

respect

mult

către

de

locuitorii

ţării,

cari se considerau forte fericiţi să aibă un deposit atât de

prețios. Insă Isichie, unul din cei mai renumiţi din ucenicii să luă pe ascuns trupul săi, '] transportă în secret în
Palestina, şi! depuse în monastirea sa. Din acel timp:

locuitorii ai serbat în toți

anii sărbătorea sa, dupre obi-

ceiul ce at de a onora ast-fel memoria acelor ce s'au făcut
renumiţi dintre ei prin sfințenia lor, dupre cum ei onorâză
memoria

lui Aurelius,

a lui Antedon, a lui Alexion, născut

în Bethagaton, și a lui Alafion, născut

în

Asalea, cari a-

Jergând cu îndrăsnâlă în câmpul de luptă al vieţii călugăresci sub domnia lui Constantie, ai tra” prin exemplul lor
un mare număr de păgâni. Iulian practica în acel timp la
Edesa, un mou de vi6ţă atât de aspru, în cât se părea că
nu mai trăesce în t upul săi, şi nu mal avea de cât pelea
și osele. Ifrem născut în Syria a scris vi6ța sa. Opiniunea favorabilă ce avuse Gmenii despre virtutea sa a fost
confirmată prin mărturisirea lui Dumnedeii însuși, carele

i-a dat puterea de a isgoni demonii, și darul dea vindeca
bolele,

doctorilor,

nu prin puterea

ci numai

nile sale Tote ţările acelea, teritoriul
şi muntele Gaugalion a fost locuit
pustnic eminenţi în sfințenie, dintre
au fost cei mai renumiţi. Nu voii

prin

rugăciu-

de Edesa, de Amidia,
de o mulțime de alţi
cari Daniil și Simeon
mai spune nimic aici

despre călugării din Syria. Voiă vorbi despre acesta mai
exact cu ajutorul lui Dumnedeiă întro altă lucrare. Se dice,
că Eustalie Episcop de Sebastia a instituit o categorie de
pustnici

în

Armenia,

în

Paflagonia

şi în

Pont.

şi că le-a.

stabilit reguli, în care li se arăta modul de vieţuire; alimentele de la care trebuea să se abțină; hainele ce pot
purta, cum şi cele-l-alte practid. Unii asigura, că el e au-
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torul Asceticilor ce se atribue în deobsce lui Basilie de Capadocia. Se dice, că o prea mare asprime l'a împins pân:
la. Gre-care observări forte extravagante și cu totul contrarii

regulilor bisericii. Sunt totuși pers6ne care'l desvinovățese
de acâstă acusațiune, și cari aruncă greșala asupra unora
din ucenicii

roge

pre

săi,

cari

Dumnedei

condamnă

căsătoria,

în casele Gmenilor

cari refusă să

însuraţi; cari des-

prețţuesc pre preoţii ce au femei, cari postesc Duminica,
cari fac adunărele lor în case particulare, cari aii aversiune
față de: cei ce mănâncă carne, cari în loc să se îmbrace,
ca cei-l-alţi au inventat o haină rouă și cuvi6să, și au
întrodus o mulțime de alte novisme. Se dice, că mai multe
femei amăgite prin cuvîntările lor și convertite la rătăcirele
lor, sai despărțit de bărbaţii lor, şi că neputând mai mult
după aceea să păzescă înfriînarea, ele ai comis adulterii.
Se adaogă, că unele ș'au tăiat perii capului şi s'aă îmbrăcal ca bărbaţii. Episcopii din împrejurimele Gangrei, cetate
Metropolitană din Paflagonia adunându-se, ai considerat
pre cei ce păziaii aceste maxime ca. lepădaţi din corpul

biserici!, afară numai de nu le vor condamna. Se dice, că
alunci Eustatie schimbă haina şi-nu se mai arăta îmbrăcat alt fel de cât ca cei-l-alți preoţi, spre aarăta că nu din
mândrie întrodusese o practică contrarie, ci din dorința unei
mai mari perfecțiuni. Fiind atâta. de recomandabil prin visţa
sa. el nu era mai puţin de admirat prin cuvîntările sale.

E

adevărat

totuși

că

el n'avea

adevărata elocinţă, şi că

nici o dată nu se ocupase cu regulile ei. Insă de le natură era atât de capabil să convingă, în cât converti pre
mai multe femei, și pre mai mulți tineri, cari făcea mai

nainte un nenorocit comerţ cu trupurile lor. Se dice, că
un bărbat şi o femee cari dupre usul bisericii păstraă virginitatea, fiind acusaţi

că au împreună un obiceiă neonest,

el "i îndemnă să se lase de acesta; dar că neputând câștiga nimic asupra spiritului lor, el scâse un adînc suspin
şi dise, că o femee măritată audindu-l într'o di vorbind de
fol6sele înfrînării, ea fu atât de mişcată de cuvintele sale.
că se lipsi de bună voe de plăcerea căsătoriei, care e o
plăcere permisă, dar că aceștia după ce l'a audit vorbind,
conlinuai încă să se bucure de o plăcere care e oprită,

arălai slăbiciunea, elocinţii sale.
De și Tracii, llirieni! şi cele-l-alte popore

din Europa n'aii
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avut cunoscinţele de călugări, n'ai lipsit însă să aibă câte-va.
persone, cari ai mărturisit Filosofia creștină. Martin a fost
din Sabaria,

mărirelor

Dumnedeii,
dădu

cetate

și comandă

armele

la practica

tru apărarea

din

nobilă

Insă preferând serviciul lui

armatele.

virtuţii.

familie

tinereța sa el purtă

In

Panonia.
el

lumii,

dintro

era

El

însemnați.

cei mai

din

unul

Acolo

învăţăturii bisericii,

se

retrase în Iliria

și se

se luptă cu îndrăsnelă pen-

contra Episcopilor ce sus-

țineati partidui lui Arie, suferi rele tratamente și fu alungat

de acolo. Ducendu-se la Milan, trăi acolo în singurătate,
dar curind eși de acolo spre a evita cursele ce Auxentie,
Episcopul acestei celăţi, partisan al lui Arie, "i întindea,
spre a'l perde, şi se retrase în insula Gallinaria, unde mult
timp nu trăi de cât cu rădăcini. Aceea e o Insulă pustie
şi forte mică a mării Tyrrena. După acea fu ridicat la demnitatea de Episcop de. Tours. El primise darul minunelor

întrun grad atât de inalt, în cât a înviat un mort, și făcu

şi alte minuni atât de surprindătore ca și acelea ale Apostolilor. Am aflat că Ilarie bărbat renumit prin sfinţenia vie(ii sale,

şi prin

doctrinii sale, trăia în acelaș! limp:

eminența

în aceeaşi parte a Imperiului. E fu exilat ca și Martin de
ce avut pentru

ura zelului

curăţenia credinţii. lată ce am

aflat despre cei ce ati fost cei mat renumiţi în biserică prin

pietatea, lor şi prin cele-l-alte virtuți creştine. Alții sai
facut fârte cunoscuţi în acel timp prin doctrina și prin elocinţa lor, precum Eusebiii Episcop de Emesa, Tit Episcop de Bostra, Serapion Episcop de Tmuis, Basilie Episcop
de Ancyra, .Eudoxie Episcop de Germanicia, Acacie Episcop

de

Cesareea

și Cyrille Episcop de Ierusalim. Mulțimea și

însemnătatea, scrierilor ce au lăsat posterităţii, sunt o probă
fârte sigură şi forte evidentă de aceea ce spun.
..

CAPITOLUL XV.
Persâne

renumite prin sciința lor.

Didim, scriitor bisericesc şi profesor de sfintele scripturi
în cetatea de Alexandria, înflorea în același veac. El își
îmbogăţise spiritul cu tot felul de sciințe. El cunoscea, po-
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ţii, oratorii, geometria, astronomia, aritmetica și părerile
diferite ale tuturor sectelor. El nu înv&țase nimic din tote
aceste, de cât prin aud și prin spirit, perdându- ȘI vederea
din copilăria sa.
Când ajunse în virsta de maturitate, el se simţi atras
de dorinţa, să înveţe artele liberale și urmă în scol, unde
făcu atât de mari progrese, de și nu era ajutat de cât de
aud, în cât înțelese cele mai grele teoreme de matemalică. Se dice, că el învăţă să cunoscă literile pipăind caractere săpate pe lemn şi adunând silabele și cuvintele
prin singura slorțare a imaginaţiunii şi a memoriei sale:
„ceea ce era fără îndoială ceva forte grei. Mai multe pers6ne audind vorbindu-se despre el, merseră înadins la
Alexandria spre a-l asculta, saă cel puţin spre a-l vedea.
Modul cu care el susținea învățătura Sinodului din Niceea
displăcea forte tare Arienilor. EI convingea cu înlesnire
prin blândeţe, mai bine de cât prin puterea argumentelor
sale și supunând el însuși probele sale la judecata auditorilor. El era stimat ȘI iubit de catolici, de călugării din
Egipt

și mai

cu

s6emă

de

marele

Antonie.

Se

dice că mer-

'gend la Alexandria spre a sprijini prin adesiunea sa învățătura lui Atanasie, el qise lui Didim: «Nu e o neno«rocire mare, nică I6rie deplorabilă de a fi lipsit de ochii
«cu care guzganii, ș6recii şi cele mai de desprețuit ani«male sunt înzestrate ; ci e o fericire fârte de dosit de a
«avea ca îngerii ochii spiritului, prin care tu privesci pe
«Dumnedeti». In fine, Eusebiii şi Ilarie, despre cari am
vorbit deja și despre cari se dice că aii cărți forte orto-doxe, compuse contra ereticilor, ati fost amindoi forte renumiți în Italia şi în Occident, prin renumele ce ei îşi
câștigaseră de a scrie bine înlimba lor. Lucifer, căpitenia
“unei secte ce pârtă numele săii, înflorea în același timp.
Aătie era de asemenea în mare stimă între eretici. El era
învățat în arta de a raţiona și forte exercitat la dispută.
Cutezanţa cu care el întreprindea să vorbâscă despre natura, lui Dumnedei făcu să fie supranumit atei. Se dice,
că el profesese mai înainte medicina în Antiochia, cetate
din Syria și că găsindu-se 'acese ori în adunarea, credincioșilor spre a vorbi asupra, sfintei Scripturi, el avu ondrea
de a fi cunoscut de Galus, ce era atunci Cesar şi care
favorisa forte mult religiunea şi pe perzânele de pietate.

—
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avu de a intra şi mai

mult în bunele

graţii

ale acestui principe îl îndemnă, după cum sunt convins,
a se deda la acest studiii cu o mai mare aplicaţiune ce cit

mai

înainte. Se dice, că el sciea

în perfecțiune

filosofia

lui Aristot şi că ascultase în Alexandria pe cei ce profesat acestă sciință. Afară de cei de cari am vorbit, erau
mai mulți alţii forte capabili de a înveţa poporul, de a
prevedea şi de a vorbi asupra materiilor de doctrină. Insă
ar fi o prea mare lucrare de a enumera pe toti. In fine
rog pe cei ce'și vor da oslenâla de a citi acestă lucrare
de a nu găsi straniă că am făcut laude căpiteniilor noilor
secte, sai celor ce le-ai favorisat. Admir mărimea elocinţei
lor și puterea raționamintelor lor ; dar las judecata doctrinei lor celor ce ai autoritate. Nu'mi aparţine mie de
a”i judeca și pentru a mă achita de datoria unui istoric,
n'am de cât să represint lucrurile în modul cum ele sai
întâmplat. lată ce aveam de dis atât despre Grecii, cât şi

despre Latinii ce sat

distins în erudiție

CAPITOLUL

Erudiţie, pietate,

sau în elocință.

XVI.

caritate, umilință
ale lui Efrem.

și alte

virtuţi
-

N'a fost niminea, care să fi meritat atit de mari laude,
nici care să fifăcut atit de mare on6re bisericii ca Efrem.
El era din Nisibia, cetate din Siria, sat din apropiere. El
se obicinui încă din cea mai fragedă virstă a sa cu practica, vieţii călugăresci. De și el n'a avut nici de cum în-

vățător
învățat,
uni ale
pod6be

și nimeni! nu se aştepta, ca el să devină vre-odată
el înțelese de la sine însuși cele mai grele cestifilosofiei, şi'și făcu un stil plin de atitea figuri și
şi îmbogăţit cu atitea cugetări sublime în cit nu e

nimic care să nu fie maă pe jos în tâte lucrările vechilor
Greci. Dacă s'ar fi tradus în limba Siriacă cărțile acestor
autori, ele n'ar mal avea nimic plăcut de îndată ce ar fi

lipsite de frumuseţele limbii grecesci. Cărţile lui Efrem n'at
de loc acest neajuns.

Ele s'aii tradus în grecesce în timpul

vieţii sale şi se traduc încă şi astă-di, fără ca în o limbă
streină să pârqă mult din frumuseţea lor naturală. Vasile,
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care ai fost mai pe urmă Episcop de Cesareea, Mitropolia
Capacociei, a admirat adîncimea doctrinei sale; și judecata,
atit de favorabilă a acestui Vasile, care era cel mai frumos
spirit și cel mai elocent din vâcul săi, inalţa fără îndoială
pe lifrem mai presus de tot ce s'ar putea scrie in favârea
sa. Se dice, că el a scris aprâpe o sulă de mii de versuri
că a avut mai mulţi discipoli fâzte uniţi la doctrina sa.
Cei mai principali au fost Abas, Zenobie, Abraam, Maras,

Simion pe care tot ce e învățat între Sirieni îl privesce ca
onorea

națiunei Jor. In acest

număr

se pune

și Paulonas

și Aranad, ca doui bărbați forte elocinţi, însă sunt acusaţi
că

s'au

ciți-va

depărtat

învățați

de doctrina

ortodoxă.

bărbaţi în Osroena

Sciii că au fost încă

şi anume

Bardesanes,

autor al unei eresii cu numele săi și Harmonius fiul stă.
Se asigură că fiind forte bine introdus în sciințele Grecilor,
el întreprinse cel dintâi de a face versuri în limba sa și
că le dădu ca să cânte. Sirienii, cântă încă forte -adese ori
nu versurile ce el le-a lăsat, ci altele de aceeaşi măsură

”

şi de acelaşi număr.

Find-că Harmonius

era puţin atras

de rătăcirile

tatălui

său şi de acele ale filosofilor greci, privitâre la natura sufletului, formațiunea, mortea corpului şi metempsicosa, el

le-a

introdus

în lucrările

ce a compus spre a fi cântate.

Cînd Efrem observă că Sirienii eraii încântați de eleganța
termenilor și de potrivirea silabelor lui Harmonius, el se
temu ca nu cum-va ei să cadă pe nesimţite în falșele sale

păreri și de şi el nu sciea nici de cum sciinţele Grecilor,

se sforță să pric6pă măsura versurilor şi întocmi
eri conforme învățăturii bisericii, precum sunt

alte scriImnurile

sale și laudele sfinţilor. De atunci Sirienii le cântă pe aria

versurilor lui Harmonius. Acâstă operă e de ajuns spre a
judeca despre mărimea, spiritului săi. Cit pentru vița sa,
el își făcuse un mare renume și anume prin curăţenia moravurilor sale şi prin asprimea disciplinei ce-și impunea
sie-însuși. El era atit de serios şi atît de grav ȘI evila cu
o îngrijire atit de exactă, nu numai cea mai mică causă

de cădere, dar și cea mai ușcră ocasiune de vorbire ce
reu, sau de bănnială, în cit nu se uita nici odată la o femee. Se dice, că o femee desfrinată, sau că ar fi avut
ca scop să-l ispitescă, saă că ar fi primit bani spre a face

ceea, ce făcea, se opri în'r'o di înaintea

lui pe stradă

ȘI
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se uită la el cu atenţiune. Efrem o mustră pentru neruşinarea ei șii porunci să'şi întârcă vederea și să se uite
la pămînt. «Pentru ce să mă uit la pămînt, îi r&spunse
«acea

femee,

fiind-că

nu

sunt

născută

din

pămînt,

ci

din

«tine? E mai drept ca lu să te uiţi la pămînt, de unde
«al eșit, iar eu să me uit la tine, find-că am eșit din tine».
Efrem minunându-se de r&spunsul acestei femei făcu o
scriere care conține t6tă istoria acâsta, și care dupre părerea învăţaţilor, trece de una din cele mai trumâse scrieri
ale

sale.

Se

spune,

încă

despre

diînsul,

că

de și era

din

fire forte supus mâniei, nu l'a vedut nici o dată nimenea
mânios, de când a adoptat viâţa călugărescă. In timpul când
postea mai multe dile, sosind ora când trebuea se lase ajunarea, acel ce'l servea; scăpă talerul, în presența sa, pe
care “i aducea mâncarea. Efrem observând că se rușineză
și e coprins de frică, "i dise:
«propiea eu de taler, fiind-că

«la mine».

«Nu te turbura, me voiu atalerul n'a putut veni până

Şi îndată se plecă și mâncă mâncarea

ce că-

duse de o dată cu sfărimarea talerului. Ceea ce voiu să
spun va face cunoscut tuturor, cât era el mai pre sus de
ori-ce ambiţiune și vanitate. Fiind ales Episcop al unei cetăți,

i se aduse

al hirotoni.

decretul

alegerii,

şi

vroiră

săl

ducă

spre

Indată ce află despre acesta, el se duse la târg

Şi arătă un aer curios, se pusesă mănânce înaintea, întregei lumi, şi se prefăcu că e nebun. Cei ce veniseră săl

caute, vădendu-l în acâstă stare, încetară săl mai dorescă
de

Episcop

rîndul

şi se reîntorseră

săi, şi rămase

la locul

ascuns

până

lor.

El se retrase

ce un altul

la

îu hiroto-

nit în locul săi. Nu voiti dice mai mult nimic despre Efrem,
de și acei din ţara sa povestesc multe alte lucruri despre
el. Ceea ce făcu puţin înaintea morții sale e prea deosebit
spre a fi trecut cu tăcere. Cetatea Edesci fiind bântuită de
fomete, el eși din chilia sa spre a împuta celor bogaţi nemilostivirea

cu

care

lăsau

să

moră

cei săraci,

în loc de

a'i ajuta din prisosul averilor lor, ce le păzeau cu atâta
îngrijire pentru propria lor condamnare. și pentru perderea
sufletului lor, care e mai scump de cât tote vistieriile pămîntului. Bogaţii convinşi prin cuvintările sale, îi r&spunseră că nu
erai atât de alipiţi de averele lor, dar nu scieaii cui să
încredințeze distribuirea lor; pentru că ei nu cunosceail
pe nimenea care să nu fie prea interesat și capabil de a
8.

— 114 —
face o rea întrebuințare cu aceea ce ei ar încredința în
mâinele lor. Atunci Efrem îi întrebă, ce părere ait ei des-

pre

de

dînsul și când '% r&spunseseră că îl credeau

om

“ forte de ispravă, el se oferi să se însărcineze cu grija milosteniilor lor. Primind banii din parte-le, el făcu aprope
trei sute de paturi în galeriile publice, unde el îngriji atât

pe acei

din

pe streini.

De îndată

la chilia sa

Puțin

timp

cetate ce

şi
după

se

se înbolnăviseră de fomete, cât și

ce fometea, se potoli, el se reîntorse

aplică la ocupaţiunile

aceea

muri.

El na

sale

obicinuite.

ajuns în biserică

de

cât la trepta de diacon, de și eminența, virtuţii sale, îi câștigase un
curat de
telor sale
pentru a
de acelea

renume nu mai mic ce cât al acelor ce se buere
a excelencinstea preoţiei. Iatăo ușoră descri
mine
cât
calități. Căci ar trebui un alt om de
face un portret adevărat al calităţilor sale, ca și
ale celor-l'alte persâne renumite în aceeași pro-

tesiune şi ar fi de dorit ca Efrem să fi.pus mâna el însuşi

la. acesta. Mărturisesc, că neînsemnătatea. inteligenţii mele
și puţina cunoscință ce am atât despre acești Gmeni renumiţi, cât și despre fapleie lor importante, me fac incapabil de o asemenea întreprindere. Unii sai ascuns în
pustietăți, alții cari at trăit în lume, s'aii prefăcut ca să
se pară că sunt persone cu totul ordinare, de frică de a
primi laudele ce ei meritaiă. Căci, fiini-că virtutea lor nu
tindea de cât la recompense vecinice, ea nu vroea să albă

alt martor de cât pe Dumnedei

singur,

şi nu căuta să atragă privirile omenilor
CAPITOLUL
Progresele

care le distribue

asupra, ei.

XVII.

religiunii creștine.
o.

...—

Mai tâte bisericile fiind atunci conduse de către Episcopi de o virtute exemplară, nu trebue să se mire cineva
că popârele ai fost forte alipite la cultul lui Dumnedeu
şi că religiunea creştină a. fâcut din di î» di noui progrese
asupra. păgânismului. Impăraţii cari eraă pe tron nu o îavorisai cu mai puţin zel, de cât cum făcuse Constantin
părintele lor. Ei acordau privilegii clericilor, copiilor lor şi
sclavilor lor. Ei confirmaă legile prin care eraii oprite jert-
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fele păgânilor şi cele-l-alte

—

exerciţii ale vechii superstițiuni

şi făceati altele noui. Ei porunciai să se închidă templurile

de prin cetăţi şi sate. Dădeai pre unele din ele creștinilor
când el aveati nevoe sati de material, sai de locuri. Reparati bisericile ce se ruinaseră și ridicati altele din nou,
e una din
cu o splendâre neasemănată. Biserica din mesa
măpentru
cele mai însemnate şi din cele mai renumite
Jidovi
r6ţa sa architectură şi frumuseţea sa. Ei opreaii pre
să cumpere sclavii de altă religiune, sub pedepsa confiscărei sclavului şi sub pedâpsă chiar de morte la cas când
ei l-ar fi tăiat împrejur. Căci avend scopul de a desvolta,
prin tot felul de mijlâce religiunea creștină, ei credură de
datorie să împedice pre Jidovi de a atrage la religiunea lor
pre acei ai căror străbuni nu mărturisiseră religiunea. lor
și a reserva, pe accste persone pentru biserica ce nu crescea, şi nu sporea de cât prin convertirea păgânilor.
CAPITOLUL

Sentimentele

XVIII.

Imp&raţilor faţă de credință.

Imp&raţii manifestară de la, început simţimintele lui Constantin

părintele lor și susţinură învățătura

Sinodului

din

Niceea. Constant rămase statornic până la finele vieții sale
în aceleaşi simțiminte. Insă Constantie se schimbă, când
vedu că termenul de consubstanţial era depreciat. Cu tote
acestea el continua să mărturisâscă,

că Fiul lui Dumnedeu

e asemănabil cu Părintele săi în ceea ce privesce substanța.

Eusebiii şi alţi câţi-va Episcopi din Orient cari se bucurau
de un mare renume de sfințenie şi de doctrină, fâcură deosehire între consubstanţial şi asemănabil, relativ la sub-

stanță. Ei diseră, că

termenul de

propriii creaturilor corporale,

arborilor şi plantelor ce sunt

consubstanțial

convine

precum: 6menilor, animalelor,

produse de

către

alte ase-iu2:-

mănabile şi că termenul de asemănabil, relativ la substanță, Conetantie
are loc în ființele necorporale, precum sunt Dumnedeii şi și ton:îngerii, cari sunt concepuţi fie-care după substanţa ce le e îi
proprie. Constantie fu înșelat prin acestă distincţiune şi de

și după părerea mea el ţinea în fond aceiași doctrină ca
și părintele și fratele săi, totuși schimbă termenul şi se.

—

116—

servi de acela de asemănabil, relativ la substanță, în loc
de a se servi de acela de consubstanţial. Acei cărturari
asigurau, că spre a vorbi cu exactitate, trebuea să vorbâscă ast-fel și că alt-fel s'ar pune în primejdie de a concepe ca un corp, ceea ce nu are de loc corp. E adevărat
totuși, că mai mulți găsesc acestă distincțiune ridiculăşi
dic, că nu Sar putea exprima lucrurile necorporale fără

să împrumute
cad

sub

cuvinte luate din lucrurile corporale şi care

simțiri și că nu e nici o

primejdie

să se

ser-

vâscă de aceste cuvinte, numai să nu se fi înșelat în ideea
ce și-au format

despre

lucruri.
n

rf—_—

CAPITOLUL
Sinodul
359.

din

XIX.
Rimini.

Nu trebue a găsi straniu că, Împăratul Constantie sa
înșelat ast-fel, fiind-că mai mulți Episcopi cari credeau în

învăţătura Sinodului

din Niceea, n'au făcut

oposiţiune de

a, se servi de acest termen. Alţii întrebuința fără osebire
-pe amândoui termenii spre a exprima același înțeles. Pentru
aceea, sunt î6rte convins, că Arienii sai depărtat forte
tare de la adevăr, când au publicat, că după Sinodul din
Niceea, mai mulţi Episcopi, între cari erai Eusebiu și Theognis, refusară să recunâscă, că iul lui Dumnedei e consubstanțial cu părintele s&ă și Constantin indignat de a-.
cest refus, îi condamnă la exil, că soru-sa având revelaţiune sau în somn, saii altmintrelea, că acei Episcopi fineai

o învă&ţătură, ortodoxă şi că condamnarea rostită contra lor
era. nedreptă,

acest

principe

"i rechiemă

din

locul

exilului

lor și-i întrebă pentru ce se depărtati de la credința Sinodului din Niceea, fiiad-că ei o iscăliseră cu cel-l-alți Episcopi. Că atunci acei Episcopi i-ai r&spuns, că iscălitura

lor nu pornise din o convicțiune adeverată și că nu iscăliseră de cât de frică, că dacă contestaţiile ar fi continuat
într'un timp cînd de abia el începea să mărturisescă credința creştină și cind el nu primise încă botezul, să nu
se îndoescă cum-va despre adevărul misterelor nostre, să
nu se reintorcă la superstiţiile. păgâne și să nu persecute.
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biserica. Ei pretind, că Constantin mulțumit de acest răspuns se hotări de a convoca un alt Sinod, dar că fiind
împedicat de la acesta prin morte, el lăsă acestă grijă lui

Constantie fiul său mai mare și-l însciință, că nu i-ar servi
întru nimic de a poseda autorilatea suverană, cacă sar
face ast-lel, ca Dumnedeit să fie servit în unitatea unei aceleeași credinţe şi că Constantie, urmând ordinul Impăratului, părintele săi, adunase Sinodul din Rimini. Impr ejurarea timpului în care acest Sinod s'a adunat, e singură,
de ajuns spre a-i dovedi de înşelătorie. Căci el nu fu adunat de cât sub Consulatul lui Eusebiu şi al lui Hipatius,

în al dou&-deci și douilea

an al domnirei

lui Constantie.

Și e sigur, că de la mortea Imperatului Constantin pînă
în acel timp, s'aă ţinut mai multe Sin6de, unde sau dispultat asupra termenului de consubstanțial și asupra celui
de asemanabil, relativ la substanță şi că nici un Episcop

n'a îndrăsnit să dică: că Fiul

hui Dumnedeii e neasema-

nabil cu părintele său cât privesce substanța, afară de Astie, ceea ce Constantie găsind fârte răi, porunci Episco-

pilor să se adune la Rimini și la Seleucia spre a opri cursul acestei rătăciri. Ast-fel Sinodul

din Rimini

fu adunat,

nu din ordinul Imperatului Constantin, ci cu ocasiunea falsel doctrine

a lui Actie,

nic, prin cele ce vom

ceea ce vom

spune

confirma

mai

temei-

în cursul acestei istorii.

CAPITOLUL

XX.

1. Reîntorcerea lui Atanasie în Alexandria. 2. Episcopii de Antiochia. 3. Cererea făcută lui Atanasie de către Constantie. Respunsul lui
Atanasie. 5. Felurite chipuri de a slăvi

pre Dumnedei la finele imnurilor.
"1. Când
cuseră

în

Constant
Sinodul

din

a fost informat

de cele ce

Sardica, el serise

se petre-

lui Constantie, fra-

fele său, spre a/'l ruga de a restabili pe Atanasie şi pe Pavel
în scaunele lor. Find-că Constantie întîrdiă să răspundă, el
îi scrise a doua 6ră, că dacă n'arvroi să restahilescă, el
se va, pregăti de r&sboiil. Constantie consultându-se cu Episcopii din Orient și credând că n'ar fi prudent să între-

—
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lui

trimise

pricină,

acestă

prindă un r&sboii civil pentru

Atanasie trăsuri publice şi'i scrise mai multe scrisori spre
a” invita să
era, atunci,
Iuliti, carele
şi dădu o
dria,

se reîntârcă. Atanasie plecând din Aquileea, unde
se duse la Roma spre â lua concediii de la
părăsindu!l îi făcu mari mărturisiri de dragoste
scris6re pentru clerul și poporul din Alexan-

în care

despre

vorbea

dinsul

cu

o stimă

deosebită,

ca de un om ce devenise renumit prin primejdiile prin
care trecuse, îi felicita - de fericita reintârcere a unui atât

de bun păstor şiii îndemna să urmeze

credinţele sale.

2. De la Roma se duse la Antiochia, unde se găsea Impăratul Constantie atunci şi unde Leontie se bucura de
conducerea, bisericilor. Arienii le luară în stăpânire îndată.
după ce Eustaţie fusese exilat. Primul Episcop ce ei avură
acolo, fu Eufronie, al douilea Flaccilie şi în fine Stefan.
Acesta. fiind depus, ca nedemn de acsstă sarcină, Leontie
fu ales în locul săi. Atanasie îl evită ca pre un eretic și
se împărtăși într'o casă particulară, cu acei se se numiau
Eustatieni.

3. Fiind
Constantie,

primit

cu

multă

blindeţe

de

către Impăratul

el îi ceru să fie restabilit pe scaunul

tancă acest principe îi dise dupre

săi.

stăruința Arienilor:

A-

«Sint

în favârea. vostră tot ce vam promis, când
Insă e drept ca și voi să'mi acordaţi un
a lăsa una din bisericile ce vă sunt sufac oposiţiane să participe la împărtăşirea

«gata. de a face
«vam rechiemat.
«har, care e de
«puse, celor ce
vâstră».
„4. «Ceea ce doriți, răspunse Atanasie, e prea rațional
«şi chiar prea necesar, spre a vroi să mă opun. Însă vE&
«rog forte umilit de a nu'mi refusa un asemenea har pentru
«acei din Antiochia, cari nu se pot hotări să participe la

cîmpărtășirea. acelor ce ţin o altă doctrină ca noi: Să aibă
«și el o biserică unde să le fie liber să se adune». Cere-

rea lui Atanasie găsindu-se dreptă de către Imp&ratul, Arienii credură de datorie să se desiste de pretenţiunea lor
şi să rămână în starea în care erau. Ei considerară că secta
lor n'ar putea nici odată să facă mari progrese în Alexandria; pentru că Atanasie ar avea tot-deuna îndestulă putere
spre a reţine pre acei din împărtășirea sa și spre a atrage

pre acei din alte împărtășiri: Că dacă sar acorda o bist-

rică

particulară în Antiochia acelor

ce nu

eraii

de cre-

—

119—

dința lor, partisanii lui Eustatie, al căror numer era forte
mare, n'ar lipsi să se adune acolo și să întreprindă de a
face schimbări în încredințarea, că ori care ar fi putut să
fie resultatul întreprinderei lor, ei n'ar perde pre nică unul
din partidul lor.
Ceea ce întăria mai mult pe Arieni în acâstă credinţă,
era că ei vedeau, că de și erai stăpâni pre biserici, totuşi
se găsea un mare număr de persâne, atât din cler, cât şi
din popor, care nu ţineaă învăţătura lor. Fiind-că după
a cânta,
obiceiul lor, el erai impărțiţi în diferite coruri spre

fie-care își exprima la finele fie-cărui imn credința sa. Căci
unii dedeai glorie Tatălui și Fiului, ca la doue pers6ne
demne de o on6re egală, iar alţii glorificaii pre Tatăl prin
Fiul, pentru a arăta prin acestă particulă, că Fiul e inferior Tatălui. Leontie episcopul Arienilor nu îndrăsni nică
odată a opri să se aducă glorie lui Dumnedeti în termeni
conform

- doctrinei

cum-va poporul să
mâna pre cap, care
zăpadă se va topi,
prin acest iel de

Sinodului

a aduce glorie lui Dumnedeii
dica

după

mârtea

din

Niceea,

de

frică

ca

nu

se rescâle. Se dice totuşi, că puinduși
era, deja cu totul alb, dise: când acestă
va fi mult noroiii. El vroea să înțelegă
a vorbi, că aceste forme diferite de

sa grozave

la

finele

imnurilor,

rescdle în popor,

va

ri-

pentru care

succesorii s&i nu vor avea aceeaşi bună voință ca dinsul.

CAPITOLUL
Scrisdrea

XXI.

Imp&ratului Constantie
Atanasie.

în favorea

lui

Impăratul Constantie Lrimiţend pe Atanasie în Egipt, scrise
în favârea sa Episcopilor din acâstă provincie. El scrise şi
poporului din Alexandria, spre a-i îndemna de a avea
încredere în virtutea Episcopului lor şi spre a'i îndemna
să serve şi să r6ge pre Dumnedei sub conducerea sa. El
adaogă că dacă re-cari persone, răi pornite, ar produce
turburări, ele vor fi pedepsite cu asprimea legilor. Pe lângă
acâsta declară, că intenţiunea sa era,ca tot ce el porun-

cise în trecut, atât contra lui Atanasie, cât și contra celor
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din

împărtășirea

sa, să fie şters din

registrele

publice

și

ca clericii să se bucure ca mal înainte de imunitățile obicinuite și încunosciință despre acâsta și pe guvernatorii din
Egipt și din Libya.
Cel dintâi lucru ce făcu Atanasie când se reîntârse în
Egipt, fu de a depunepre preoții pre care îi cunoscuse că

sunt

favorabili

bisericii
de

doctrinii

Ortodoxilor,

a r&mâne

lui

Arie și de a da

cărora

supuşi

le

recomanda,

hotăririlor

Sinodului

conducerea
mai cu s6mă

din

Niceea.

Se

dice, că el făcu acelaşi lucsu și în alte biserici ce nu depindeau de dînsul, când găsi preoți Arieni. E sigur, că
mai pe urmă el fu acusat de către inimicii săi, căa făcut

hirotonii în cetăţi unde n'avea dreptul. Insă obţinând atunci
restabilirea sa, cu tot creditul inimicilor sti și intrân ! chiar
în bunele graţii ale împăratului Constantie, el fu mai bine
vădut ca nică odată. Mai mulţi episcopi se împă&cară cu

dînsul, şi'l admiseră la împărtăşirea lor și între alţii acei
din Palestina cari îl primiră cu multă bunătate și cari adunându-se

în

cetatea de Ierusalim,

scris6rea

pe

care

o reproduc
INN

Sinodului

favorea sa

SIN

CAPITOLUL
Scrisârea

scriseră în

aici.

XXII.

din Ierusalim
Atanasie.

în

favorea

lui

Sfintul Sinod adunat în lerusalim, preoților, diaconilor și credincioșilor din Egipt, iubiții
noștrii frați: salutare în Domnul nostru.

«Nam

«îndestule

putea

nici odată,

mulțumiri lui

prea iubiții mei fraţi să aducem

Dumnedeii,

autorul și

păzitorul

«tuturor creaturelor, pentru minunele ce a fâcut în tot
«timpul şi mai cu semă pentru acele ce a făcut acum în

«biserica vostră, dându-vă iarăși pre Atanasie, păstorul vos«tru, Domnul și tovarășul nostru în sfinta, slujbă. Cine ar
«fi îndrăsnit vre odată să nădăjduescă acest favor ce voi
«posedaţi? Dumnedei a avut milă de biserica vâstră. El
«a ascultat rugăciunele vâstre. El a privit lacrimele și sus-

«pinurile

vâstre. Voi

«care n'au păstor.

erați ca nisce oi rătăcite și

risipite

Adevăratul păstor care are grijă de turma

-

-

—
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«sa va privit din înălțimea cerului și v'a dat pre acela pre

«care voi doriați. lar noi cari nu respirăm de cât pacea
«bisericii și cari lucrăm împreună cu voi spre a o între«ţine, Pam primit din t6tă inima n6stră și lam rugat de
<a se însărcina cu acestă scrisâre, prin care noi ve măr«turisim bucuria ce avem de restabilirea sa, pentru ca
cu
«voi să recunâsceți, că noi suntem uniţi în împărtășire
«dînsul. E drept ca, voi să faceţi rugăciuni peniru pros«peritatea

prea

pioșilor

aveaţi

«văția sa şi dorința ce voi

«trimes

iarăși

cari recunoscând

împeraţi,

mod

întrun

de

nevino-

al revedea,

carei face deosebită

vi la

cinste.

«Primiţi”l decă cu bucurie și mulțumiți pentru acesta lui
«Dumnedeu prin Isus Christos Domnul nostru, prin carele

«mărire fie Tatălui întru toți vecii».
CAPITOLUL

Nevinovăţia

XXIII.

lui Atanasie recunoscută
și de Ursacie.

de

Valens

Atanasie avu curind după aceea satisfacerea de a vedea
din
că nedreptatea cu care fusese condamnat la Sinodul
Tyr fu publicată de către chiar acei ce'i fusese odinidră

cei mal

mari

adversari.

Valens și Ursacie

cari

fuseseră -

însărcinați cu Teognis și cu câţi-va alții spre a merge să
se informeze în Mareota despre potirul ce Ischyrion îl acusa,
că Pa. sfărimat, trimiseră lui lulie o retractare coprinsă în
scris6rea ce urmeză :
Ursacie

şi Valens, prea fericitului Domn,
Julie : salutare.

Papa

în
«Fiind-că scrisorile ce am avut ondrea de vă trimite
ie,
»trecut, vai produs forte rele impresiuni despre Atanas

«și pentru că n'am

satisfăcut

«ror preoților iubiții

noştri

«la noi prin scrisorile vâstre,

de loc aceea ce

mărturisim

doriaţi de

în presența tutu-

frați cari sunt aici, că tot ce

e talș
«vi sa spus pînă astă di în defavârea lui Atanasie,
îm«şi presupus. Pentru acesta, rii intrăm cu bucurie în

«părtăşirea sa, mai cu sâmă de când

ați avut

bunătatea

— 122—
«de a ne erta greşala nâstră. Noi vă declarăm încă, că
«dacă Episcopii din Orient, sai Atanasie însuși ne-ar chiema
«cu scop r&ă în judecată, no! nu ne vom înfăţişa fără con-

«simțimîntul vostru. Noi condamnăm pe ereticul Arie, cum
«am făcut deja prin scrisul ce am presintat la Milan și pe
«partisanii sti cari dic, că a fost un timp, în carele Fiul

«lui Dumnedei

nu

«cari

că el a fost mai

tăgăduesc

«condamnăm

era, că el a fost

făcut

din

nimic

'nainte de toţi vecii.

încă odată arienismul

și pe autorii

şi
Noi

sti. Fii

«Ursacie, am iscălit acestă profesiune de credință, şi Valens:
«de asemenea». lată ce scriseră ei lui lulii. Să vedem
acum aceea ce scriseră și lui Atanasie.

CAPITOLUL

Scrisorea

lui Ursacie

XXIV.

și a lui

Valens

către

Atanasie.
Ursacie și Valens Episcop, Domnului Atanasie, fratele nostru.

«Găsind ocasiunea, prin Muscu fratele și tovarășul nostru
«în preoție, care venea la voi prea iubite al nostru frate,
«noi vă salutăm din totă inima n6stră 'și dorim casă pri-.
«miţi în bună sănătate scris6rea nostră. Dacă ne veţi o«nora cu un răspuns, ne veţi da libertatea de a vă scrie
«mai adese-ori. Să sciți că noi întreţinem cu voi pacea,
«şi împărtășirea biserici».
Atanasie reîntorcându-se ast-f-l din Occident în Egipt,
Pavel, Marcel, Asclepas şi Lucius cari primiseră asemenea
de la Imperatul permisiune să se reîntârcă la bisericile lor,
se restabiliră acolo. De îndată ce Pavel se reîntârse în Con-stantinopole, Macedonie se ascunse şi nu făcu de cât adunări particulare. La Ancyra a fost un mare sgomot cînd

Marcel reluă stăpânirea scaunului săă și Vasilie fu alungat
de acolo.

Cei-l-alţi Episcopi

se reintârseră în bisericile

cu mai puţină ostenglă.

Roz

lor

CARTEA A PATRA
CAPITOLUL

Mortea

Imperatului

Patru ani după Sinodul

|.

Constant.

din Sardica,

Constant

fu ucisa.

în Galia. Magnenţie care'i întinsese cursă spre a” ucide, U- 0.
surpă statele sale. In acelaşi timp Vetranion fu proclamatconstantie
Imp&rat la Sirmich de către trupele din Jliria. Nepotian
fiul unei surori a repausatului Împărat Constantin, luând
stăpânire pe de altă parte pe puterea suverană, prin ajutorul unei trupe de Gladiatori, vechia Roma fu simţitor

neliniștită prin aceste schimbări; căci Nepotian fu ucis de
căte soldaţii lui Magnentie. Constantie vEdându-se ast-fel

singur stăpân al Imperiului, se pregăti să distrugă puterea
usurpătorilor. Cu tâte acestea Atanasie restabilindu-se în
scaunul bisericii sale de Alexandria, adună acolo pe Episcopii din Egipt şi făcu să se confirme ceea ce se hotărise

în favorul săi la. Sardica şi în Palestina.

CAPITOLUL

Constantie

favoriseză pe
piscopii

II.

Arieni şi isgonesce pe BCatolici.

Impăratul înșelat prin calomniile Arienilor - își schimhbăanux
cisposţiunea, și în disprețul Sinodului din Sardica, isgonicoszaste
încă odată pe Episcopii

ce fuseseră restabiliți în bisericile
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lor. Marcel fiind deci alungat din Ancyra, Vasilie reluă în
posesiune scaunul său. Lucius fu pus în temniţă, unde muri.

Pavel fu dus la Cucusa,

cetate

muri.

mortea

Insă nu scii, dacă

din

Armenia,

sa fu violentă

unde

şi el

sai

dacă

fu naturală. Svonul există încă și astă-di, că el fu sugrumat de către Macedonieni. De îndată ce el fu alungat din
biserica, de Constantinopole, Macedonie o luă și întărindu-se

de mai multe comunităţi de călugări, ce întemeiase și de
cîți-va Episcopi ai bisericilor vecine, el făcu, dugre cum se
dice, o crudă persecuție sectatorilo Jui Pavei. Mai întâi
îi alungă din biserică, apoi îi constrinse să participe la împărtășirea sa, mai mulţi muriră în timpul muncilor de grâs-

nice dureri. Alţii fură despuiaţi de averile lor; alţii de dreptul de cetăţen ; alţii fură însemnați pe frunte cu un fier
ferbinte. Imp&ratul desaprobă aceste violenţe și aruncă vina
asupra lui Macedonie.

CAPITOLUL

Mortea
Aceste

persone.

lui Martiriă

violențe

ajunseră

Marliriă și Marcian

III.

și a lui Marcian.
până

la uciderea

fură din

mai

multor

acei ce muriră de

chinuri. Ei fuseseră casnici ai lui Pavel și fuseră dați pe
mâna guvernatorului de către Macedonie, ca vinovați de
mortea lui Hermogen și ca autori ai rescâlei în urma căreia el fusese alungat din biserica de Constantinopole. Martirii era ipodiacon și Marcian cântăreț și citeț al sfintei
Scripturi. Mormiîntul lor e în faţa zidurilor cetăţii Şi cuprins în lăuntrul unei biserici ce a fost începută de Tân Și isprăvită. de Sisinie, episcopi ai acestei cetăţi. Acești prelați

credeau că n'ar fi de cuviință, că ei să fie lipsiţi de gloria,
martirului înaintea Gmenilor, pe când Dumnedei îi onora
cu puterea de a face minuni. Căci locul unde era mormîntul lor servind odinidră pentru espunerea, capetelor celor
ce fuseseră executați la morte pentru crimele lor și r&mânând pustii din causa părerii poporului, cum că acolo
vin spirite, el deveni forte frequentat şi forte renumit prin
minunele ce se făceait acolo. lar dacă cele ce spun et

—
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despre Martiri şi cespre Marcian sar părea unora ca lipsite de adevăr, ei pot întreba pre acei ce sunt mai bine
informaţi despre acesta şi vor afla pâte din gura lor lu-

cruri mult

mai

surpringătore de cât acele ce spuseiu eu.
INN
NIN NI NIN

Anul DX,

IV.

CAPITOLUL

351.

Expediţiunile lui Constantie contra usurpatorilor costin
autorității sale.

Constante
si Con-

Atanasie

retrăgându-se,

Georgie

trată forte rău în Egipt

stat

pe toţi acei ce refusară de a se conforma credințelor sale.
Împăratul se duse cu trupele sale spre Iliria și ajunse la
Sirmich, unde Vetrenion se dădu prins printr'o înțelegere

făcută între ei. Soldaţii cară îl proclamaseră împărat schimbându-și de odată disposiţiunea și salutând numai pe Constantie

singur

în

acâstă

calitate,

el recunoscu

că

e trădat,

se aruncă la picidrele lui Constanliie și-i ceru iertare. Acest
principe îl desbrăcă de semnele autorităţii, îl reduse la
stare simplă, îi asigură venituri şi sfătui să. trăâscă în
niște, fără a mai vroi într'o vîrstă forte înaintată, să
mal ocupe cu treburile guvernămiîntului. Apoi trimise
puternică armată în Italia contra lui Magnentie. În fine,

declară pe Galus vărul stă Cesar șii porunci să
în Siria. spre a păzi fruntariile

despre

CAPITOLUL
Arătarea

unei

o
|ise
o
el

se ducă

Orient.

V.
cruci.

In timpul pe când Cyrille urmase lui Maximla condu-anuoa
cerea, bisericii din lerusalim, se arăţă pe cer o cruce a asr.
cărei lumină era concentrată și vie, pe când lumina CO-tenetantie.

metelor e de obiceiă
era. aprâpe

împrăștiată și palidă.

de cinci-spre-dece

stadii, de la

Lungimea
calvariti

sa
până

la muntele Olivelor și lățimea proporţională. O minune atât
de extraordinară şi atât de nouă umplu tâte spiritele de
admirare

și de spaimă;

ast-fel că n'a fost nimenea

ori de

—
ce vîrstă,

sau de ori-ce

la biserică spre a face
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condiţiune,

rugăciuni.

care să nu fi alergat

Noutatea

acesta

fu curind

răspândită în tâte provinciile prin streinii ce fuseseră marturi. Însuşi împăratul fu informat despe acesta, atât printr'o
seris6re a lui Cyrille, cât și prin relațiunele câtor-va altor
persâne. Se dice, că acestă minune, fusese predisă prin o
prorocire coprinsă în sfinta Scriptură. Ea, servi la conver-

tirea unui mare număr

de evrei și de păgâni.

CAPITOLUL
Sinodul

din

Sirmich.

VI.

Condamnarea

Trei formulare
|.

lui Fotin.

de credinţă.
.—

Fotin episcopul de Sirmich avu atunci cutezanta să puaud.
_35*. blice în presenţa împeratului nisce opiniuni pe care le inmstatieventase cât-va limp mai înainte.
Inlesnirea ce avea de a vorbi îl făcea capabil să convingă; ast-fel că atrăgea la credința sa multe persone. El
mărturisia, că nu era de cât un singur Dumnedei Atot-:
puternic, care crease lumea prin cuvintul s&ă; însă departe
de a recunâsce, că Fiul a fost născut mai inainte de toți

vecii, el dicea, că Fiul începuse de a fi, când se născuse

din Maria. De îndată ce acestă opiniune iu cunoscută, ea
isbi de o potrivă pe episcopii din Orient și din Occident
și fu respinsă, atât de cei ce primiseră înv&țătura Sinodului
din Niceea, cât și de cei ce admitea rătăcirele lut Arie.
Imp&ratul, care era atunci la Sirmich, fu pătruns de indignare şi adună un Sinod în acea cetate. Dintre episcopii
din Orient, Georgie episcop de Alexandria, Vasilie episcop
Ancyra și Marcu episcop de Aretusa asistară acolo. Dintre
cei

din

Occident,

Valens

turisitorul veniră acolo.

episcop

de

Mursa

Acest din urmă

lui. EI asistase la Sinodul din

și Osie

venise

fără

Niceea şi pe urmă

măr-

voea

fusese

exilat prin intervenirea Arienilor. Ei convinseră pe împăratul să'l oblige să vină la Sirmich, în credinţă, că dacă
e. ar putea atrage prin blândeţea, sau prin forță ia credinţa lor pe un om de un merit atât demult recunoscut,
partidul lor ar găsi în persona sa un puternic sprijin. Anul
în care ei se adunară, fu anul după consulatul iul Sergie

Pie

2

—
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şi al lui Nigrinian și în carele nu era de loc consuli, niciamiaa.
în Orient, nică în Occident, din causa turburărilor iscate_35*cin partea tianilor. Episcopii din acel Sinod depuseră pedenstantie
Fotin, ca pe unul ce ţinea aceleași rătăciri ca Sabellie şi
ca Pavel de Samosata. După acâsta compuseră irei formulare contra tot ce se hotărise mai înainte. Cel dintâi
era. în grecesce şi cele-l-alte două înlatinesce. Insă ele nu
eraii

nică

conforme

între

ele,

nici

conforme

cu

nici unul

altul precedent, fie relativ la termeni, fie la înţeles. In formularul grecesc nu se dice de loc, că Fiul lui Dumnedeă
e consubstanţial cu părintele săii, nici de asemănabilă substanță;

ci e declarat,

că acei

ce die,

că Fiul

n'a

avut

în-

ceput: şi acei ce cred că el a fost făcut prin o extensiune

a substanței lui Dumnedei

și că e unit cu

părintele

stă

fără a'ifi supus, sunt în afară de biserică. In unul din cele
două ce sunt compuse în latinesce, e oprit dea se servide
termenul ce substanţă si de a dice, dacă Fiul ede aceeași
sait

de

asemnabilă

substanță

cu

părintele

săi,

pentru

că

nu se vorbesce de loc despre acesta în sfinta Scriptură și
că acesta e mai presus de spiritul omenesc. Acolo e poruncit de a recunosce, că Părintele e mai mare de cât
Fiul său în ondre, în demnitate. în divinitate şi în calitate
de Părinte, că Fiul e supus Părintelui, ca creaturele, că
Părintele nu are început și că generațiunea Fiului nu e
cunoscută

de

cât

de

părintele.

Se

dice,că

după

ce

acesti

formular fu publicat, Episcopii cunoscându'i greșalele făcu
tot ce pulu pentru a retrage copiile și al corige şi că îm-

păratul ameninţă pe cei ce le-ar reţine în loc să le aducă
Insă cu tote măsurile luate, fu cu neputinţă de a-l suprima.
A] treilea, formular e conform cu cele două relativ la în-

țeles. El opresce de a se servi de
și dă argumente

pentru

cuvintul de

acesta în termenii

substanță

următori : «Noi

«am găsit de cuviință să respingem cu desăvirșire numele
«de substanţă, care fiind întrebuințat de sfinţii Părinţi cu
«prea mare simplicitate şi nefiind nici de cum înţeles de
«popor, a fost multora un mijloc de cădere. Noi suntem
«de părere să nu se mai vorbsscă de el când seva vorbi

«de Dumnedeii,
«Scripturi,

pentru că nu e dis nică întrun loc al sfintek

că Tatăl, Fiul și stintul Duh

n'a

de câto ace-

«eaşi substanță. Insă noi dicem, că Fiul e asem&nabil
«Părintele, după

cum

cu

sfinta Scriptură o mărturiseșce». lată.
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ce a fost hotărit în acest Sinod privitor la credinţă în presența Imp&ratului. Osie refusă de o cam dată să consimţă
la acesta; însă consimţi în fine prin forță și după cea fost.
precum se dice încărcat de lovituri într'o extremă bătrânețe.
Episcopii se siliră să facă pe Folin săși schimbe credința, și promiseră să'l restabilescă pe scaunul săi, dacă
ar vroi să iscălescă Formulariul lor. Insă departe de a ȘI
retracta, rătăcirile, el se oferi să le Susţină și ceru pentru

acest scop o conferință. Prelaţii adunându-se în diua ce fusese hotărită în presența Judecătorilor, cari presidaii în .
numele Imp&ratului, însărcinară pe Vasilie Episcopul de
Ancyra, de a lua cuvintul contra lui Fotin. Disputa fu forte
lungă din causa mulţimei de întrebări și de r&spunsuri ce

fură făcute şi din o parte şi din alta și care

[ură notate

de către secretari. Insă Vasilie câştigă în cele din urmă
victoria. Fotin fu exilat și continuă în exilul său să și susţină

rătăcirile

și să facă

scrieri

atât

în

grecesce

cât

Și în

latinesce, prin care pretindea să dovedâscă, că numai docirina sa era adevărată. lată ce aveam de dis asupra acestei cestiuni.
CAPITOLUL

Mortea
353.

lui Magnentie,

VII:

a lui Silvan și a lui Gallus.

“ Magnentie luând în stăpânire vechia Roma, ucise acolo
o mulţime de persone atât din senat, cât şi din popor. In"formându-se că trupele lui Constantie erai aprope, el se
retrase

în Galia,

ferite succese,
perdere. Find
liei, unde

unde

avu

mai

multe

mici

lovituri

cu

di-

fiind câte odată învingttor şi câte odală în
învins, în fine el fugi la Musa fortul Ga-

se sili să

ridice

moralul

soldaţilor

sei,

care

abătut în urma. învingerii lor. De îndată cel v&dură,

era

ince-

pură să'l salute cu aclamaţiuni ordinare. Insă în loc să'l pro-

clame pe el, ei proclamară pe Constantie. Magnentie con-.
siderând acestă faptă a soldaţilor ca un semn, că Dumnedeii nu'l destina Imperiului, plecă de la Mursa şi se retrase mai departe. Armata lui Constantie urmărindu'l îndată
el fu constrîns să se lupte aprope de muntele Seleucus și
scăpând singur după fuga trupelor sale, se retrase la Lyon.
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Când

ajunse

fratele săă
pe

sine

acolo 'ucise

mai

întâiii

pe care '] proclamase

însuși.

Decentie, care

era

pe mama

Cesar
un

sa,

apoi

pe

şi în fine se ucise
altul 'din fraţii săi, se

sugrumă și el curind după aceea. Mârtea atâtor persâne nu
restabili“liniștea publică. Silvan întreprinse în acelaşi timp
în Galia o luptă, cu scopul de a, usurpa autoritatea suve- rană. Insă căpeteniile armatei lui Constantie 7] uciseră. Evreii

din Diocesareea luând armele și făcând alergări în Palestinasauax.
Și în împrejurimi,

Romane,

cu scopul

de a înlătura jugul stăpânirii &.

Gallus care era atunci în Antiochia trimise în contra ceatantie

lor trupe, îi învinse și distruse Diocesareea până în temelie.
Insă, neputend să se modereze în vederile sale, el se hotări să se facă stăpân al Imperiului, dar pentru că marele

Vistier și Domelian Prefect al Pretoriului de Orient

însci-

ințase pe Constantie despre planurile sale, el îi ucise. Impăratul trimițându'i poruncă să vină la curte, nu îndrăsni să
n'asculte și porni spre el. Insă când ajunse la Insula de &.
Flavona, fu ucis din porunca Impăratului în al treilea Con-"!
sulat al săi şi al șaptelea al lui Constantie.
aDă
i)

DL 8

CAPITOLUL VIII.

uin9q
rin

tir

Sosirea lui Constantie la Roma. Intrigile Arienilazu
contra lui Atanasie.
Uz 95297
SIT
——

is

Roinii

Constantie sperând să se bucure de un temeinit “itpaţiii
după mortea r&svrătitorilor Imperiului,
plecă dir: “Siităjch”!
ț

spre a se duce la Roma și spre a primi acolo cinstea trițiiiț lut!
său. EI avea şi planul să convâce un Sinod în''Oeciiâăt”!

și de a întruni acolo, ce ar fi posibil, pe Episcopii cu aceeași învățătură. luliă murind în același timp, după ce a
condus dou&-deci și cinci de ani biserica de Roma, Liberie
1 urmă. Acei ce respinseră credința Sinodului din Niceea,

credend că aă găsit

un

timp

favorabil

sprăBodescredita,

pe partisanii doctrinei contrarii, făcură tâte sforțările la
curte, spre a face imposibili pe acei, pe cari ei îl depuse eră
Și spre a face să fie alungați, nu numai, câ igee,, ăpbul- i „M.CEIlusA

Biz]
iori ri a unei
dogme primejdiose,
unei dogme
primejdicse, cic încă ŞI:
şiEDO!tea
;ca.pe
.niscece in1micisaz
ANIȚiCĂa
patoa —
ja

ai liniștei bublice,

cari în timpul

vieții Ii,

orștăil,ie Sif”
Cozataatio

ț
liseră de a compromite pe amândoi Imperaţii.

9.

—
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E sigur, că Constant ameninţă pe fratele s&ă de a'i declara răsboiă, dacă nu va primi pe Pavel şi pe Atanasie,
dupre

cum

am

spus.

Storţările

calomnielor lor cădeau mai

cu s6mă asupra lui Atanasie, pentru care aveai 0 aversiune atât de puternică, în cât nu putură să se oprescă de
ai da probă de o asemenea aversiune chiar în timpul când
Constant îl protegea şi când Constantie părea că are pentru
el afecțiune. Narcis Episcopul de Cilicia, Teodor Episcopul
de 'Thracia, Eugenie Episcopul de Niceea, Patrofil Episcopul de Scytopole, Menofast Episcopul de Efes și alți până
la numărul

de trei-deci,

adunându-se

în cetatea

de

Antio-

chia. trimiseră o scrisâre la toți Episcopii lumil, prin care
îi însciințaă, că Atanasie reluase în posesiune scaunul de
Alexanaria, contra regulilor bisericii, fără să se fi justificat

mai ?nainte întrun Sinod şi”i îndemna să nu întrețină
nici o împărtăşire cu dinsul, ci a o întreţine mai bine cu

Georgie, care fusese ales şi hirotonit spre ai urma. Atanasie despreţui aceste sforțări ale inimicilor săi. Insă el
era cu tote acestea, destinat la persecuţiuni mai crude de
cât acelea pe care le suferise. De îndată ce Magnentie
a fost ucis și Constantie rămase singur în posesiunea Imperiului, el puse tote stăruniţele spre a atrage pe Episcopii din Occident la credinţa celor ce susțineau, că Fiul lui
Dumnedeii e asemenabil cu Părintele seu în ceea ce privesce substanţa. El nw'şi întrebuinta cu tote acestea auto-

ritațea sa în acest scop. El se mulțumia

de a face acesta

prin convingere credând, că dacă ar putea face pe toți prelaţii să consimţă şi să subscrie aceea ce se vostise contra

lui Atanasie, Y-ar fi atunci lesne de a termina tote neînțelegerile din biserică.
CAPITOLUL

Sinodul din Milan.

lĂ.

Fuga lui Atanasie.

Împăratul silind deci forte mil, ca să se țină un Sinod
suna.
5. în cetatea de Milan, veniră acola pres puţini Episcopi din

aa

Orient: unii scuzându-se din causa virstei lor prea înaintată, alții din causa îndepărtării £ vficaltăţii drumurilor.
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Insă. veniră mai muit de trei sute de Episcopi din Occident.
Cei din Orient vroind numai de cât ca Atanasie să fie
condamnat, ca apo! să fie alungat din Alexandria, cei-l-alți
consimţiră la acâsta, fie de frică, fie prin surprindere sau
din necunoscință. Numai Dionisie Episcopul de Alba, Mitropolia Italiei, Eusebiu Episcopul de Verceil în Liguria, Paulin

Episcopul de Treva,

Rodanus și Lucifer

car

reclamară

Și protestară, că nu trebue să condamne cu atâta uşurinţă,
pe Atanasie, că dacă lar condamna ast-fel, condamnarea

ar cădea asupra doctrinei ortodoxă și că acesta era o meșteșugire a Imp&ratului şi a Arienilor, cari căutau să nimicâscă prin acest mijloc credința Sinodului din Niceea. Acâstă gener6să libertate fu pedepsită îndată cu isgonirea,

când și llariă fu condamnat împreună cu dinșii. In sfirşit
împrejurările au făcut să se recunoscă în de-ajuns, că Sinodul de Milan nu fusese convocat de cât în acest scop.
Căci Sin6dele din Rimini şi din Seleucia, ce fură convocate
puţin timp după aceea, se sforțară de a sdrobi aceea ce
se stabilise Ja Niceea, dupre cum vom vedea îndată.
Atanasie fiind convins că la curte se înscenat intrigiaua.
spre al pierde, nu credu că trebue să se espună de ase%
duce acolo. Insă, alegend cinci Episcopi din Egipt, întreoenatantie
cari era Serapion Episcopul de Tmuis, prelat recomandabil
prin eminenţa virtuţilor sale și prin mărimea elocinței, în
trimise cu trei preoți la Impăratul, care era atunci în Occident, spre -a căuta să'l liniștescă, de a răspunde dacă ar
fi nevoe, la acusările inimicilor săi şi spre a face tot ce

ei ar crede mai folositor biserici! și lu. Abia plecaseră

şi

el primi o scrisore, prin care Impăratul îi poruncia să vină
la el. Acestă poruncă îi procură o mare neliniște și la întreg poporul din Alexandria. Căci ei nu vedeai nici o siguranţă,

nici

în

a asculta, nică

a nu

asculta pe acest prin-

cepe Arian. Totuși el se hotări să nu plece din Alexandria
şi acel ce adusese ordinul se reîntârse fără să fi făcut ceva.
Vara. viitâre sosi cu Guvernatorii Provinciei un bărbat trimis cu un alt ordin, care sili pe Atanasie să plece și care
neliniști forte mult pe clerici. El se reîntorse totuși fără
să fi făcut ceva, ca şi cel d'întâii, când v&du că poporul
se revoltă și e gata să apuce armele. Curind după aceea
se trimiseră trupe din Egipt și din Libya și pentru că se
aflase că Atanasie era ascuns în biserica lui Theon, co-
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mandantul trupelor şi Ilariii, pe care îl însărcinase Imp&ratul să aibă o grijă deosebită pentru acestă afacere, porunci să sfărâme uşa, intră îndată în biserică cu mâna,
armată, dar nu găsi pe Atanasie. Se dice, că făcându-i-se
cunoscut acâstă năvălire, el o înlăturase ca pe mai multe
alte primejdii, printr'un mijloc visibil al protecțiunii Cerului. Soldaţii nu intraseră de cât puţin mai în urmă, după

ce el eșise şi puţin a lipsit să nu cadă în mâinile lor.
CAPITOLUL

Atanasie

a scăpat

pericole.

Georgie

X.

din mai multe

ca prin minune
întrebuințeză

mari

violențe.

îmk2. Nu e permis de a se îndoi cine-va că el n'ar fi fost fârte
mtanteplăcut lui Dumnedeii şi că mar fi cunoscut viitorul. Despre

acesta sunt probe mai lămurite și mai surprindătore de
cât acelea ce arătaiti. Constantie încercând să maltrateze
în timpul când Constant trăia încă, el se retrase la unul
din amicii săi și rămase mult timp ascuns întrun loc înitunecos. Nimeni nu scia, că el se afla acolo de cât numai

o femee care'l servea şi pe careo creduse îndestul de credinci6să, spre a ţine în secret acesta. Find-că ereticii își

puneat î6tă sîrguința, ce se pote închipui, spre al prinde
viu, ei căutazră, fie prin daruri, fie prin măguliri pe lângă
acea femee, în cât ea se hotări să spună unde se găsesce.
Insă mai 'nainte ca ea să le fi spus, el avu revelațiunea
trădării şi fugi de acolo. Servitorea fu pedepsită, pentru că
a depus falș contra stăpânilor să, cari fugiseră cu Atanasie.
Căci atunci nu era o crimă ușcră de a primi cine-va la
sine pe un Episcop şi de a'i fi ascuns. Acâsta era o nesupunere criminală la, ordinele Imp&ratului și o întreprindere contra liniştei publice, pentru care cine-va era, târit
de către Arieni înaintea tribunalelor judecătorilor. Am aflat
că el a putut altă dată, tot prin o revelaţiune, să scape de
a cădea în mâinile inimicilor săi. Pe când el naviga pe Nil
spre a se duce

despre

însciințându-se

neqeii
se

făcându-i

reîntorse

înlăuntrul

mai

spre

Egiptului,

acesta îl urmăriră

cunoscut primejdia în care
Alexandria,

scoborând

cel

acei

căutau

îndată. Insă Dum-

se găsea,

el

apei,

pe

cursul

—
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când acei ce'l căutau navigaii în susul ei și sosind în acâstă ce-as.
tate, se ascunse cu înlesnire în mijlocul marelui popor, de care =.
era plină. Chipul cu care prevădu şi evită aceste primejdii șicenstar:.=
mai multe altele făcură pe păgâni și pe eretici să-l acuse de
magie. Se dice, că într'o di, pe când mergea el pre stradă, o
ci6ră ce sbura în aer cârâi și că o trupă de păgâni ce erau de
faţă întrebându-l în batjocură ce însemnă acel strigăt, el le
răspunse zimbind, că acest cârâit, adică mâine în limba Ro-

manilor

însemneză, că diua de mâine nu va fi o di feri-

cită pentru voi, că nu veţi avea libertatea de a celebra
sărbătorea vostră. De și acest răspuns li se păru ridicol
păgânilor, el fu confirmat cu fapte. Căci diua viitore, Magistrații primiră ordin de la împăratul să nu permită să
se adune idolatrii în templurile lor spre a'şi face ceremoniile lor ordinare şi ast-fel sărbătorea cea mai solemnă, ce
aveaili, se desființă. Ceea ce spuseiu e prea de ajuns, dacă
nu

mă&

înşel,

spre

de la Dumnedeă

a dovedi,

darul

că

acest

prorociei.

mare

bărbat primise

După ce el a evitat să

cadă în mâinile acelor cel căutau să'l prindă, poporul și
clerul supus conducerii sale rămase în posesiunea bisericilor, până când guvernatorul de Egipt şi comandantul trupelor îi alungară din ele spre a le da acelora din partidul lui
Georgie. Georgie sosind el însuşi curind după aceea luă
în stăpânire bisericile şi se purtă întrun mod departe de
blândeţea unui păstor, făcându-se temut întregii lumi, arătând o ură neîmpăcată celor ce iavorisaă partidul lui Atanasie şi punând în temniţă și muncind cu crudime
o mul-

(ime de bărbaţi și de femei, în cât își atrase asuprăşi ura,
publică

ca și un tiran; ast-fel, că poporul resculându-se îlau ax.

atacă în biserică și puţin a lipsit să nu'l sfâșie în bucăţi. a.
Ins& scăpând se retrase lângă Imperatul, iar acei ce par-crnstaati:
ticipau la împărtăşirea lui Atanasie 'şi luară în posesiune

bisericile. Ei nu le
natorul

de Egipt

xandria le înapoiă

posedară
ducându-se

iarăși

însă mult timp. Căci guvercurînd

după

aceea la

Ale-

partisanilor lui Georgie. Un se-

cretar al Împăratului. fiind iîrimis în același timp, spre a
pedepsi pre resvrătitori, porunci, ca mulți din ei să fie munciti cu multă asprime. Georgie se reîntorse, nu numai mai
teribil, ci mult mai urît de popor ca nici odată; pentru
că el aprinsese mânia Imp&ratului şi aprinsese la mari
violențe. Pe lângă acâsta călugării, ale căror cuvintări gă-

—
siaii cu atât mai mult
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cred&miînt în spiritul poporului,

cât ei erai susținuți prin stima ce aveau de
îl descreditaii ca pre un om
aroganță cu totul nesuferită.

plin de o îngânfare

a

și deo

Dr

CAPITOLUL
Exilul lui Liberie

cu

virtutea lor,

XI.

episcopul

de Roma.

De și tâte câte spuseii nu sati întâmplat în același timp
lui Atanasie şi bisericii de Alexandria, le-am raportat îndată spre a le pricepe mai bine. Sinodul din Milan terminându-se fără nici un succes, Impăratul condamnă la,
isgonire pre cei ce se împotriviseră planurilor inimicilor lui
Atanasie. Fiind-că el dorea fârte mult de a stabili o credință uniformă în totă biserica și de a uni pre toţi episcopii în mărturisirea unei aceliaşi doctrine, el hotări să“
adune în acest scop în Occident. Vasta întindere a mărilor și a drumurilor pe uscat, ce trebuiea să parcurgă fă-

- cea anevoi6să acestă întreprindere. Totuşi nepărăsind'o cu totul înainte de areintra în Roma şi ase arăta poporului cu
pompa, şi splendorea unui învingător, care a redus pre inimicii s&i sub ascultarea sa, el trimise să chieme pre Liberie

şi se sili să'l convingă de a se conforma credinţei episcopilor, ce erai în suita sa şi între car! se afla şi Eudoxie.
Liberie respingând propunerea sa şi protestând că nu va
face nici odată nimic din aceea, ce el dorea, porunci să/l
conducă la Bereea, cetate în Thracia. Se dice, că un alt
motiv, pentru care el fu ast-fel isgonit, e că el nici odată

nu voise să se separe de împărtășirea lui Atanasie,
Imp&ratul îl acusa că a

adus

ofensă

bisericii,

că a

de și
iost

causa morții celui mai mare din fraţii săi și căa, aruncat
seminţele de dușmănie între cel-l-alt şi între dinsul. Fiind-că
Impăratul se servea contra lui de autoritatea judecăților
ce se dăduseră în tâte Sin6dele și maicu semă în acel din
Tyr, Liberie îi r&spunse, că nu trebuea să aibă mare consideraţie pentru judecata acestor episcopi, cari nu condamnaseră pre Atanasie de cât din ură, sau de frică, sau prin

favâre. El ceru ca toţi prelaţii să iscălescă

credința Sino-
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dului din Niceea şi cei ce erai în exil fiind-că au apro“ bato spre a fi rechiemaţi. Că după acesta episcopi! să se
transporte la Alexandria fie-care cu cheltuiala sa, fără să
fie în sarcina nimărui, publicul să nu le procure nici trăsuri, nici bani şi acolo să se informeze exact, despre adevăr,
fiind-că acei ce făcuseră injurii şi acei ce le suferiseră, acolo
locuiaii şi că proba despre acesta era mai ușor în acel
loc de cât în nici unul altul. In fine el îi arătă scris6rea
alcătuită de Valens şi de Ursacic și trimise lui Iuliu pre- -

decesorul săi prin care recunosceai nevinovăția lui Atana-

sie şi îl cerea ertare de falșele informaţiuni ce ei dăduseră în
Mareot contra lui şi rugă pre împăratul să nu condamne pre
un Episcop absent şi de anu avea nicio consideraţie pentru judecata ce se făcuse contra lui, pentru că e vădit, că
acesta nu era de cât o cursă a inimicilor săi. Cât pentru injuria, despre care se plângea relativ la fraţii să, el îl rugă
să nu'și

r&sbune

prin

mâna preoților pe care

Dumnedei va

consacrat la sfințirea Gmenilor și ia tot felul de fapte bune.

Impăratul vădându-l atât de puțin dispus să'i urmeze planurile sale îi dădu două dile de gândit. Insă Liberie în loc

să le primâscă îi qise; sunt cu totul hotărit și sunt

gala

de plecare. Se dice că atunci, când îl conduceaii la locul
isgonirei sale, Constantie îl trimise cinci sute de monede
de aur. Insă, că Liberie nu le primi, dicând celui ce i le
da: Spuneţi celui ce v'a dat acest aur, să”) păstreze pentru lingușitorii săi și pentru curtesanii săi, pre cari nesățiâsa lăcomie îi ţine tot-d'a-una în sărăcie. Isus Christos
carele e în tote asemenea cu părintele săi, îmi dă cu prisosință aceea ce 'mi e de trebuință. Liberie, fiind ast-fedespoiat de episcopia sa de Roma, conducerea ei fu în-

credințată lui Felix

dW'a-una

fârte

diaconul. Se dice, că el

alipit la credinţa

Sinodului

din

rămase

Niceea

tol-

Și că

nu s'a găsit nici odată nimic ră de dis de purtarea sa,
afară numai de aceea că înainte de a fi hirotonit, ela.
participat la împărtăşirea, ereticilor. Când Impăratul intră
în Roma, poporul îi ceru pre Liberie cu mare sgomot.
Acest principe deliberând cu episcopii, trimise respuns po-

porului, că el le va reda
să se unâscă

în credință

pre

cu

păstorul lor,

cei ce

erai

dacă va vroL

în suita

sa.
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CAPITOLUL XII.
Adtie își publică părerile sale rătăcite. Eudoxie
ia în stăpânire

biserica

din Antiochia.

Adlie își publică în acel timp părerile sale rătăcite asu-

pra naturii Dumnedeesci.
de

Antiochia

şi primise

El era atunci diacon al bisericii
acestă

hirotonie

nelor lui Leontie. El susţinea ca Arie,
e o creatură, că el a fost scos din
semânabil cu Părintele s&ă. Fiind-că
în dispută, forte îndrăsneț în a agita
sublime ale Teologiei şi forte subtil în
aceia chiar cu cari el era de acord

credură eretic și'l înlăturară

prin punerea mâi-

că Fiullui Dumneneant și că e neaera forte îndărâtnic
cestiunele cele mai
raţionamentele sale,
asupra doctrinei, îl

de la împărtășirea lor. El se

prefăcu atunci că nu vrea să aibă nici o parte la, acâsta.
din causa împărtăşirei ce ei dăduseră lui Arie cântea dreptăţii, după ce el călcase jurămiîntul, protestând cu jurămint
Imp&ratului Constantin, că era de credința Episcopilor Sinodului din Niceea. lată ce se povestesce despre Astie.
Scirea morţei lui Leontie, Episcopul de Antiochia fiind
adusă în timpul când Impăratul era încă în Occident, Eudoxie îi ceru permisiune să se reintârcă în Syria, spre a
lua în îngrijire afacerile bisericii şi obţinend'o, el se duse
acolo cu grabă şi luă în stăpânire demnitatea Episcopală,
fără participarea lui Georgie Episcopul de Laodiceea, a lui
Marcu Episcopul de Aretusa și a celor-l-alți, cărora le aparținea dreptul hirotoniei. Svonul se r&spândise, că el nu

făcuse nimic de cât cu consimţimintul Impăratului şi prin
favorea Eunucilor palatului, cari urmaii credința lui Aâtie
și asigurau, că Fiul lui Dumnedei e neasemănabil cu

Părintele

săi.

Când

luă

în

posesiune

biserica

de

An-

tiochia, el luă pe față protecţiunea acestei rătăciri și adunând şi alți prelați cari o favorisati ca și el, între cari era
Acacie Episcopul de Cesareea în Palestina și Uranius Episcopul de Tyr, el respinse absolut termenii de consubstan-

țial şi de asem&nabil în ceea ce privesce

substanța,

sub

cuvint, că Episcopii din Occident le respinseseră aşijderea.
[, adeverat, că Osie spre a opri îndărătnicia lui Valens, a

lui Ursacie şi a lui Germinius, consimţi prin forță, precum
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am
ca

spus cu câţi-va alți Episcopi
se mai

să nu

nu

se găsesc

nici

lui

Osie

cum

de

din Sirmich
de

termenii

pentru că acești

nică de asemenabil,

substanțial,

ai Sinodului

viitor de

servâscă-pe

în sfinta

scriptură

şi că natura

lui Dumnedei e mai pre sus de spiritul omului.
„le scrise ca la nisce pers6ne, ce exprimaseră cu
_cugetarea

şi mulțumi

con-

termeni
Eudoxie
credinţă

lui Ursacie și lui

lui Valens,

că ati fost atât de fericiți să facă pre Episcopii

Germinius,

din Occident să îmbrățișeze coctrina ortodoxă.

CAPITOLUL XIII.
Scrisdrea

lui

Georgie

Episcopul

de

Laodiceea,

deputaţilor Sinodului din Ancyra, către

Constantie.

Mai mulţi cari voiseră să se opună acestor novisme ale
lui Eudoxie, fiind alungaţi din biserica de Antiochia, se retraseră la, Georgie, Episcopul de Laodicea care le dădu o
scrisâre pentru Basilie Episcopul de Ancyra şi pentru ceilalti Episcopi ce el învitase să asiste la sfințirea unâi noui
biserici.
|
|

Ea era întocmită în acești termeni:
Georgie, prea onoraților s6i domni: Macedonie,
Basilie, Cecropius și Eugenie. Salutare în Domnul
Nostru.

«Naufragiul lui Actie, sa

răspândit mai în totă cetatea

«de Antiochia. Discipolii săi pe cari voi i-aţi respins au
«fost primiţi de, către Eudoxie și înaintați la sfintele hiro-

«tonii şi ereticul Actie
a primit de la el onoruri deosebite.
«Ajutaţi

deci

«naufragiul

grabnic

acestă

săi să inundeze

mare

şi

cetate, ca nu cum-va

restul

lumii.

Adunaţi-ve

«în cel mai mare număr ce vă va fi cu putinţă și cereți
«și semnăturile celor-l-alți Episcopi prin care să se porun«cescă ca -Fudoxie să alunge pre Astie din Antiochia și
«să ştergă din catalogul clericilor pre discipolii acestui
«eretic pre - cari el i-a hirotonit. Că dacă va continua.
să

«dică cu Astie, că Fiul lui Dumnedeh

e neasemenabil cu
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«Părintele săi şi dacă va prefera pre acei ce o dic altora,
«cetatea de Antiochia e perdută pentru voi». lată ce coprindea, scris6rea lui Basilie.
Episcopii, cari se adunaseră la Ancyra, recunoscând lămurit prin decisiunea ce Eudoxie făcuse în Antiochia cu
câță-va, alţii, planul ce îl avea să aducă schimbare în doctrină, însciințară despre acesta pre Împăratul și îl rugară
de a face ast- fel, ca, aceea ce se holărise în Sindele din
Sardica și din Sirmich să rămână nestrămutat; adică, că
Fiul lui Dumnedeii e asemtnabil cu Părintele stă, în ceea
ce privesce substanța. Se trimiseră ca deputaţi la ImpEratul, Vasilie Episcopul de Ancyra, Eustatie Episcopul de
Sehastia, Eleusius, Episcopul de Cyzic și Leontie, carele
după ce a fost odinidră servitor de cameră al Impăratului
fusese după aceea ridicat la hirotonia de preot. Când sosiră la curte, găsiră acolo pre Asfal, preot din Antiochia,
apărător pasionat al doctrinei lui Aâtie, carele terminându-și
deja afacerile pentru care întreprinsese acestă călătorie şi
obţinând o scrisâre de la Constantie, se pregătea să se
reîntârcă. Constantie aflând de la deputaţii Sinodului din
Ancyra, rătăcirele ce susţinea Eudoxie, îl condamnă, şi re-

scrisGrea sa din mâinele lui Asfal și în locul

trase

iiea scrise pre aceea

aceș-

ce urmeză.
O

CAPITOLUL
Scrisdrea

lui

Constantie

XIV.
contra

lui Eudoxiă.

Constantie învingător, prea mare, August, Sfintei biserici de Antiochia.

«Eodoxiui a venit la voi fără să fi trimis eu. Nici nu
«m'am gândit să favorisez persâne ca el. Dacă ei impun
«în alt ceva ca și în acesta, atunci dovedesc, că 'și bat
«joc de Dumnedei. De ce noderaţiune ar putea îi capabili
«nisce

6meni,

cari

trec

cu

nerușinare

din

cetate

în cetate,

«şi cari caută cu ori ce chip necuviincios tote ocasiunele
«să se îmbogăţescă ? Svonul e că între dinșii se află Sofiști
«şi înselători, al căror nume e detestabil și comerţul lor
«nelegiuit. Voi sciți cine e acest partid și cuneceti, că eil
«vorbesc ce Ailie și de Sectatorii sti, a căror ocupaţiune
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«cea mai ordinară e de a căuta să abuseze

de ignoranța

«poporului. Acești 6meni vicleni și mincinoși at avut ne«rușinarea să publice, că ei aprob hirotonia. lor. Insă a.
«câsta nu e nici adevărat, nici aprâpe măcar de adevăr
ni-am
noi
care
de
ele
cuvint
«Aduceţi-vă aminte, vă rog, de
«servit de la început spre a exprima credința nostră, prin
«care cuvinte am declarat, că Fiul lui Dumnedei e ase«mănabil cu Părintele său în ce privesce substanța. Însă
«acești

Gmeni

ai

catezanţa

de

a spune

despre

natura

lui

«Dumnedei, tot ce le-a trecut prin minte, ţin o doctrină
a.
anu 5
«contrară adevărului, și se silesc de a o inspira și altor
nsta
cădeace
va
e
rinder
întrep
«Ei sunt forte convins, că acestă
«asupra capului: lor. Cât pentru acum e de ajuns de ai
«exclude din adunări. Căci nu voesc să vorbesc acum des«pre pedâpsa ce ei vor suferi, dacă vor persista în furia
«lor. Însă ce r&ii nu fac ei când adună pre cei mai sce«lerați, pre autorii rttăcirelor condamnate, pre cari rîdi«cându-i la ministerul sfint, ei infecteză, clerul, ca Și cum
«le-ar fi permis de a răsturna ordinea și disciplina bisericii ?
«Cine

ar putea

suferi

pre

aceste

persone

care

umplu

ce-

«tăţile de nelegiuire, cari mânjesc țărele cele mai depărtate
«prin sacrilegiile lor, și cari nu doresc nimic cu o ardore
«atât de excesivă de cât de a vătăma pre Omenii de bine?
«E timpul ca acei ce ai fost crescuţi în cunoscința ade-

«vărului să se arate.

Căci

meşteșugirea acestor nelegiuiți

«e atât de clar descoperită, în cât nu le rămâne nici un
«mijloc de a o ascunde. Datoria pers6nelor de cinste, e de
«a conserva credința părinţilor lor și ce a o spori, lără

«asi da ostenâlă pentru nimic alt ceva. Indemn din totă
«inima mea pre cei ce ai eşit de și târdiă din prăpastia
«acestei eresii, să se conforme credinții Sfinţilor Episcopi».

lată cum a lipsit forte puţin ca acâstă eresie, ce se numesce eresia Anomeenilor să nu se desvolte în acel timp.
CAPITOLUL

XV.

Liberie are permisiune să se reîntorcă la Roma
şi să conducă biserica împreună cu /elix.
Împăratul reîntorcându-se în curînd după aceea de la
Roma la Sirmich, primi azolo o deputaţiune din partea E-
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piscopilor din Occident şi rechiemă pre Liberie de
E! 7] sili în presența deputaţilor Episcopilor din
în presența Episcopilor ce erau în suita sa, să
că, Fiul lui Dumnedei nu e nică cum de aceeași
cu Părintele stă. La acâsta el era îndemnat de,
kustatie

și de Eleusius,

cari

aveati

mare

trecere

la Bereca
Orient, şi
recunâscă,
substanță
Basiliu, de
pe

lângă

el, și cari făcând un mic resumat din aceea ce se hotărise
în Sinodul din Sirmich contra lui Pavel de Samosata şi
contra lui Fotin, şi dintr'un formular compus în Antiochia
în timpul

sfințirii

bisericii

celei

noui,

ca

şi cum

unii

ar fi

avut planul să întroducă o eresie particulară sub numele
de consubstanţial, făcu ast-fel, în cât Liberie, Atanasie,
Alexandru, Severian Și Criscentie, episcopi din Afiica, consimţiră la acest formular, la care Ursacie, Germinius Episcopul de Sirmich, Valens Episcopul de Mursa și toți Episcopii din Orient presenţi consimţiră de o potrivă. E primiră
o profesiune de credință a lui Liberie, prin carea el declară
ca Jepădaţi de biserică pe acei ce dic, că Fiul lui Dumnedeii
nu e asemenabil cu Părintele său în tote, şi în ceea ce
privesce substanța. Fudoxie și cei ce favorisaii cu el rătăcirea lui Actie abia primise în Antiochia scrisorea lui Osie,
ȘI publicară, că Liberie condamna termenul de consubstanțial, şi mărturisia, că Fiul lui Dumnedei e neasemănabil
cu Părintele să u. După acesta Impăratul permise lui Liberie să se reintâtcă la Roma. Episcopii cari se adunaseră
la Sirmich, scriseră lui Felix care conducea atunci pre cre-

dincioșii din acestă vechie capitală, și clerului ca, să primescă
pre Liberie și se rămână amândoi pre scannul Apostolic,
se îndeplinâscă, în bună înțelegere sfintele funcțiuni ale sluj“bei lor, şi să uite tot ce se întîmplase dureros, fie în hirotonia unuia, fie în isgonirea celui l-alt. Poporul iubea pre
acest din urmă ca pre un om de bine, care avuse curagiul să se opună voinţii Impăratului și de a apăra adevărul

credinții și ridicase r&scle

pentru dragostea

lui,

şi mer-

sese până la vărsare de sînge. Felix ne trăind de cât fârte
puțin timp după aceea, Liberie conduse singur biserica de
Roma. Şi pare, că acesta fu o rînduslă particulară a Providenţe), carea vroi să împedece, ca. tronul Sfintului Petru
să nu fie desonorat ca să rămână ocupat de doi Episcopi,
ceea ce fiind contrarii regulilor bisericii, ar fi fost fără indoslă un isvor de discordie.
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CAPITOLUL

de

Arsacie.

se

unde

Greutăţi asupra locului,
va aduna un Sinod.

O-

Imp&ratului unise

de a.desplăcea

că tema

Se părea,

Minuni făcute

în Nicomidia.

de pămînt

Cutremur

XVL

rientul şi Occidentul în mărturisirea. aceleeași credințe. A-cest principe

contra, eresiei lui Aâtie

duseseră în Antiochia

ne dorind
că

lucese

mai

deja

intro-

Insă Basiliă și acei din partidul săi
să se

ca Sinodul

ce se

novismelor

și contra

Niceea

în

Sinod

un

a convoca

de

hotărise

se

că

se hotări

pentru

cetate,

ţină în acestă

acolo,

unul

va

ținea

la Nicomidia în Bitynia şi va chiema acolo cât mai curând
pe cei mai învățați şi pe. cei mai

elocinţi Episcopi din fie--

care provincie. cari vor asista la Sinod în numele națiunii

lor. Mai mulţi erai deja. pe cale, când svonul se răspândi
că cetatea de Nicomidia era mai t6tă ruinată, printrun.

cutremur de pămint și fiind-că aceste svonuri se respândesc de obiceiii forte repede și fac răul încă mai mare

de cum nu e, se făcu cunoscut, că Niceea, Perinta, cetăţile:
de prin prejur şi Constantinopolul chiar, fuseseră sguduite
de același cutremur. Episcopii cari erai în bunele credințe
fură frte mişcați de acestă întîmplare, pentru că inimicii
religiunii nostre luaseră motivul din căderea, bisericii din
acâstă

cetate,

la ora

a doua

care

era

o biserică

din

di,

care

forte

mărâță,

să mârgă

să spună Imp&ratului, că mulţime de prelați, de bărbați,
de femei şi de copii ce se refugiaseră acolo, în speranţă
de a găsi un azil asigurat fuseseră îngropați sub ruine.
Acesta totuşi nu era adevărat. Cutremurul sc întimplase

dunare în biserică.
Cecropie

Episcopul

N'ai
cetăţii

undenu

e o oră,

fost de
însăși

cari fuseseră amâncol surprinși în

şi

un

e de

Episcopi

doi

cât

altul

afară de

loc

a-

uciși,

din Bosfor,

biserică. Cu-

tremurul nu dură de cât aprope un minut, ast-fel că
nimeni neavând timp să se misce, fie care fu, sau scăpat,
sai! perdut în locul unde se afla.
Se dice, că Arsace prevăduse acestă nenorocire. El era
Persan de naţiune şi avusese odinidră însărcinarea de a
nutri leii Imp&ratului. Însă mărturisind cu îndrăsnelă, că.
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domnirea

lui Licinius,

se lepădă

de

acestă sarcină și trăi de atuucă în Nicomidia în practicarea,
vieții călugăresci. Având o vedenie prin carei se poruncia
de a eși grabnic din cetate, spre a nu fi învăluit în nenorocirea, de care ea era aprope să fie copleșită, alergă
la, biserică și îndemnă pe clerici să se pună la rugăciuni
spre a îmblândi mânia Cerului. Insă neputând săi convingă,

că aceea

ce

el le predicea

era

adevărat,

el se re-

întorse la un turn unde locuia de obiceiii și prosternându-se la pămînt, rugă pe Dumnedei să înlăture o primejdie atât de nenorocită. Pămîntul fiind sguduit cu violență
în acel timp, mai mulți periră și acei ce scăpară fugiră la
câmp afară. Focul care rămăsese aprins în căminuri, în
băi și în cuptâre r&sturnându-se asupra materiilor f6rte

combustibile,
în flacără.
în case,

făcu ca în puțin

Find-că
acei

numai

era

ce remăseseră

o cruţase cutremurul

timp
cu

întrega

cetate să fie

putință de a mai intra

se duseră

în citadelă,

pe care

și găsiră pe Arsacie mort în aceeași

posiţiune în care se pusese spre a se ruga. Se dice, căel
ceruse lui Dumnedeu mârtea ca un har, spre a nu fi martur ruinei unei cetăți unde el începuse să cunâscă pe

Hsus

Chwistos,

și să practice sfinta filosofie.

Find-că

rîndul cuvintării mele m'a adus să vorbesc de acest renuanit pustnic, voiii adăoga că Dumnedei îl dăduse puterea
să alunge demonii. Un om coprins de unul din aceste spivite necurate, alerga într'o di prin mijlocul tirgului cu sapia în mână şi tâtă lumea fugea de el. Numai singur Au-

sace a fost, care merse înaintea lui și rostind numele lui
Asus Christos, alungă pe cel necurat şi scăpă pe cel
coprins de el. El a făcut mai multe alte fapte care sunt
mai presus de puterile Naturii. Era acolo un balaur, sau
un şarpe și anume într'o pesceră dealungul drumului, care
ucidea

-du-se

pe

acolo

trecători

prin

suflarea

şi punându-se

sa.

Arsace

la rugăciuni,

transportân-

şarpele

eşi din

pescera sa, îşi slărâmă capul de stânci şi se ucise singur.
Tot ce spuseiă s'a raportat de persâne care asigurati, că
le-ai aflat de la acei ce vă&duseră pe Arsace. Ci'ătoria FE.
piscopilor fiind oprită prin ruina Nicomiiiei, unii aşteptară
o nouă poruncă de la impăratul, iar alţii îşi c2ruară părerea lor prin scris. Imp&ralul consultâni] pe Besiiiti asupra
îndoelei în care era, dacă trebuie să adune Siaul, acest
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Episcop îi dete un răspuns, prin care, după ce Va consolat .
de ruina Nicomidiei, prin exemple irase din istoria sfintă,
el laudă pietatea sa şi] îndemnă să termine o întrepriadere atât de laudabilă ca aceea a Sinodului şi să nu concedieze

pe

păstorii,

cari

erati

afară

de bisericile

lor.

El îi

arătă de asemenea, că Sinodul s'ar putea ţine în Niceea,
în loc de Nicomidia şi că ast-fel cestiunile. contestate ar fi
cu totul terminate, în locul chiar unde ele fuseseră agitate
de la început, ceea ce el credu, că trebue să fie cu atât
mai plăcut lui Constantie, cu cât chiar el mal "nainte alesese acestă cetate spre acest scop. Impăratul primind acest răspuns de la Basilii, porunci ca la începutul verei
Episcopii să se găsescă la Niceea, afară de acei pe cari
bola i-ar împidica. să mârgă acolo, cu însărcinarea, totuşi,
ca ei să trimiţă acolo preoți și diaconi, cari să declare păverea, lor, pentru ca ei să se unâscă cu toţi asupra tuturor
punctelor, ce erai în discuţie. Că Sinodul să al6gă dece
pers6ne din Occident şi tot atâtea din Orient spre a raporta
despre

aceea

ce sar

fi hotărit,

pentru

ca el să examineze

dacă ei sati unit dupre regula Sfintei Scripturi şi să poruncâscă ceea ce va, crede de cuviință asupra celor ce ar
trebui de făcut. Ținând apoi consilii, porunci ca toţi Episcopii să aştepte în bisericile lor, sau în locurile unde s'ar

găsi până se va alege locul, unde sar ține Sinodul și până

îi va, însciința să se ducă acolo. După acesta el scrise lui
Basiliă ca să consulte pe prelaţii din Orient, spre a sci
care loc ar găsi mai proprii pentru ținerea Sinodului, spre
a'] putea face cunoscut la începutul primă-verii. Căci el
nu credea, ca Niceea să fie un loc potrivit, din causa cutremurului de pămînt ce sguduise provincia. Basiliă scrise
Episcopilor ca ei să aviseze împreună asupra alegerii unui
loc spre a se aduna acolo şi puse în fruntea scrisoril sale
copia după scris6rea Impăratului. Episcopii neunindu-se a-

supra locului şi unii alegend unul și alţii altul, Basili se
duse la Impăratul la Sirmich, unde locuia atuncea și unde
găsi pe câţi-va prelați
lor particulare şi între
Aretusa, și pe Georgie
hotărit ca Sinodul să
uria, Valens, care era
dul săi cari favorisai

ce veniseră acolo peniru afacerile
alții găsi pe Marcu Episcopul de
Episcopul de Alexandria. Când sa
se ţină la Seleucia, cetate din Isaatunci la Sirmich şi acei din partieresia Anomeenilor, făcură pe Epis-
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copii care erai în curte să iscălescă un formular ce fusese
întocmit înadins, unde numele de substanță nu'era de loc.
Pe când se pregătiau la Sinod cu mare grabă, Eudoxiu,
Acacie,

Ursacie,

Valens

că se aflat acolo
dului

din

Niceea

și cei

Episcopi
şi că

din

pariidul

fârte

alipiți

alţii iubeau

lor

reflectând,

la doctrinu

mat mult

Sino-

doctrina care

fusese primită în adunarea făcută pentru sfințirea bisericii
de Antiochia, dar că și unii şi alții aprobaii numele de

substanţă și credeai, că Fiul lui Dumnedeii e în totul asemenabil cu Părintele s&ă și că dacă ei sar aduna în un
același loc, ei ar condamna fără îndoială doctrina lui A&tie, ca contrară atât doctrinei Sinodului din Niceea, cât şi
aceleia a adunării de Antiochia, ei făcură ast-fel, ca Episcopii din Occident să se adune la Rimini, iar cei din Orient la Seleucia. Find-că e mai. lesne de a convinge un
mic număr de pers6ne despre ceea, ce voesce cine-va, de
cât de a convinge pe toți, ei sperau, că atunci când Episcopii
ar fi împărţiţi în două adunări, el le-ar atrage pe amândouă la
credinţa lor, sati ar atrage cel puţin pe una și că ast-fel ei n'ar

fi condamnați în general de către toţi prelaţii. Eunucul Eusebiui, servitor de cameră al Imp&ratului, prieten particular al lui
Eudoxiti şi care ţinea aceeași doctrină și alte pers6ne ale
curţei, cari. erail vesele de a obliga pe Eusebiăă „făcură mult

să resolve acâstă afacere și să convâce aceste două Sinâde.

Anu D.N.

CAPITOLUL

Constanţie

Sinodul

din

XVII.
Rimini.

953.

Imp&ratul convingându-se deci, că nu era în folosul nici
al Statului, din causa cheltuelii, nică al Episcopilor, din
causa lungimii călătoriilor, de a'i aduna pre toți în aceași
cetate,

"1 împărți

şi

scrise

atât

celor

ce

erau

în Rimini,

cât şi celor ce erai în Seleucia, ca ei să decidă cestiunele:
atingătâre de doctrină, și apoi să examineze causele Episcopilor, cari se plângeau că ai fost cu nedreptul, sai depuși,
sau trimiși în exil, cum făcea Ciril Episcopul de Ierusalim,

şi să judece acusaţiunele ce fuseseră intentate unora. Erau
mai

mulți

în

adevăr,

cărora

li se împuta

crime.

Georgie

—
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și violențe. In

furturi

era acusat de Egipteni că a comis

fine el le porunci de ai trimite dece Episcopi din fie-care
Sinod, spre a'l informa de aceea ce sar fi hotărit acolo.
Episcopii se adunară în urma acestul ordin. Adunarea din
Rimini fu ţinulă mai intâiă. Eraă acolo mal mult de patru
sute de Episcopi. Cei ce erai ma! inveninați contra lul Atanasie judecară ei însuși, că nu mal era nimic de pronunţat
în privinţa, sa. Când se începu examinarea doctrinii, Valens
şi Ursacie sprijiniți de Germinius, de Auxentie, de Caius

adunării și cerur: ca

şi de Demofil, înaintară în mijlocul

tite formularele de credință, ce fuseseră compuse în trecut,
“să fie suprimate şi să nu mai r&mâe de cât acela ce ei
alcătuiseră de puţin timp în latinesce în Sirmich și care

să fie primit şi autorisat.

e asemănabil

Fiul lui Dumnedeă
mărturisirea

Scripturii;

“ţiune despre substanță.
base,

că

Sinodul

acel formular

In

era

însă

nu

cu

se înveța, că

Părintele sti, dupre

se făcea

5.%,
acolo nici O MeN-Aau

EI asigurară, că Imp&ratul !] apro-

obligat

să]

primescă,

buea, să se țină socotâlă cu atâta grijăde opiniunea fie-căruia,
pentru că o discuţie atât de scrupul6să asupra termenilor,
hu era în stare de cât a produce dispute, și că era mai

pine să țină o sănătâsă doctrină asupra Divinităţii, de cât

de a întroduce expresiuni noui, voind cine-va a fi prea subtil.
FĂ pretindeai prin acâsta, nu numai că numele e prea întunecos, ci de a condamna lămurit numele de consubstanțial,
ca un nume ce nu se găsesce de loc în Scriptură, și care
nu e înțeles de cât de un mic număr de pers6ne; şi a
pune în locul s&ii pre acela de asemenabil în tâte, dupre
mărturisirea, Scripturii. După ce ai cetit formularul ce con-

ținea t6te acestea, mai mulți Episcopi le diseră, că, nu tre-

-buea

trecut

de loc formular

noii,

că

acelea

59.

că nu Mal tre-canstzatie

ce fuseseră făcute în

erai de ajuns, şi că el erai adunaţi din contra, spre

a împedeca să nu se facă nici o inovaţiune. Eă siliră apoi

pre autorii acestul nou formular, de a condamna pe faţă.
doctrina lui Arie, ca isvorul tuturor turburărilor ce agitase
consciinţele credincioșilor. Ursacie, Valens, Germinius, Auxentie, Demofil și Caius respingend acestă propunere, Sinodul dispune să se cetescă atât formularele compuse de
-către diferite partide, cum și acelaal Sinodului din Niceea,
-spre a condamna pre acelea și de a confirma pre acesta,

ast-fel ca. nimeni să nu mai potă dice ceva în contra pe
10.

—
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viitor, nici a cere noui Sin6de. Că era un lucru ridicul de
a compune atâtea formulare, ca cum ei ar fi început cei
dintâi a primi luminele credinţii și ar fivroit să r&spingă
vechea tradiţiune, dupre carea liserica a fost tot-deuna guvernată, atât de ei cât și de predecesorii lor, dintre cari
Azul DX.

Constantin

unii ai avut

ondrea

persecutorilor,

iar alţii luaseră cununa martirului. lată cum

susținură

ei, că nu

de a mărturisi credința în presența
trebuea să aducă nici o schimbare, nică

să întroducă vre un novism.

Și pentru că Valens şi Ursa-

cie departe de a se supune părerii lor, contestară cu îndărătnicie spre a face să se primâscă formularul lor, ei
"1 depuseră şi judecară că profesiunea lor de credinţă n'ar
avea nici o autoritate. Ei găsiră, că inscripția prin carea
se spunea, că ea fusese propusă la Sirmich în presenţa lui
Constantie Împărat vecinic, sub Consulatul lui Eusebiii și
al lui Hypatius, era f6rte nerușinată. Atanasie a făcut aceeași observațiune într'o scrisâre către amicii si, unde

dice, că e ridicul de a numi pre Constantie vecinic și de
a face dificultate de a recunosce, că Fiul lui Dumnedei
e vecinic,

şi de a face

condamna

credința din t6tă

întăritaţi că au

o

profesiune

fost depuși,

Sinodului

credinţă,

spre a

se duseră cu grabă la Impărat.

CAPITOLUL
Scrisdrea

de

antichitatea. Valens și Ursacie

XVIII.

din Rimini
Constantie.

căâtr&

Imperatul

Sinodul alegând cu o aprobare unanimă două-deci de
Episcopi, "i trimise la Imperatul cn acestă scrisâre care a
fost tradusă din latinesce în grecasce. «Noi credem, că

«cu voia, lui Dumnedei,
«ne-am

adunat

ca și din porunca pielății vostre,

din deosebite

provincii din Occident în Ri-

„«mini spre a mărturisi acolo credința, bisericii Catolice, și
«a descoperi pre acei ce ţin rătăciri contrarii acestei cre«dinţe. După o lungă şi seri6să cercetare, no! am judecat,

Audi. «că trebuea inviolabil să conservăm credința, veche și ca3%. «rea a fost predicată de prooroci, de evangeliști și de a-

Caatate postoli despre Iisus

Christos, Domnul nostru, păstră-

«torul Imperiului vostru și Autorul prosperității vâstre. Ar
«fi fost pre atâta estravanganță pre cât şi nelegiuire, a

«Schimba

ceva

din

accea

ce

a fost forte cu sfințenie și

«forte cu dreptate stabilit de către Episcopii,
«tat

la Sinodul

«lele vostru,
«pândită

din Niceea

cu Imp&ratul

de glorisă memorie.

în t6tă

lumea

și a distrus

cari ai asis-

Constantin,

părin-

Docirina lor a fost răsrătăcirea

lui

Arie,

Și

«pre tote cele-l-alte. E primejdios de a adăoga la ea ceva,
«sau de a tăia din ea ceva, și nu sar putea schimba cât
«de puţin, fără a da mijloc inimicilor pietății de a reuși
«în întreprinderile lor detestabile. Ursacie şi Valens fiind

«infectați de mult timp de acestă rătăcire, ai fost înlăturați
«de la împărtășirea bisericii. Pentru a fi restabiliți, ei 'şi
«recunoscură, greșala lor, cerură ertare și o obţinură de la
«Sinodul din Milan în presența legaţilor bisericii romane.
«Formularul credinţii de Niceea fiind compus cu î6tă îngri«jirea și cu t6tă exactitatea posibilă în presența lui Con-

«stantin, care Ta ţinut cu statornicie şi când a primit Bo«tezul, și când a părăsit acestă vi6ță spre a merge să se
«bucure de pace și de repaus, noi nu credem, ca, se fie
«permis de a schimba ceva din el, nici de a face acâstă

«injurie la atâţia renuraiți mărturisitori, la atâţia demni suc«cesori ai martirilor, cari ai conservat tot-dâuna cu fideli«tate tradițiunea veche a bisericii Catolice, de a respinge
«vederile lor. Dumnedeii a făcut să ajungă cocirina lor

«până la domnirea vâstră prin

Iisus

Christos,

Dom-

«nul nostru, prin carele voi aveţi Imperiul Universului. Cu

«tote acestea, acești nenorociţi a căror rătăcire ne face
«milă, au fost atât de cutezători, în cât ai publicat o doc-4u2*.
«trină nelegiuită, și care răstornă pre cea adevărată. După—
«ce noi am primit scris6rea vostră, prin care ne porun-buikatie

«iți să examinăm cestiunile credinţii, acești 6meni cărora
«le place să turbure pacea, bisericii, fiind sprijiniți de Ger«minius, de Auxentie și de Caius, ne presentară un for«mular plin de o periculosă doctrină. Când vădură că acest

«formular nu putea fi aprobat, ei credură că trebue săl
«schimbe în plin Sinod. Ei au făcut forte adese-ori ase«menea schimbări ; însă pentru a nu suferi mai
«liniștea bisericii să fie turburată ast-fel, noi am

«că trebue să conservăm
«lepădăm

de la împărtăşire

inviolabil

mult ca
judecat,

vechea doctrină şi să

pre aceste persone despre care

—
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«vorbirăm. Noi vam trimis pre deputaţii noștrii cu scrisorile
«n6stre,

cari vor informa

pre pietatea vostră şi VE Vor ex-

«pune intenţiunele Sinodului. Noi nu le-am dat nici cum
«altă însărcinare de cât de a menţine adevărul despre aceea ce
«s'a hotărit de către bătrîni şi de a face să recunbsceți că aceea
«ce Ursacie și Valens dic, nu e adevărat, că
«forte puţin lucru, s'ar putea stabili pacea.
«treţinută pacea de către acei ce turbură ?
«tâte cetăţile și mai cu semă în cetatea de

schimbându-se
Cum ar fi înFi vor duce în
Roma r&sboiul

«și desbinarea în loc de pace. Pentru acâsta noi vă rugăm
«de a primi cu bună-voință pre deputații noștrii, de a nu

«permite să se introducă nici un novism, spre ruşinea atâ«tor mari persâne, pre cari Dumnedei i-a chemat la el;
«ci de a conserva tradiţiunea ce noi am primit de la bă«trîni, cari au fost 6meni forte prudenți și pe cari îi pu«tem crede cu un temei forte legitim, că aii fost conduși

«de duhul lui Dumnedei.
«pre

se

Aceste

credincioși la necredință,

novisme nu numai

ci întorc

a dincioși de la credință. Noi vă rugăm

"_«de a porunci

încă

ca Episcopii, ce sunt departe

duc

pre

necre-

forte

umilit

încă
de

bisericele

cmmatieJor şi dintre car unii sunt împovăraţi de bătrinețe şi
«strîmtoraţi de sărăcie, să se reîntârcă la ale sale pentru

«ca popârele să nu rămână mai mult timp. lipsite de în«grijirele vegherei lor păstorale. In fine vă rugăm încă
«odată, să nu se lepede nimic din credință și să nu se
«adaoge nimica, la ea; ci să rămână neschimbat, cum a
«fost. de la domnirea lui Constantin părintele vostru, până
«la a vâstră: să nu mai fim obligaţi de a susține pe viitor
»ostenelile călătoriilor, ci să rămânem în liniștecu pop6«rele, fără a avea altă ocupaţiune, de cât de a ruga pe
«Dumnedeii pentru sănătatea, vostră, pentru pacea și pros«peritatea

Imperiului

vostru.

Deputaţii

noștri

vE vor

arăta

«numele și semnăturele Episcopilor, și unii dintre ei vor
«da, informaţiuni pietății vâstre și v& vor da probe de sănă«t6sa, doctrină estrasă din sfinta scriptură». -
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CAPITOLUL

„1.

XIX.

Reua primire făcută deputaţilor Sinodului.

2. Respunsul Imperatului. 3. A doua scris6re
Sinodului. 4. Aprobarea formularului lui

a

Valens și al lui Ursacie.
—

1. Ursacie și Valens apucând înaintea deputaţilor Sinodului, citită formularul lor Impăratului și îi dădură rele

informaţiuni despre Episcopii cari asistaseră, acolo. Acest
principe, plin de indignare pentru că ati respins o doctrină,
care fusese primită și aprobată în presenţa, sa la Sinodul
din Sirmich, făcu o primire f6rte favorabilă lui Ursacie şi

lui Valens, trată cu cel mai mare despreţ pre deputații Şi-Auul DX.
nodului şii făcu să aștepte forte mult timp, fără să le dea_%*
Constant:
|
audiență.
ce
ia
expediţ
că
2. La urmă totuși el scrise Sinodului,
el era obligat să întreprindă contra streinilor, ne permițendu'r să dea audiența deputaţilor, le-a poruncit să aştepte în Andrinopole până se va reîntorce, pentru ca, fiind
liber: de ori-ce altă grije, să pâtă să se aplice numai ȘI
numai la afacerea lor, dorind să aibă un spirit fără ori-ce
altă grijă la examinarea cestiunei ce privesce cultul lui

Dumnedeiă.

3. Sinodul
depărta, de la
și după cum
nodul îl ruga

îi dădu răspuns, că nici odată el nu se va
aceea ce se hotărise, după cum ascris deja
el însărcinase pre deputați să declare, că Side ai privi cu ochi buni, să le dea o au-

diență favorabilă și să citescă scrisorea lor. Să judece el
însuşi, că e un lucru forte întristător, ca un număr atât
de mare

de biserici să fie lipsite sub domnirea

sa, de pre-

senţa, păstorilor lor și de va bine-voi, ei să se reîntorcă
înainte de iarnă. După ce ati alcătuit acestă scrisore și aii
umplut'o de rugăciuni
timp: Ins& neprimind

care la Eparchia lor.

forte supuse, ei așteptară încă puţin
nici un r&spuns, se reîntârseră, fie-

4. Ceea: ce am spus până acum, arată forte lămurit,
dacă nu mă înșel, că Episcopii cari asistară la, Sinodul din
Rimini confirmară ceea ce se hotărise la Niceea. Să vedem

—
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acum, cum consimţiră ei la formularul de credinţă al luă
Valens şi al lui Ursacie. Se vorbesce despre acâsta, în îelurite chipuri: uni! dic, că Impă&ratul simțindu-se ofensat,
pentru că Episcopii plecaseră din Rimini fără consimțimîntul »
săi, permise lui Valens și celor din partidul său să conducă cum le-ar plăcea bisericele
din Occident, de a publica
acolo formularul lor, de a depune pre cei ce ar refusa

îmi?i-de a] iscăli și de a pune pre alţii în locul lor. Că Valens
35% și” cel-Valți din partidul săi constrinseseră în virtutea acesîmitastiţei puteri pre Episcop! de a iscăli profesiunea lor de. credință și că ei alungaseră pre acel ce refuzaseră să consimță la acesta și între alții pre Liberii Episcopul de Roma.
Că trataseră apoi în acelaşi fel pre Episcopii din Orient
și că trecând prin Thracia, ei sosiră la Niceea, cetate din

acestă provincie şi că adunând acolo un Sinod traduseseră
din latinesce în grecesce profesiunea de credință a Sino- "
dului din Rimini și publicaseră pretutindenea, că ea, fusese
primită și aprobată de un Sinod general, pe care o numiseră. profesiunea de credinţă din Niceea, spre a înșela
pre cei simpli prin aseme&narea numelor și pentru a'i face

să crâdă, că era profesiunea, de credinţă ce fusese odini6ră
compusă

fiind

în Sinodul

din

Niceea.

obosiţi şi necăjiţi de lungă

acâstă cetate, fără ca
a răspunde la scrisârea,
întârce la bisericile lor,
seră să le spună prin

uni

pentru un cuvint,

suprimând

acâsta,

că Episcopii

între ei contestaţii

fiind-că era

termenul de

Fiul lui Dumnedeă

spun,

Impăratul să le fi făcut onsrea de
lor, nici să le permită de a se repartisanii rătăcirel lui Arie trimicâte-va persne, că nu era drept

ca toți clericii din lume să aibă
nice

Alţii

petrecere ce făcuseră în

atât de

consubstanţial și

e asemănabil

vecă-

lesne de ai

dicând

că

cu Părintele stă, că fără

păstorii din Orient n'ar fi nici odată în liniște. Că

Episcopi!

convinși

prin acest discurs

consimțţiseră în fine

la formularul a cărui primire Ursacie și part sanii săi urmăreaui cu atâta stăruință. Că acești partisani temându-se
ca nu cum-va atunci când, deputaţii ce trimisese Sinodul
la Împăratul, s'ar reîntârce, să nu declare câtă tărie avuseseră la început Episcopii din Occident și să nu' descopere

în

adeveratul
9,

fusese

motiv

suprimat,

pentru care termenul de
ei îi reţinură în Niceea,
9

ay

consubstanțial
sub

pretext,

că

Gatntărumurile erai forte rele în timpulde iarnă și că nu se

—
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aflau atunci trăsuri publice și că ei îi convinseră dea traduce din latinesce în grecesce formularul ce ei cetise și
de al trimite Episcopilor din Orient. Că ei speraseră,
că prin acest mijloc, formularul ar produce efectul ce ei
îşi propuneaii, fără ca înșelătoria să fie descoperită, pentru
că nu era nimenea, care să pâtă justifica, că Episcopii Si-

nodului din

Rimini nu se abţinuseră de bună

termenul de consubstanţial;
Episcopii din Orient, cari

termen.
mai

Acesta era însă o falşitate

toți, că Fiul

voe de la

ci din 6re-care respect, pentru
aveau aversiune pentru acest

lui Dumnedei

vădită; căci ei diceai

e asemănabil

cu

părintele

s&ă, cât privesce substanța; și unica diferenţă dintre el este
că unii diceaii, că el era de aceeași substanţă, în loc ce
cei-l-alţi diceau, că era de asemenabilă substanţă. lată cele
două

chipuri cu care e raportată acâstă cestiune.
CAPITOLUL

XX.

Relele tratamente făcute apărătorilor consubstanțialității Fiului lui Dumnedeă. Biserica Novațienilor transferată dintrun loc în altul.
Pe când cele ce am

descris se petreceau

în Italia, Ori-

entul era plin de turburări şi mai înainte încă de deschiderea Sinodului din Seleucia. Acacie şi Patrofil alungând
din biserica de Ierusalim pre Maxim, carele fusese hirotonit

de Macarie,
carele

dădură

primise

conducerea

de la acelaşi

acestei

biserici lui Cyril:

Macarie hirotonia de diacon.

Macedonie făcu mari violenţe în Constantinopole și în ce- Constantin
tăţile de prin prejur, atât el însuși, cât şi prin Eleusius
și Matatonius, dintre care el făcu pre cel d'intâiă Episcop de
Cyzic din ofițer al casei Împăratului şi pre al douilea Episcop de Nicomidia, din administrator fârte energic ce era

may înainte, atât al spitalurilor săracilor, cât şi al monastirelor de bărbaţi și de femei. Se dice, că ei erau amîndoi Gmeni de ispravă, dar că aveai o mare patimă de
a persecuta pre acei ce cred, că
« Fiul lui Dumnedei e con-

substanțial cu Părintele săi, de şi ei nu întrebuințai acest
cuvint în același fel ca Macedonie. Căci el, nemulţumit de
a alunga

pre

acei ce refuzau

să participe la împărtășirea.

—
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sa, închisă pre unii din ei în temniţă, aduse pre alţi! înaințea Tribunalelor judecătorilor, constrinse pre alții să se
împărtășescă cu dinsul. Răpi femei şi copii spre al boteza şi dărimă biserici sub pretext, că Impăratul poruncise, ca bisericele acelor ce cred, că Fiul lui Dumnedei e

consubstanţial cu Părintele săi, să fie dărimate. Biserica
pe care Novaţienii o aveau în Constantinopole în cartierul

lui Pelarge fu dărîmată până în temelie sub acest pretext.
Se dice, că acei din acestă sectă făcură o forte frumosă
faptă cu ajutorul Catolicilor, cu cari erai uniți în privinţa
divinităţei Fiului lui Dumnedei. Căci, fiind-că acei ce aveai
însărcinarea de a dărima acestă biserică grăbeau execu-

tarea,

Novaţienii o dărimară ei însuși și duseră materia-

e de cea-l-altă parte. Bărlurile în mahalaua de Syce, care
baţii, femeele și copii lucrară cari mai de cari la acesta

și oferiră lui Dumnedei

“cată

în forte puţin

lucrarea, lor.

timp, o numiră

Biserica

Anastasia.

fiind

ridi-

După mortea

lui Constantie, Iulian acordă Novaţienilor același loc în Con-

stantinopole şi le permise să'și reclădescă pe acel loc biserica lor, ceea ce ei făcură cu un zel de necredut şi transportând aceleași petre din mahalaua de Syce. Insă acesta
nu se întimplă- curind. Puțin a lipsit ca să se un6scă în

acel timp Catolicii şi Novaţienii. Căci de Gre-ce ei n'aveau

nici o desbinare între ci asupra Naturei Dumnedeesci
pentru că sufereaii o comună persecuție, ei se adunaii

și
şi

făceaă rugăciunile lor în acelaşi loc. Catolicii nu mai aveail

loc spre a se ruga, căci Arienil îl luaseră. In fine dâsa:
lor convorbire făcându“ să recunoscă că ei se despărțiseră
fără pricină, aveai dorința să reintre în împărtășire unil
cu alţii şi acâsta s'ar fi săvirșit, dacă zavistia unora nu
Sar fi opus la acesta, cari diseră, că era o lege veche
prin care acâstă împăcăciune era oprită.

CAPITOLUL

XXI.

Novaţienii persecutați cu arme în Paflagonia. Zransportarea corpului Imp&ratului Constantin.
Eleusie puse să se dărime în același timp biserica ce
aveai Novaţienii în cetatea Cyzic. Locuitorii din restul
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iră o asemePaflagoniei şi mai cu semă, Mantinienii sufer
mare parte
mai
cea
nea persecuție. Macedonie aflând că
nu erau
ii
cleric
dintre ei erati din secta lui Novat și că
atul de
Imp&r
pe
îndestul de tari spre ai alunga, convinse
a lor, credend
a trimite patru batalione de infanterie contr
obicinuile în
că atunci când aceste persone ce nu erai

mânuirea armelor ar vedea

soldaţi, ele ar fi coprinse de

lucrul se întîmplă
groză şi sar supune la credința sa. Insă
se cu topore,
nducu totul altmintrelea; căci poporul, armâ

contra solcu câse şi cu tot ce găsi la îndemână, merse
ai lui
amici
daţilor și ucise mai pe toți. Cei mai bun!
mari

atât de
Macedonie îl blamară, că el a fost causa unei
acâstă causă nu
vărsări de sânge şi însuşi Imp&ratul din
principe avu
mai avu multă prietenie pentru dinsul. Acest
:

acest prelat
încă şi un alt motiv de a fi nemulțumit de
nd să cadă,
ințâ
Biserica, unde era sicriul lui Constantin amen
Popoparte.
altă
Macedonie avea scop de a! transtera în
conunii
dacă
rul se împărți în. două în acâstă cestiune și
ȘI
ca
acesia,
simțeau la strămutare, alţii se opuneaii la

a răsturna un.
cum ar fi fost o întreprindere nelegiuită de
din Niceea
ului
Sinod
ina
mormint. Acei ce mărturiseati doctr
tă ca
permi
să
erati de părerea de pe urmă și nu voiră
fusese
care
ipe
să se facă acestă injurie cenușei unui princ
erau
ei
ntrelea,
de credinţa lor. Sunt convins, că de altmi

bucuroși să contrarieze

planurile

lui Macedonie.

Cu

tste

porte corpul lul
acestea fără a întârdia, el puse să se trans
Sfintului Martir
l
întu
Constantin la biserica, unde e morm
alergă la arme,
Acacie. Poporul desbinându-se în dou părți,

ica se umplu
şi se încăeră cu o ast-fel de furie, în cât biser
ui lui
. Imptratul, care era atunci în Occident, atrib

de sânge
antin, părintele
Macedonie injuria făcută memoriei lui Const
în Orient, el
-se
ându
torc
săi şi masacrul poporului. Reîn
și'l trimise
Cesar
chiemă pe Iulian vărul sâă, 1 proclamă
:
în Galia.
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CAPITOLUL
Sinodul

%. Episcopii
sulatul

din Orient
lui Eusebiă

XXII.

din Seleucia.

se adunară

în același timp sub

și al lui Hipatius

în număr

con-

aprâpe de

o sută șase-deci în Seleucia, cetate din Isauria. Leonas care
avea una din cele mai însemnate diregătorii ale Imperiului,
asistă și el acolo din porunca lui Constantie, precum ȘI
Lauricie, Guvernatorul provinciei, spre a'şi îndeplini serviciile ce depindea de el. Ai fost mai mulți Episcopi, cari

nu asistară la prima, ședință şi între alţii Patrofil Episcopul

de Scytopole, Macedonie ' Episcopul de Constantinopole şi
Basiliu Episcopul de Ancyra. Ei întrebuințară diferite pretexte spre a'și scuda absența lor. Patrofil se scuză cu o

bolă de ochi și Macedonie cu o altă indisposiţie.

se

Insă

presupunea, că ei nu absentaseră de cât de frică de a fi
acusați de 6re care crime. Fiind-că Episcopii nu vroeaiă

să examinede nici o cestiune din causa absenței
onas

porunci

ca

să

nu prelungâscă

lor,

Le-

să le examineze.

A-

mu btunci unii diseră, că trebuea să încâpă cestiunile de doc22. _trină, iar alţii susținură că trebuea, să examineze mai 'naGsttinte vi6ța și moravurile acelora, dintre ei, contra cărora se
aflau

acusaţiuni,

precum

Cyril, Episcopul

de Ierusalim

Și

Eustaţie, Episcopul de Sevastia. Scrisorile Imperatului care

erau neprecise şi care le prescrieau de a începe când prin
o materie, când prin o alta, le dădură loc de a forma a-

cestă dificultate. Acestă mică contestaţie îi desbină ast-tel,

în cât nu mai fu de atunci între ei nici o prietenie sinceră. Totuși, părerea acelor ce vroeai să începă prin cer-

cetarea doctrinei r&uși. Când

se discutară

cestiunile,

unii

găsiră de cuviință să suprime cu totul numele de substanță

și se serviră de autoritatea formularului ce fusese compus
la Sirmich de către Marcu şi primit de către mai mulți

Episcopi, cari erai la curte și de către Basiliti Episcopul
de Ancyra. Alţi! susținură, că trebuea să țină la protesi-

unea, de credință, ce fusese

publicată în adunarea

făcută

penru sfințirea bisericii de Antiochia. Prima părere era
susţinută de Eudoxie, de Acacie, de Patrofil, de Georgie E-
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piscopul

de Alexandria,

de Uranius

Episcopul de Tyr şi de

era susți-

părere

alți trei-deci şi doui de prelați. A doua

nută de Georgie Episcopul de Laodicea în Syria, de Eleusius Episcopul de Cyzic, de Sofronius Episcopul de Pom-

peiopole şi de alţii în cel mai

mare

număr.

pănuiaii

Se

cu drept cuvînt partisanii lui Acacie de a se depărta cu
scop de vederile generale privitâre la doctrină, spre a evita
cercetarea

acusărilor ce fuseseră

intentate

contra

Căci,

lor.

de şi prin scrisorile ce ei scriseseră lui Macedonie Episcopul
de Constantinopole, ar fi recunoscut, că Fiul lui Dumne-

dei e asemănabil

în tote

cu Părintele

sti şi de aceiași

substanță cu el, ei aveau atuncea nerușinarea să combată
acestă credință. După lungi contestaţiuni din o parte și din

alta, Silvan Episcopul de Tarse
cum

ceru, că nu

să se suferă de a se întroduce

dință, de cât acela

nici

trebuea

ce fusese primit la Antiochia.

AcacieGmstatie

şi cel din partidul săi nefiind de acâstă părere se retraseră, iar Episcopii, cari r&măseseră, citiră ceea ce se hotă-

rise la Antiochia şi a doua qi adunându-se în biserică

și

închidend uşile, ei îl confirmară prin o hotărire luată în
ascuns. Acacie desaprobând acâstă conduită, arătă în par-

ticular lui Leonas și lut Lauricie formularul ce el susținea.

„Trei

dile după

aceea,

aceiaşi Episcopi

adunându-se,

Mace-

donie și Basiliti cari fuseseră absenţi dilele precedente, se

găsiră cu ei. Atuncea Acacie și cei din partidul stii refusară să asiste la Sinoi până când cei ce fuseseră depuși,
sati cari erati acusaţi de vre-o crimă nu vor eşi din Sinod.
Ei eşiră în adevăr, iar acei din cel-l-alt partid consimţiră
spre a ridica lui Acacie pretextul de a nimici adunarea,
dupre cum dorea, atât spre a împiedica examinarea, doctrinei lui Atie,. cât şi pentru a evita coridamarea celor din

partidul stu. Când toți prelaţii fură adunați, Leonas declară
că avea înscris aceea cei dăduseră în. mâinile sale partisanii lui Acacie. Era formularul lor de credință cu o prefaţă. Nimeni

n'avea

cunoscință

despre

acâsta;

2

cre- %*

de

alt formular

pentru

că.

Leonas care era de credința Jui Acacie ţinuse acest înseris

fârte secret. Când a fost citit, provocă un mare sgomot.
Căci el conţinea, că de şi Impăratul ar fi oprit să se amestece în -profesiunile de credinţă vre un termen, care

să nu fie estras din Sfinta Scriptură, totuşi uni! aducend
cu ei Episcopi, cari fuseseră depuși și alții, cari fuseseră
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hirotoniți contra cannelor, aruncând injurii unora, răpind
libertatea. de a vorbi altora. Că ei nu respingeaii formularul ce fusese compus la Antiochia, de şi cei ce se adunaseră în acea cetate Vaii alcătuit cu ocasiunea cestiunii de
care era vorba atuncea. Insă, fiind-că termenii de consubstanţial şi de asem&nabil, supărai pe mal multe persone
Și fiind-că unii vroiseră de puţin timp să asigure că e neudă asemănare

între

Părintele

şi Fiul,

era

cuyiincios

de

a res-

_%. pinge termenii de consubstanţial şi de asemenabil, ca nisce
coatatetermeni depărtați din întrebuințarea Sfintei Scripturi, de a
condamna termenul de neasemănabil şi a mărturisi lămurit, că Fiul lui Dumnedeă e asemănabil cu Părintele săii.
Căci dupre cum Sfintul Pavel dice într'un loc în Epistolele
sale, că el e imagina lui Dumnedeii nevădut. Acâstă prefață
era urmată de un formular, care nu era conform nici cu
profesiunea de credinţă din Niceea, nici cu aceea din Antiochia și care era, conceput ast-tel, în cât sszclatorii lui
"Arie și ai lui Astie,îl puteai primi fără să facă ceva, contrariă credinței lor. Căci, fără a întrebuința, nici termenii
de care Episcopii Sinodului din Niceea se serviseră spre
a condamna doctrina, lui Arie, nici pe aceia prin cart Si-

nodul din Antiochia declaraseră,

„Anul

că Fiul lui Dumnedei

e

nemutabil în ceea ce privesce Divinitatea sa și imagina fidelă a substanţei, a sfatului și a. puterniciei Părintelui săi,
ei mărturisiră că credeau pe Părintele, pe Fiul şi pe Sfintal Duh şi după ce ai dat fie cărei persâne 6re-care epitete comune, cari nu combăteau, nici doctrina lor, nică pe
aceea a celor-l-alți, ei declarară excomunicați pe cei ce e_raă de o altă credință. lată ce conţinea înscrisul ce pre„sentă Leonas și care fusese iscălit de Acacie şi de cel din
partidul săi. Când el a fost cetit, Sofronius Episcopul de
Pompeiopole în Pamflagonia strigă: Dacă voim să primim
în fie-care di opiniunile particularilor, ca. profesiuni de credință, ne vom depărta de adevăr. Acacie r&spundend, că
nu era nici un inconvenient de a compune 0 nout profesiune de credinţă, fiind-că aceea a Sinodului din Niceea
fusese schimbată de mai multe ori, Eleusius dise: Sinodul
nu e adunat spre a învăţa ceea ce face deja, nici spre a
D.N
„primi o altă credinţă, de cât aceea care a fost aprobată
_de Sinodul din Antiochia și care s'a hotărit de a se con-

Constante

serva până la finele vieții sale. Discuţia urmând

ast-fel, ei

—
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trecură la o altă cestiune şi. întrebară
cacie,

în ce recunosceail

ei, că Fiul

m&nabil cu Părintele săi. Aceștia
e aseme&nabil

pe partisanii lui Alui

Dumnedei

r&spundend,

e ase-

că el nut

de cât în voinţă, iar nu în substanţă,

cei-l-alți

şi dovediră.
susținură că el îi e și în substanță asemânabil
o carte ce publicase odinidră, că era a-

lu Acacie prin
că nu trebuea
tuncea de credinţa lor. Acacie r&spunqând,
a autorului
contr
carte
să tragă vre-un argument dintro
Episcopul
ius
său şi disputa ţinând forte lung timp, Eleus
iă
Basil şi Marcu
de Cyzic qise: Sinodul nu va să scie, dacă
ceva a'și imputa
ati făcut ceva în particular, sai dacă au

sati celor-l-lalți Acacieni, nu e de loc nevoe

de a lua, os-

lor de credință e
sendlă să examineze, dacă profesiunea
care a fost.
aceea
pe
bună sait rea; e destul de a ţinea
şapte de Eşi
deci
confirmată în Antiochia de către nou
cine-va vroesce
piscopi, cari ai fost înaintea lor. Că dacă
e să fie lepădat
să introducă ceva mai mult, acela trebu
de părerea lor
din biserică, ca un nelegiuit. Acei ce erati
A doua di, paraplaudând discursul stu, şedinţa se ridică.

să asiste la Sitisanii lui Acacie şi ai lui Georgie refusară
ea pe faţă de
atunc
nod și însuși Leonas care se declarase
odată cu
nici
părerea lor, nu voi nici să se mai arăte
locul săi în
tâte rugăciunile ce i s'aii făcut. de a'și lua

ă cu persone din
Sinod. Cei ce fuseseră. trimiși la el, îl găsir
Sinod, el se scuză
Anul DN.
partidul lui Acacie; şi când îl invitară la
că n'avea poși
bire
deose
multă
prea
acolo
era
că
xt,
sub prete
când Episcopii“
runcă de a fi present la Sinod, de cât în casul,

discuții za-0ite
ar fi de acord între ei. A fost mult timp ocupat cu
acei
darnice,

în timpul

căruia cei-l-alți Episcopi invitati pre

aceștiea
din partidul lui Acacie de a veni la adunare, dar
Leonas,
lul
casa
în
ă
o conferinţă particular

cereati, când
când asiguraii,

că impăratul

le poruncise

de a lua cunos-

nu vroiai
cință ce afacerile celor ce erai acusați. Căci ei
nică a se
nică să mărturisâscă aceiași credință ca cei-l-alţi, examina

nică a
justifica de crimele de care erati acusați,
era nimenea
nu
şi
ese;
causa lui Ciril pe care e! îl depus
rângă să-şi
const
să-i
care să pâtă, saii care să voiască
e pe mai
depus
ul
facă datoria. în fine cu t6te acestea Sinod
Episcopul de Amulți Episcopi și între alții pre Georgie
pe Uranius Elexandria, pe Acacie Episcopul de Cesareea,
Scitopole şi pe E
piscopul de Tir, pe Patrofil Episcopul de
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udoxie Episcopul de Antiochia

EI inlătură de asemenea și

pe mai multe pers6ne de la împărtăşirea
când vor fi curăţite de crimele ce li se

bisericii,
imputai.

până
Apoi

scrise tuturor Episcopilor aceea ce se hotărise. Prelaţii hirotoniră în locul lui Eudoxie Episcopul de Antiochia, pe
Armian, Preotul de la aceiași biserică; însă acei din partidul

lui Acacie prindându-l și dându-l în mâinile lui Leonas și
ale lui Lauricie, .el fu pădit cât-va timp de soldaţi şi în fine
trimis

în exil. lată pe scurt în ce mod

sa terminat Sino-

dul din Seleucia. Cei ce vor dori să aibă cunoscință
amănunţită despre tote acestea,
care ai fost întocmite în scris.
NIN

o vor puiea

mai

găsi în actele

ST

CAPITOLUL XXIII. .
Deputaţii

2.

După
_piscopi

Sinodului din Seleucia primesc
rul Sinodului din Rimini.

terminarea

formula-

Sinodului cea mai mare pate cin E-

se reintorseră

la Bisericile lor. Numai acei din par-

&asitţidul lui Acacie se duseră în grabă la curte. Cei dece, cari
fuseseră trimiși ca deputaţi la Impăratul cu o învoire comună, găsiră acolo atât pre cei-l-alți dece cari fuseseră de ase-

menea trimiși ca deputaţi de către Sinodul din Rimini, cât și
pe partisanii lui Acacie,

cei mai

însemnați

cari atrăseseră deja în partea lor pe

ai curții, și câștigaseră prin mijlocirile

lor bunele grații ale Impăratului. Se dice, că unii erai preveniți de rătăcirile lor, că alţii fuseseră câştigaţi prin da-

ruri făcute din averea

bisericii, şi că alții fuseseră înșelați

prin subtilitatea cuvintărilor, și prin autoritatea cu care
influenţaseră asupra spiritului lor. In adevăr, Acacie nu era
un bărbat ce rînd. El avea mult spirit, vorbea bine și nu
lipsea de tact spre a'și ajunge planurile sale. Pe lângă acesta,

el conducea o biserică forte renumită şi se lăuda de a
discipolul și succesorul lui Eusebiu,

Reputația scrierilor

supra

numit

fi

Pamfilie.

dascălului său părea că înalță sciința

sa și că'l pune mult mai pre sus de cât pre cei-l-alți. Având t6te acestea în favorul s&ă, el nu întreprindea nimic
fără să nu reușeâscă. Fiind-că se aflaă în Constantinopole

lece deputaţi din fie-care Sinod și mulțime de alți prelați

— 159—
pe cari îi adunase acolo diferite împrejurări, Honorat, cărui împăratul din causa plecări! sale în Occident, îi dăduse conducerea celăţii, avu porunca să ia cunoscinţă despre afacerile
lui A&tie, cu câţi- va Senatori. Împăratul luând el însuşi ostenslă

de a o examina

cu câţi-va judecători,

s'a recunoscut Jă-Aui2x.

murit că Actie ţinea rătăciri contrarii credinţii, fapt de care acest

dt

Principe şi cei-l-alţi rămaseră forte scandalisaţi. Se dice, că aceitenitantie
din partidul lui Acacie prefâcându-se mai întâiu că nu au nică
o cunoscinţă de aceste rătăciri, se siliră de a face aşa, ca
Impă&ratul

se iea

cunoscință

despre

ele,

credând

că nimic

nu ar putea resista elocinţii acusatului, şi că el ar face să
triumfe credinţa sa asupra îndărătniciei inimicilor săi. Insă
când

faptele

au

desminţit

putaţii Sinodului

așteplarea

din Seleucia,

lor, ei cerură

să aprobe

formularul

ca de-

Sino-

dului din Rimini. Acești deputați protestând cu jurămînt,
că ei nu vor respinge nici o dată numele de substanţă,
partisanii lui Acacie le jurară de asemenea cu jurămînt, că
ei nu ținea de loc pre Fiul lui Dumnedeii neasemănabil

cu Părintele săi, în ceea

ce privesce

substanţa, Și că a-

acesta, ar fi o eresie, pe care ei ar fi gata să o condamne.
Că

acest

piscopii

formular

din

le plăcea

Occident,

cari

cu

atât

mai

'] compuseseră

mult,

cu

cât E-

în Rimini,

nu

întrebuinţaseră în el numele de substanță; căci diceau ei,
dacă acest formular e o dată „primit, nu se mai vorbesce
nici de numele de consubstanţial, la care Episcopi! din
Occident sunt forte alipiți, din respectul ce ai pentru Sinodul din Nicea, precum nici de acela de substanţă. In
fine, Împăratul Constantie considerănd marele numtr de.
prelați, cari asistaseră la Sinodul din Rimini, şi reflectând,
că se pâle fără rătăcire a recunâsce, că Fiul lui Dumnedeii e asemănabil, sai consubstanţial cu Părintele său, și

că abținându-se de termeni ce nu sunt de loc autorisaţi
prin întrebuințarea Sfintei Scripturi, şi servindu-se de alți
termeni cari sunt echivalenți, și cari nu fac nici o greutate
precum e acela de asemănabil, nu se aduce nici o schimbare înțelesului, el se hotări de a aproba acest formular,au
n.a.
porunci Episcopilor de a consimți la acesta, şi pregătindu-se 3.
diua viitore la pompa solemnă, cu care trebuea să fie PrO-conataatta
clamat Consul la începutul lunii lui Ianuarii, el convorbi
cu deputaţii Sinodului din Seleucia, până ce ei iscăliră în
fine formularul Sinodului din Rimini.
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CAPITOLUL

Formularul

XXIW.

Sinodului din Rimini aprobat de că-

tre partisanii

lui Acacie. Depunerea
multor Episcopi.

mui

ConstanPartisanii lui Acacie oprindu-se cât-va timp în
nia,
Bithy
din
tinopole, căutară să vină acolo câţi-va, Episcopi
EUifila
,
între cari se afla Maris Episcopul de Calceconia

ei
piscopul Gotzilor, și găsindu-se în numer de cinci-deci,
aprobară

formularul

Sinodului

de Rimini cu acestă singură

condițiune, ca nimenea să nu dică mai mult,

că ar fi în

acest forDumnedeu substanță sau ipostas, şi că afară de
se în
compu
eră
mular, î6te cele-l-alte, atât acele ce fuses
.
mnate
trecut, cât şi acelea ce ar fi pe viitor, vor fi conda
de diacon
După acâsta, ei depuseră pre Atie din rangul săi
e şi de
pentru că a compus cărți pline de zadarnice disput
rostit
a
că
u
pentr
ală,
sciință depărtată de protesiunea, cleric

că a
în discursurile sale lucruri contrari pietăţii, şi pentru

tost conturburat pacea bisericii. Unii asigură că acesta aii
din spitra inclinaţiunil lor că l-ai depus, şi spre a şterge
isai păritul Impăratului bănusla, ce el avea, că ei favor
Principe
acest
care
de
a
mânie
rerile sale. Abusând apoi de

ile ce am
muDX-era, animat în contra lui Macedonie, pentru rațiun
Eleu-

încă și pre
_%. espus mai sus, ei '| depuseră şi depuseră
de Ancyra,
custategius Episcopul de Cyzic, pre Basilie Episcopul
Epispre Heortasie, Episcopul de Sardia și pre Draconcie
cu acești
copul de Pergam. De și €i nu erai de acord
de loc
mară
expri
nu
ei
Episcopi asupra doctrinii, totuși
ină
doctr
u
pentr
că
prin sentința ce pronunțară contra lor,
reguă
raser
i depuniati. Ei formulară în general, că turbu
luase nisce
lile bisericii. Ei arătară în particular, că Basilie
trecea,.
hârtii ale lui Diogen preot din Alexandria, pe când
natorii
prin Ancyra, Și "1 maltratară că. el rugase pre Guver
mun,
aspre
la
şi
de provincie de a condamna la exil
chia,
Antio
din
fără cunoscință de causă pre nisce clerici
Asiei;
al
din prejurul Eufratului, al Ciliciel, al Galatiei și

ast-fel

că

unii

fuseseră

încărcați

cu lanţuri și constrinși

scăpa de:
de a da bani soldaţilor cari "i conduceaii spre a
ar&tară.
EĂ
.
sufere
să
relele tratamente ce .ci le-ai făcut.

|

|
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încă, că Împăratul poruncind odinidră de a duce pre Adlie, și
pre câți-va din sectatorii săi, la Cecrope, pentru ca el să
răspundă înaintea lui asupra acusaţiunilor ce se intentaseră
în contra lor, Basiliii convinse pre acel ce primise acâstă
poruncă să facă ce i-ar plăcea. Că el scrise lui Hermogen
Prefect al Pretoriului și Guvernator de Syria, cari erau a-

cel pe cari trebuea săi exileze, și unde trebuia fie-care să
fie trimis, şi că atuncă când Împăratul "i rechiemă, el făcu
tot ce putu spre a! lipsi de acâstă graţie, opunându-se ast-fel
autorității Principelui, precum și liniştei păstorilor bisericii.
Ei adăogară, că el ră&sculase clerul din Sirmih în contra
lui Germinius, şi de şi el scrisese, că admitea pre acest
Germinius, pre: Ursacie și pre Valens la împărtăşirea sa,
totuși i-ai denunţat înaintea Episcopilor de Atrica, ca cul-Au2ă.
pabili de felurite crime și că atunci când a fost acusat că_%.
i-ai denunțat, el a negat cu. jurămînt, că acest fapt nu ecenstaatie
adevărat, și că mai în urmă dovedindu-se acesta, ela recurs la glume spre a evita acâstă împutare. [i arătară încă
că a pus pe o servitâre în temniţă spre a o obliga să
facă

depuneri

calomnidse

în contra

concubinei

sale;

că

botezase și hirotonise în diacon pe un om care întreținea
relațiuni nelegiuite cu o femee; că n'a lepădat de la împărtășire pe un medic, care umbla din ţară în ţară, spre
a înșela popbrele și care fusese causa morţii a mai multor
pers6ne ; că făcuse jurăminte și rugăciuni la sfinta masă
cu clericii, prin care jurăminte ei se obligaseră reciproc a

nu intenta nici odată acusaţiuni unii asupra altora. Se qicea, că acâsta era o meșteşugire ce el întrebuințase spre
a evita condamnarea ce merita. lată rațiunele ce arătară
pentru ce depuseseră pre Basiliu. Cât pentru Eustatie, ei
îl depuseră, pentru că în timpul când nu era de cât preot,
el fusese condamnat şi lepădat de la împărtășirea rugăciunilor de către Eulalius Episcopul de Cesareea în Capadocia, părintele s&ă. Mai mult, pentru că el fusese exco-

municat de un Sinod ţinut la Neocesareea, cetate din Pont.
Și depus

de

către

Eusebiu

Episcopul

de

Constantinopole,

pentru că cu bună credință nu sa purtat bine în Ore-care
afaceri. Afară de acesta el fusese lipsit de Episcopia sa de:

un Sinod din Gangra, pentru că a ţinut și publicat o rea:
doctrină şi a avut o

fusese

încă

conduită

ce nu

era

neprihănită.

dovedit de sperjur în Sinodul din

Et

Antiochia.
11.

—
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EI se silise de a r&sturna, ceea ce se hotărise de către
Episcopii adunaţi ia Melitin; in fine de și fu culpabil de
mai multe crime, avu cutezanța să caute de a remânea

muibXiydecător și de a numi pe cei-l-alți eretici. Cât pentru
-_leusius,

ei îl depuseră,

E-

mal întâii pentru că a dat hirotonia

castatege diacon unui om numit Heraclius, născut în Tyr, carele

după ce a fost preot al lui Hercule în acea cetate ȘI a
fost acusat acolo de magie, se retrăsese la Cyzic, unde se

de la

prefăcuse că e creștin și pentru că nu l'a înlăturat

biserică după ce Pa, cunoscut. In fine pentru că a hirotonit cu cutezanță Gmeni condamnaţi de către Maris Episcopul de Calcedonia, care era față la acest Sinod. Cât privesce pe Heortasie, ei îl depuseră, pentru că fusese
facut Episcop de Sardia, fără consimțimintul Episcopilor
din Lydia. Ei depuseră pe Draconcie, Episcopul de Pergam,
pentru că avusese mai "nainte o altă Episcopie în Galatia
şi declarară, că în amândouă casurile el fusese hirotonit
contra cannelor. Adunându-se o altă dată, ei depuseră
încă pre Silvan Episcopul de Tharsa, pre Sofronius Episcopul de Pompeiopole în Panflagonia, pre Elpidie Episcopul
de Satale și pe Neonas Episcopul de Seleucia în Isauria.
Motivul pentru care Silvan fu depus, e că el se făcuse cap

de partid în Seleucia și în Constantinople şi că acolo

în-

demnase pe alți Episcopi la planuri nesocotite şi estravagante. Pe lângă acestea, el dăduse Episcopia de Castabale
lui 'Theofil, care fusese mai 'nainte hirotonit Episcop de EJeuteropole de către cei din Palestina şi care le promisese
cu jurămînt că n'ar primi nici odată altă biserică fără con-

simţimîntul lor. Sofronius fu depus din causa avariiei sale

şi pentru că s'a silit să vîndă lucruri ce fuseseri date bisericil şi de a profita de preţul lor. Ceea ce contibui mult
la condamnarea sa, e, că după ce u fost citat de trei-ori,

muouel de abia se înfăţişă şi în loc de a se justifica

înaintea

29, Sinodului de crimele de care era acusat, el făcu apel la
Zauajudecători streini. Neonas fu depus pentru că a intrigat,

ca Anian ales Episcop de Antiochia să fie sfinţit în bise-

rica sa şi pentru că a hirotonit Episcopi, 6meni ce erai
mai "nainte Decurioni, cari nu scieau nimic din Sfinta Scrip-

tură, din canânele Sin6delor, din disciplina bisericii și carl
după ce ati fost hirotoniți preferaseră plăcerea averilor

lor,

demnităţii Sacerdociului și declaraseră prin scris, că țineau
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mai bine să conserve diregătoriile lor lumesci, de cât să
renunțe la ele spre a îndeplini funcțiunile Episcopatulul.
În fine, Elpidie fu depus pentru că s'a amestecat în tâte
intrigile lui Basiliu, pentru că a, ridicat r&scâle și turburări,
pentru că a restabilit pre Eusebiti în rînduiala preoţiei, contra
Sinodului din Melitin, care'l depusese, pentru că a onorat

pe Nectariă cu diregătoria

de diaconâsă,

de și ea

fusese

lipsită de împărtășire, pentru că a comis o călcare de jurămînt și care dupre disposiţia cannelor, era nevrednică
de ori ce dregătorie.

CAPITOLUL

XXV.

Depunerea lui Cyril. Contestaţii contra acestor
depuneri.
Pe lângă toți acești prelați, despre cari am vorbit, fu
depus și Cyril Episcopul de lerusalim, pentru că a admis
la împărtăşirea sa, pe Eustatie și pe Elpidie, cari se siliseră
să desființeze decretele Sinodului din Melitin, la, care ÎNSUȘI, px
Cyril asistase; pentru că a admis la Impărtăşirea Sa pre pp,
Basiliti Episcopul de Ancyra și pre Georgie Episcopul de
Laodiceea, după ce ei fuseseră depuși în Palestina. Când Constantie
luase în posesiune Episcopia de Ierusalim, el avu cârtă cu
Acacie Episcopul de Cesareea pentru dreptul de Mitropolie

ce el pretindea că aparține scaunului său,

ca unui scaun

Apostolic. Acestă certă aprindând ură între ei, se acusară
unul pe altul, că n'a credințe ortodoxe asupra naturii
dumnedeesci. E adevărat că amândoui fuseseră bănuiți;
unul, adică Acacie, de a ținea rătăcirile lui Arie; și cel-l- alt
de favorisa pe cei ce dic, că Fiul lui Dumnedei e asemă&nabil cu Părintele stă, în ceea, ce privesce substanţa. Acacie fiind deci în acestă stare şi fiind sprijinit de Epis-

copii din Palestina, cari aveai aceleași simțiminte ca, dîn-

sul, apucă. înaintea lui Cyril şi'l condamnă pentru raţiunile
ce voiu arăta aici. Cetatea de Ierusalim şi țările din pre-

jur fiind

bântuite

de

fâmete, o mulțime

nenumărată

de

săraci alergară la Cyril, ca la păstorul lor. Fiind-că el n'avea
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spre a. cumpăra, cele necesare

podbele

spre ai hrăni,

vîndu

şi picturile bisericii. Se dice, că un om recunos-

când, că o comediană era împodobită cu un dar ce el făcuse odinidră altarului, se informă de unde are acel obiect

şi află, că un neguţător îl vinduse

Comedianei

și Episco-

pul neguţătorului. lată pretextul, de care am audit dicendu-se, că Acacie sa servit spre a depune pe Cyril. Şi apoi
partisanii lui Acacie alungară din Constantinopole pe toți
Episcopii pe cari eăîi depuseseră. Dece Episcopi, din adunarea lor, refusând dea subscrie aceste depuneri, ei hotărîră ca să fie puși la o parte, unde n'ar putea îndeplini
nică o funcţiune, până când nu vor aproba depunerile prin

iscăliturile lor. Că dacă până în șase luni, nu'și vor schimba
părerea și nu vor consimți la, tot ce se făcuse și se hotărise de Sinod, vor fi depuși și ei însuși şi Episcopii din

fie-care provincie vor fi ţinuţi de a se aduna spre a hirotoni pe alții în locul lor. După acâsta Sinodul scrise tu-

tulor prelaţilor şi tutulor clericilor inferiori, să nu lipsescă
de a executa

aceea

ce ei hotăriseră.

alți prelați stabiliți în locul

Ast-fel în curînd fură

acelor ce fuseseră

depuși. E-

udoxie fu pus în locul lui Macedonie, Basiliă în locul lui
Atanasie, Eunomie, care publică maipe urmă o eresie ce
a; păstrat numele s&ă, în locul lui Eleusius, Meletie în locul lui Eustatie.

CAPITOLUL

Mortea lui Macedonie.

Eudoxiiă,

XĂVI.

Turburări provocate

de

succesorul s6ă.

Macedonie fiind alungat din biserica de Constantinopole
se retrase într'o mahala, unde muri curind: după aceia.
Rudoxiii luă în posesiune locul săi în al decelea consulat,

al lui Constantie și al treilea al lui Iulian. Se asigură, că
predicând în qiua înnoirii bisericii Sfintei Sofiii, el dise la,
începutul Cuvîntării sale: părintele e nepios, iar fiul e pios;

şi că poporul turburându-se la audul acesteia adaose:
faceţi

sgomot,

părintelee nepios,

pentru

nu

că nu respectă

—
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“pe nimenea, iar fiul e pios, pentru că respectă pe părintele sti. Acâstă explicare produse risul auditorului său.
Apoi

unindu-se

sibilul,

spre

cu

Acacie,

a desființa

ei

făcură

aceea ce se

împreună

hotărise

din Niceea şi trimiţend în tote provinciile
mularul

Sinodului

tot po-

în Sinodul

Imperiului

for-

din Rimini, cu adaosurile cu care îl defor-

mase, ei întreprinseră în virtutea unei

porunci a Imp&ra-42%-

tului,

să]

de

a exila

pe

acei

acâstă întreprindere,

ce

ar refusa

ce lise păruse

iscălâscă.

atât de ușcră,

Însă &*_

fu

unfenstaatie

isvor nenorocit de turburări, care agitară biserica și de o
persecuție mai tot atât de nenorocită ca și aceea, ce biserica. suferise sub Principii păgâni. Căci, pe de o parte ea
nu era atât de sângerosă, nici înarmată cu atât de teribile
instrumente de tortură, pe de altă parte ea se părea atât

de ruşinsă,

cu cât era făcută

chreștini şi că rudele

chreștinilor

făceati rudelor

de

către

lor rele servicii,

alți
pe

care legea lui Dumnedei nu le permite să se facă streinilor.
—————.

CAPITOLUL
0 nouă

eresie

XXVII.

inventată de Macedonie
de Maratonius.

Noutatea, se r&spândesce

tot-d'auna

când

și sprijinită

e

autorisată.

Forte departe de a se mulțumi de moderaţiunea și de credința părinţilor noștri, ea despreţuesce tot ce anticitatea a
consacrat, și întocmesce legi și o religiune dupre fantasiasa. De îndată ce Macedonie a fost alungat din scaunul bisericii de Constantinopole, el renunţă la doctrina lui Acacie
și a lui Eudoxie, și începu să publice, că Fiul e Dumne-

dei e cu totul asemănabil cu Părintele si în ceea ce
privesce substanța însă că Duhul sfînt nu e de același rang
căel nu e de cât ministrul și servitorul, şi dice de el,
aceea

ce

fără rătăcire

sar

putea dice

cestă nouă -eresie fu îmbrățișată
și de toți cei-l-alți cari fuseseră

despre

îngeri.

A-

de Eleusius, de Eustatie „sn
depuși la Constantinopole,

a

şi cari fură urmaţi de cea mai mare parte din locuitorii
Traciei, Bithiniei, Helespontului şi provinciilor vecine. Fă
aveau un exterior şi un chip de viețuire în stare de a face
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mare impresie asupra poporului. Ţinuta lor era gravă,
vi6ța aspră, vorbia plăcut şi spiritul lor prepriu de a convinge. Se asigură, că tâte aceste bune calități se găsiau
întrunite în persâna lui Maratonius. După ce a adunat aaverea în diregătoria de Vistiernic al trupelor, el fu ad-

ministrator al spitalelor

săracilor şi după

aceea

se

făcu

călugăr dupre îndemnul lu Eustatie Episcop de Sebastia,
şi întemeă în Constantinopole o monastire, care există

încă şi astă-di. EI sprijini ast-fel acestă eresie prin vada
sa şi prin banii s&, în cât acel ce fac profesiune ei,
sunt, numiţi Maratonieni, în Joc de a fi numiţi Macedonieni
şi sunt forte convins, că fără dînsul ea sar fi desființat.
În adevăr, de când Macedonie fusese depus, Macedonienii
nu mai avură, nică biserică, nici Episcopi, până la domnirea, lui Arcadie, fiind-că Arienii cari persecutai atunci cu
cea mai mare violență pre toți acei ce nu eraii de credinţă.
lor, nu vroiră să le-o permită. N'ar fi cu ușurință de a
face o enumerare esactă de toți episcopii ce fură alungaţi
în acel timp din scaunele lor. Căci m& îndoesc, că în în
tinderea Imperiului să fi fost vre-o provincie scutită de acâstă violenţă.

CAPITOLUL
Meletie

e

transferat

EI propeveduiesce
ceea.

de

XXVIIL.

la

Sebastia

la

doctrina Sinodului
E]

Antiohia.

din Ni-

e exilat.

In timpul când Eudoxie se afla în posesiunea scaunului
bisericii de Constantinopole, mai mulți pretindeau conducerea, bisericii de Antiochia; Clerul și poporul neterminâd
încă neînțelegerile lor atingătâre de doctrină, şi neputând
să se unâscă asupra chipului de a cânta Psalmi, pe care
fie-care partid dorea să acomodeze la doctrina sa, 'și aruncaii privirea asupra acelora prin cari sperau, că credinţa:

lor ar fi fost așa de favorisată, şi se grăbeaii cu atâta căldură spre a se face

stăpâni pe

alegere, în cât

provocară

pentru acest sfirșit certuri și desordine. Partisanii lui Eu-
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doxiu credură, că li-ar fi de un mare folos, dacă ar putea
duce pe Meletie de la Sebastia şi să-l pună pe scaunul

acestei mari cetăţi. Fiind-că el era din fire elocent, şi convingea, despre tot ce vroia și pe lângă acesta ei îl considerau ca forte de ispravă și forte alipit de credintele lor,
speraii că reputațiunea sa, ar atrage pe locuitorii din Antiochia,

şi din

cetăţile

vecine,

și mai cu

semă

pre acei din

partidul lui Eustațiu, cari nu se depărtaseră nici odată de
la doctrina Sinodului din Niceea. Insă ei se înșelară forte
mult în speranța lor. Se dice, că atunci când a sosit ella

Antiochia, o mulțime de necredut,

atât din partidul

Arie-

nilor, cât şi din a cei ce participau la împărtășirea lui Paulin, alergară, unii spre a'și satisface curiositatea și spre
a vedea, dacă meritul s&u r&spundea la renumele ce avea,azuo
iar alţii spre a afla ce va dice el, căci se r&spândise deja a.
svonul

care

în adevăr

se realisă,

că el aproba

doctrina, Si-constazta

nodului din Niceea. Primele sale cuvîntări nu fură de cât
*precepte de morală. Insă mai pe urmă el predică pe faţă
că Fiul lui Dumnedeii e de aceeaşi substanţi cu Părintele
stu. Se dice, că Archidiaconul din clerul s&ă i închise
gura cu mâna, dar că atunci el vorbi prin semne poporului
întindend trei degete, apoi închidându-le, şi ne ţinând de
cât unul singur întins. Archidiaconul lăsându-i gura spre ai
apuca, mâna, el explică credința sa încă mai lămurit de cât
mai înainte, îndemnă pre auditorii săi de a rămâne forte
alipiţi la hotărîrile Sinodului din Niceea, arătând, că dacă
S'ar depărta de ele, ei s'ar depărta de la adevăr. Fiind-că
el repeta. necontenit același lucru, pe cât timp avea gura,
liberă, și când Archidiaconul i-o închidea, el se exprima, prin
semne, partisanii lui Eustaţie 'și exprimară bucuria prin
srigăte, iar sectatorii lui Arie 'şi exprimară întristarea prin
tăcere. Eudoxiu, și cei din partidul s&ă fură forte simţitor

atinși de acâstă cugetare a lui Meletie şi prin intrigile lor
făcură să'l alunge din Antiochia. Cu i6te acestea ei "1 rechemară curind după aceea credând că "i pare răi că a
susținut doctrina Sinodului din Niceea, și că ar fi gata să
predice doctrina contrară. Insă, răminând tot-d'auna tare
în aceeaşi credinţă, el fu exilat din porunca Împăratului. Euzoius care fusese depus cu Arie. fiind ales în locul săi,

Sectatorii lui Meletie se despărțiră de Arien! şi se adunară
singuri la o parte. Acei cari de la, început

făcuseră profe-
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siunea, consubstanţialității Fiului lui Dumnedei, refusau
să'i admită la, împărtăşirea lor; pentru că Meletie fusese
atehirotonit de Episcopi Arieni, și pentru că acei din partidul
său fuseseră botezați de preoți Arieni. lată causa ce'i îmN,
9,

să fie uniți

pedecă

în împărlășire, dupre cum

erai uniți în

aflând în acel timp, că Perșii se prese duse la Antiochia.

credinţă. Impăratul
gătesc de r&sboiă,

CAPITOLUL

XXI.

Partisanii lui Acacie provâcă noui turburări și
favoris6ză doctrina lui Arie.

Partisanii lui “Acacie neputând rămânea în liniște, se adunară
suși. Ei
fusese
că Fiul

-în Antiochia şi r&sturnară tot ce hotăriseră ei înscoseră numele de asemănabil din formularul ce
citit la Rimini și la Constantinopole și publicară,
lui Dumnedei e cu totul neasemenabil cu părin-

tele stă, atât în privinţa substanței, cât și în privința voinţei, precum învățase Arie mai întâită. Sectatorii lui Astie

cari

avuseră

doctrină

aceiași

după

cutezanţa să predice cel dintâii

Exucontieni,

se uniră

pentru

cu

ei.

Atunci

din Niceea,

Sinodului

fusese

acesta

fuseseră

săl

și discipoliă

cum

credința

și care

numiți
când

întrebau

după

Arie

numit

Alei,

Anomeeni

și

cei ce susțineată

pre Sectatorii lui

Acacie, cum îndrăsneai ei să susțină că Fiul lui Dumnedei e neasemenabil cu Părintele stă și că el a fost scos

D.N.
9.

din neant, contra, termenilor din confesiunea lor de credință, fiinq- -că ei mărturisiaii, că el e Dumnedei din Dumnedeii, ei răspundeaii. că Sfintul Apostol Pavel a scris:

vin de la Dumnedei
autote
țantio

și că Fiul e coprins

sub

acest

termen de l6te și că în acest sens trebue să se înțelegă
ceea ce ei adăogaseră în formularul lor după scripturi. In
fine, neputând satisface pre acei ce îi întrebau. cu stăruinţă
asupra acestui punct, ei se despărțiră, după ce formularul
ce fusese aprobat la Constantinopole se citi și fie-care se
reîntârse

în

ţara

sa.
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CAPITOLUL

XXX.

Persecuțiunele lui Georgie Episcopul de Alexandria.

Episcopii de Ierusalim.
Atanasie neindrăsnind

|

încă să se arate, Georgie se reîn-

torse la Alexandria şi acolo întreprinse o crudă persecuție
atât contra păgânilor cât şi contra chrescinilor cari nu erai
de credinţa sa. El constringea și pre unii şi pre alții să
“servâscă pre Dumnedei în modul cum îi plăcea lui şi când
ei se opuneau, el îl trata cu o extremă asprime. Mândria,
sa îl făcea uricios celor mari şi puterea sa celor mici. Păgânii îl uraă mai mult de cât cei-l-alți, pentru că el îi îm-

pedicase să facă

jertle și să

celebreze

sărbătorile

lor și

pentru că făcând pre Guvernatorul de Egipt să intre în
cetate cu trupe, el luase icânele şi podâbele din templul
lor, ceea ce îi causă mortea, după cum vom vedea acesta.
mai

în urmă.

Cyril fiind depus,

Herennius

luă conducerea

bisericii de

Ierusalim. Heraclius urmă acestuia, şi Hilarie lui Heraclius:
însă sub domnirea lui Teodosie, Cyril fu restabilit în scaunul săi. lată starea în care se găsiaui atunci bisericile din
Orient.
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CARTEA A CINCEA
CAPITOLUL
Apostasiea
sml2X.

Cu tote

lui Iulian.

acestea

|.

Mortea

lui

Constantie.

Iulian bătu pe popârele

ce locuesc

pe

%. țărmurile Rinului, ucise un mare număr și făcu mulți pritostaatisonieri. Acâstă victorie, mărindu'i renumele său și blândeţea,
naturelului său, câștigându'i iubirea soldaţilor, ei îl procla-

mară de Imperat.
Constantie

In loc de

a'și da ostenâlă să facă pre

ca, să fie dispus pentru aprobarea acestui fapt, el

schimbă pre Oficeri şi arătă la toți scrisorile prin care acest
Imptrat învitase pre streini să intre pe pămînturile imperiului
spre a"i da ajutor contra lui Magnentie. După acâsta el schim-

bă de odată religiunea şi, în timp ce mărturisise că vrea, să fie
chreștin, el se declară

suveran

pontifice,

intră în templurile

păgânilor, aduse jertfe și se sili să convingă pre supușii săi de
a'i urma pilda sa. Fiind-că era temă, ca Perşii să nu facă
năvălire pe pămînturile Romanilor și fiind-că Constantie se
dusese în Syria, spre
a se opune planurilor lor, Iulian credu
Anul D.N.
că
ar
putea
fără
greutate
să se facă stăpân pe Iliria și
359.
spre
acest
sfîrșit
se
apropie
de ea, sub pretext de a merge
Constantia
să facă scusele sale Impăratului, pentru că primise fără

consimțimîntul

său

că atunci când

ajunse la fruntaria Illiriei, viile se arătară.

semnele

autorităţii severane. Se dice,

încărcate de struguri verdi, de și timpul culesului
se trecuse şi că Pleiadele (constelaţiunea de șase

viilor
stele)
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apuseseră și că a cădut pe el şi pe suita sa o rouă ale
cărel picături aveau semnul unei cruci. El consideră struguri) ca o bună predicere și atribui întâmplării căderea acestei
rouă.

Alţii

credură,

că

acei

struguri

verdi

însemna,

lulian va fi lovit de o morte grabnică, iar crucele
prin picăturile de rouă însemna, că religiunea
vine din ceriu și că nimenea nu e care să nu fie
de a o adopta. Cat pentru mine sunt convins, că

că

formate
creştină
obligat
acei ce

considerau aceste două întâmplări ca prediceri ftuneste lui
lulian, nu se înșela de loc și că timpul a arătat adevărul
credinţii lor. Deci Constantie aflând, că Iulian se îndrepta
contra lui în fruntea trupelor sale, renunţă la expediţia

contra

Perșilor și porni spre a se

nopole.

Însă reîntorcându-se

licia şi

Capadocia. El a trăit

domni

trei-spre-dece

dou& deci și cinci

ani cu

după

reîntârce la Constanti-

muri la Mopsucrene

între Ci-

patru deci și cinci de
Constantin

mortea sa.

părintele

lulian

care

ani,
său şi

încă de

,

mai dinainte era, stăpân al Traciei, intră în Constantinopole, unde fu proclamat ca Imperat. Păgânii diceau, că

ghicitorii și demonii îl prediseseră acâstă schimbare de noroc şi mortea lui Constantie, mai înainte de a pleca el
din Galia și îl sfătuiseră să întreprindă acestă espediție.
S'ar putea crede adevărul acestei prediceri, dacă Iulian
nar fi murit îndată după aceea, fără să se fi bucurat altmintrelea de imperii de cât ca de plăcerea unui vis. Însă,

mi se pare că ar fi o extravaganță dea dice, că prevădând
că Constantie ar muri ast-lel şi că el însuși ar fi ucis într'Oanu »
bătălie contra Perșilor, să se fi aruncat de bună voie într'o 35.
primej lie, de unde n'ar fi tras nici un folos, de cât de aenutaui

trece în memoria posterității ca un principe puţin dibaciii
și puţin experimentat în arta r&sboiului și care ar fi pricinuit Romanilor perderea, unei părți însemnate din imperiu.
Nu însemnez acesta, de cât de temă sănu fiu învinuit că
am omiso şi nu împedic, ca fie-care să judece despre
acesta cum îi va. plăcea.

—

172—

CAPITOLUL

Educaţia lui Iulian.

II.

Chipul săi de vieţuireși

dobândirea

imperiului.

De îndată ce. Constantie încetă din vi€ță, creștinii începură să se t6mă de persecuţiune și să fie mai simţitor ne-

liniștiți de acâstă frică, cum n'ar [i fost de persecuţiune
însăși. Ac6sta, provenea fără îndoială de la lunga pace de
care ei se bucuraseră, de amintirea și de groza ce ei aveau
de crudimea, cu care se purtaseră tiranii contra părinților
lor, cum și de cunoscinţa ce aveai de ura, de care era

pătruns Julian contra lor. Se dice, că el renunță la credința în Iisus Christos cu o neruşinare atât de grozavă, in cât recurse la jertfe și la expiaţiuni spre așterge
botezul s&ii şi că de atunci el se dădu atât în particular,

cât şi în public la cultul Idolilor și la tote superstițiile păuuoufâne. Se asigură, că atunci când consulta într'o di intes9. tinele jertfelor,

observă

înconjurată

o cruce

de o cor6nă,

aaceea ce umplu de spaimă pre toţi cei ce eraii de faţă ;
pentru că ei credură că corâna, care e simbolul victoriei
şi cercul ce făcea acea cor6nă în jurul crucii încolăcindu-se inconlinui asupra sa, fără să aibă nici sfirşit, nici
început, însemnaii, că religiunea n6stră va dura vecinic ȘI
va supune pre inimici sub puterea sa. Cu îote acestea acel
ce presida, acâstă ceremonie nelegiuită, se sili ca să risipsscă frica Impăratului, asigurându'], că intestinele jerifelor

nu anunțaii nimic întristător şi că din contră ele puneau
margini forte strimte sectei creștinilor și o închideau în-

trun mic spaţii, afară de care i-ar fi imposibil să se întindă. Am audit dicendu-se, că pogorindu-se într'o di înto peșteră renumită, fie pentru a participa la 6re-care
mistere, saii spre a consulta un oracol, el fu atât de spăimântat

la vederea

fantomelor

ce

se

arătară

înaintea

lui,

în cât uitând locul unde se afla și causa pentru care venise, el își făcu

semnul

crucii,

fără

să se

gândescă

la

acesta, după obiceiul ce observă creştinii, când se simt ame-

nințați de vre-o primejdie.

La moment

chiar fantomele dis-

părură și misterul încetă. Maestrul ceremoniei fu deocam-
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dată surprins de fuga demonilor, însă când află causa dise
că acesta era o profanațiune şi îndemnă pre Impăratul să

nu se tâmă de nimic și să nu facă nimic care să aibă legătură cu religiunea
ce el avea pentru
creștinilor, mai cu

creștină şi reîncepu

misterul.

Patima

aceste superstiții desplăcea forte mult
semă pentru că el însuși fusese creştin.

EI era născut din părinţi fârte devotați religiunii nostre,
fusese botezat din copilăria sa după obiceiul bisericii, cres-au px.

cut în studiul sfintei Scripturi sub conducerea Episcopilor_385._
şi ale altor clerici. Gallus și el era fiu al lui Constantie, Constante:
frate al Impăratului Constantin şi al lui Dalmatius, părinte
al unui alt Dalmatius, carele fiind proclamat Cesar, fu ucis
de soldați, după mortea lui Constantin. Puțin a lipsit ca
Gallus și Julian, cari nu mai aveai tală, nici sprijin, să

fie omoriți în același chip. Insă lăsară pre Gallus din acea
bâlă de care se părea că va muri îndată și cruțară pre
lulian din compătimire pentru frageda sa virstă. El n'avea
încă opt ani împliniți când scăpat fiind ast-fel cu fratele
său, li se hotări pentru locuinţa lor o casă numită Macella
în Capadocia, aprope de muntele Argea și nu departe de

Cesareea, bine zidită și înfrumusețată cu grădini, cu fântâni și cu băi forte mărețe. Acolo ei fură crescuți într'un
mod demn de nascerea lor, învăţară sciințele şi artele corespunqătore vîrstei lor și avură dascăli, atât de litere cât.
și de stinta scriptură, sub cari dascălii ei făcură progrese

atât de

însemnate, în cât fură

ințați spre a

rile lor aveaii

primiţi în cler şi întrebu-

citi cărţile sfinte înaintea poporului.

așijderea

re-care

aparenţă de

Moravu-

pietate. [i

respectau pre clerici şi pre persânele cele mai alipite la.
datoriele religiunii, erau sîrguitori în ale bisericii și dădeau
mormintelor Martirilor onorurile ce le sunt cuvenite. Se:

dice, că întreprindându-se de a se închide într'o mare biserică

mormîntul

sfintului martir Mamas,

ei împărţiră în-

tre dinşii lucrarea şi . ind-că ei lucrau care mail de care spre:
a se întrece în pietate, se întîmplă un lucru minunat și care ar fi

“cu totul de necredut, dacă n'arfi confirmat prin mărturisirea,
mai multor persâne cari Vai vădut și cari trăesc încă.
Partea unde lucra Gallus se ridica şi se înălța atâta,
cât s'ar fi putut dori. Din contră partea lui Iulian cădea
în ruină. Intr'un loc petrele se deslipeaui din temelii şi
în altul temeliile chiar se depărtaii de pămînt, ca și cum

— 1714 —
ar fi fost împinse de o putere ascunsă. Acesta fu privită
de t6tă lumea, ca o minune. Poporul nu se exprimă asupra acestui fapt de cât ca despre o întâmplare, însă cei

înţelepţi se îndoiră de

atunci, că lulian nu era creștin în"

adincul sufletului, că el nu făcea profesiune de credinţă de
cât în aparenţă de frică să nu desplacă Imperatului și ascundea adevărata credință, pentru că nu era sigur de el, dacă
ar fi descoperit-o. Se pretinde că intimitatea ce el avu cu
Ghicitorii a fost care l'a împins să renunţe la religiunea părinţi-

lor sti. Căci mâniace avusese Constantie contra lui și contra
lui Gallus, potolindu-se puţin, acest din urmă se duse la Efes
unde avea, cea mai mare parte din avutul stă, iar lulian
veni la Constantinopole unde urmând şcslele profesorilor,

€l făcu curind să se cunoscă spiritul şi sciința sa. El se
arăta în public cu o haină comună şi convorbia familiar
cu un mare număr de persone. Insă, pentru că el era vărul Împăratului şi capabil de a guverna un stat, și pentru
că mai mulţi îl destinau la acestă funcţiune atât ce înaltă
unde doriaă chiar în pubic de a-l vedea înălțat, i se porunci să meargă să locuiască în Nicomidia. Acolo găsi pe
Filosoful Maxim, născut în Efes, care”! înveță Flosofia, “i

inspiră ura contra, religiunii creștine, șil asigură că va ajunge intr'o di la Imperii, unde se părea a fi deja adus
prin speranța și doriațele poporului. Iulian măgulit de acâstă promisiune care e tot-d'auna forte dulce în timpul
disgrației, legă o amiciţie forte strinsă cu Maxim. Imp&ratul Constantie însciințându-se despre acâsta, el avu temă
să nu fie maltratat, și de aceea își rase barba, ducea în
afară o vi6ță călugărescă, iar în ascuns se dădu la superdau ox,Stițiile păgânilor. Ajungând la vîrsta matură, el se alipi cu
35. O pasiune mai mare ca nici odată, la aceste nelegiuite suCoastaatișperstiţii și admirând arta de a predice viitorul, dacă există
o asemenea artă, el credu că are nevoe să o înveţe și făcu
experienţe oprite de creştini. Din acest timp el avea legături patriculare cu acei de acestă: profesiune, și mergând
în Asia se aplică la acâstă nelegiuire, cu un zel de necredui.
Galus Cesar fiind executat la morte, pentru că avoit fratele
său să aducă schimbări primejdi6se în Stat, Constantie bănui
pre lulian, că are dorință mare să ajungă în stăpânirea
puterii Suverane și de aceea îi pune pasnic. Cu tâte acestea,
Eusebia femeea lui Constantie obținând pentru el permisiunea

—
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de a se duce la Atena; else duse acolo şi sub pretext de
a asculta pre Filosofi, consultă pre Ghicitori asupra viitorei
sale posiţiuni. Constantie '] chemă puţin timp după aceea, ]
proclamă, Cesar, i promise pre Constanţia sora, sa că i-o dă
în căsătorie şi 7] trimise în Galia, unde streinii, al căror
ajutor ceruse contra lui Magnentie, ne având nică o ocasiune de a da vre-un servicii, făceau. o grozavă stricăciune;
și pentru că el era forte tin&r încă, el vroi ca șefii cei
trimitea cu dinsul să ia resoluțiunile,; însă acei șefi dânduse lenevirii, lulian se însărcină singur cu greutatea r&sboiului, însufleţi prin tot felul de mijâce pre soldaţi ca să înfrunte primejdia și mai cu seamă promițând o recompensă

6re-care ori cui ar ucide un inimic. Câștigând prin acesta
iubirea soldaţilor, el însciință pre împăratul Constantie de
negligența șefilor, şi când i-a trimis un alt general, el începu lupia cu Barbarii ȘI câştigă victoria. EX îi trimiseră să
câră pacea, şi a'i arăta scris6rea prin care Constantie îlazu pn

invitase să intre pre pămînturile Imperiului; însă în l0c dezeasaatte
a lăsa să se înapoeze trimisul lor el îl reţinu, şi găsind ocasiune favorabilă să dea. o nouă bătălie, el o câștigă. Unii

ai credut, că Constantie nu'l însărcinase cu acest r&sboiu
de cât spre a'l expune pericolului, însă acesta nu mi se pare
nici de cum probabil. Căcă, de re-ce nu depindea de cât
de dinsul de al proclama Cesar, pentru ce lar fi proclamat, dacă ar fi avut scopul să'l pârqă?. Pentru ce i-ar fi dat
pre sora. sa în căsătorie? Pentru ce “i-ar fi primit în mod
favorabil plângerea ce'i făcea, despre neglijenţa generalului
şi pentru ce i-ar fi trimis pre un altul? El proceda astfel, fără îndoială, pentru cl iubea într'un mod sincer și
dorea ca să câștige victoria. Cât pentru mine, credința mea
e, că el îl proclamă Cesar, pentru dragostea, ce'i purta,
dar, când vădu că fusese proclamat Imp&rat fără sciința sa,
el fu vesel că'l putea expune la întâmplările r&sboiului şi
la armele barbarilor, ce se aflaă de alungul Rinului, atât

de frică ca nu cum-va
ce primise de la el
tinereţii, cât și de
toritatea suverană.
ruia se judecă în

să'și răsbune de relele

tratamente

împreună cu Gallus fratele său, în timpul
necaz că el căuta să împartă cu dînsul auDar în fine, acesta e un fapt asupra cădiferite chipuri.
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CAPITOLUL III.
Iulian împuțineză

și slăbesce

„ȘI Zavoriseză
|.

Religiunea

Creștină:

Păgânismul.
.—

Când el se vădu singur în stăpânirea pacinică a autorității suverane, porunci să se deschidă templurile deilor în.
totă întinderea Orientului, să se repare acele ce fuseseră neglijate, să se ridice acele ce căduseră în ruină şi să se reclădescă altarele. EI destină pentru acesta. venituri, restabili
jertfele şi vechile ceremonii. Oferi el însuși jertfe, răspândi
arome în templuri, dădu onoruri deosebite acelor ce înde-

plineaii aceste

datorii

ale vechii

superstiţiuni și restabili

pe preoții şi pe miniștrii idolilor în posesiunea privilegiilor
lor, și îi scuti ca altă dată de sarcinile pubice; dădu păzitorilor templurilor pensiunile cu care ei fuseseră odinidră
gratificați și le porunci să se abțină de cărnurile, de care
se abțin cei ce vroesc să trăâscă într'o curăţie exemplară.

El porunci

așijderea să se aducă

l-alte simboluri în templul

la biserica
adese. orl

măsura

lui Serapis,

creștinilor cum poruncise
locuitorilor

cetăților

Nilului și cele-

în loc de ale aduce

Constantin. El scrie

dedate la superstiţiile

gâne, ca săi câră tot ce ar dori și

pă-

departe de a da ace-

leaşi favoruri creștinilor, el le da din contră probe publicede indignarea sa, refusând de a'i onora cu presența sa și
de a primi pre deputaţii lor, sau de ale asculta plângerile..
Locuitorii din Nisibia trimițând să'i ceră ajutor contra Perșilor, ce erat gata să năvălescă în pămînturile Imperiului,
el le refusă ajutorul de ură, că nu deschideau templurile și
pentru că nu aduceau jertte şi'i amenință că .nu va intra nici
„odată în cetatea lor, până când nu vor face mărturisire de cul-

tul Beilor. El acuză de aceeași crimă pe locuitorii din Constanța, în Palestina şi'1 făcu tributari celor din Gaza. Constanța se numea odinidră Majuma și servea de retragere:
corăbiilor din Gaza. Insă pentru favorea pietăţii chreştine:
de care da dovadă, Constantin o ridică în cetate șii dădu.

numele de Constanţa, după numele fiului

săi Constantie,.

credând că nu era drept ca ea să depindă de Gaza, careera încă supusă serviciului Idolilor. Când Iulian ajunse la
Imperii, locuitorii din Gaza făcură un proces celor din Con--
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stanța. Acest principe se pronunță în favârea celor dintâi
și porunci ca Constanţa să depindă de Gaza, de și ele erau
depărtate de dou&-deci de stadii. Ea a fost numită pe urmă

partea maritimă a cetăţii de Gaza. Ast-fel ele

nu fac mai

mult de cât o cetate guvernată de aceiaşi Magistraţi: touşi ele ad în ordinea bisericâscă, fie-care Episcopul săi,
clerul săi, sărbătorile Martirilor, pomenirea Episcopilor, cari

le-au condus odinidră și limitele ce despart teritoriile.

Un

Episcop de Majuma murind în dilele n6stre, acel de Gaza
vroia să uniască tot clerul, pretindând, că o cetate nu pote
avea de cât un Episcop. Locuitorii din Majuma opunân-

du-se pretențiunii sale, Sinodul

provinciei

luă

cunoscință

de neînțelegerea acâsta și hirotoni un alt Episcop. El opină,
că era drept ca să conserve cel puţin favârea de a avea
un Episcop poporelor ce nu fuseseră lipsite de dreptul de
cetate, de cât din ura zelului ce ele aveai peniru adev&rala, religiune. Insă acesta nu se întâmplă îndală.

CAPITOLUL

IV.

Julian persecută cu crudime pe locuitorii din Cesareea. Maris, Episcopul de Calcedonia, îi
vorbesce

cu

o generosă

libertate.

In acelaşi timp Iulian despâie pe Cesareea, capitala Ca-auoa.
padociei, aprâpe de muntele Argeea, de demnitatea de ce- za.

ale și'i ridică

chiar și numele de Cesareea,

ce i sa

dat ia

sub domnirea, Imp&ratului Claudiă, căci ea se numea mai
"nainte Mazaca. Era mult timp de când el ura. pe locuitori,
tpeniru că ei țineaă forte mult la reliziunea creștină și pentru
că dărimaseră odinidră dou& templuri, pe acela al lui Ju-

piter, tutelarul

cetăţii și pe acela lui Apolon.

Dar când a

aflat că de când ajunsese el la Imperii, ei dărimaseră încă
și pe acela al Fortunii, care era singurul ce rămăsese în

cetatea lor, se umplu

de o furi6să mânie și mustră

fârte

pe păgâni, ce nu erau de cât în mic număr, că n'aii alergat în ajutor și că nu sati expus la ori ce primejdie,
pentru apărarea norocului public. El porunci să caute cu

cea, mai mare asprime moștenirile și mobilele ce aparţineată
12,
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atât bisericilor cetăţii, cât şi acelor din locurile din prejur
Şi să se aducă

trei sute de livre de aur la tesaurul

public.

Pe lângă acestea porunci de a înrola pe toţi clericii între soldaţii ce servesc sub guvernatorul Provinciei, care e miliția
cea mai muncită și cea mai puţin onorabilă. In privința
poporului, el porunci să se facă recensemiîntul, fără să se
excepleze femeile și copiii şi le impuse acelaș tribut ca și

îi »XJocnitorilor din oraşe. EI îi ameninţă încă, căi va face să
_*%*

simță

cele

mai

teribile

efecte

Him a, lăsa, Galileenilor viță,

creștini,

de

nu

vor ridica

ale

răsbunăril

așa numea

iarăși

sale

şi că nu

el prin derisiune pe

grabnic

templurile.

Eu

cred că numai mortea sa, ce se întâmplă în curînd după
aceea, opri urmările teribile ale acestei amenințări Nu din
dragoste pentru creştini îl trată el la început cu mai puțină

asprime

cunoscuse,

dimea

de

cât primii

că păgânii

lor, în timp ce

lor persecutori,

ci pentru că re-

nu trăseseră nici un folos

creștinii

fuseseră

din cru-

cinstiți prin în-

drăsnâla acelora dintre ei, cari nu ce temuseră de a muri
pentru apărarea credinţii. Nu deci din dorinţa de a'i cruța,
ci numai din gelosia ce avea de gloria lor că n'a în-

trebuințat

contra

lor,

nică ferul,

nici

focul și n'a

ordo-

nat, cum făcuse odinidră alți principi,. nici de a îngropa
de vii, nică de a'i arunca în mare, spre a'1 constrînge de

a și schimba credința, și a întrebuințat mai bine blândeţea
Și convingerea spre a'i atrage și spre a'i corupe. Se dice,
că pe când jertfia într'o di la Constantinopole în templul
Fortunii publice, Maris Episcopul de Calcedonia intră în
templu șii impută înaintea poporului, că e un nelegiuit,
un ateu și un apostat. Iulian n'avu nimic săi răspundă,
de cât că e orb, pentru că având vederea, fârte slabă, era

condus de către

un copil și neputând

pronunţa încă Gre-care

Jileene!

Dumnedeul

blasfeme, adaose

să se abțină
în baljocură:

i&ă nu te va vindeca.

Mulţumesc

de a
Ga-

lui

Dumnedei, răspunse Maris, că sunt orb și că nu pot vedea
pe un apostat ca tine. Iulian trecu fără să răspundă, credând că ar fi un mijloc forte proprii de a spori şi a în-

mulţi

păgânismul,

blândeţe și o mai
dupre aparenţă.

arătând
mare

faţă de

răbdare,

creștini o mai

mare

care nu s'ar fi putut spera
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CAPITOLUL
Falşa indulgență

a lui Iulian. Procedare

a persecuta
lată pentru

V.
nouă

în

Biserica.

ce permise el celor ce fuseseră exilați din pri-42%-

cina religiei să se reîntârcă în țara lor și pentru ce le_%.

înapoie avutul ce le fusese confiscat. EI opri şi pe popor Hi
de a aduce vre-o injurie, sai vre o insultă creștinilor,
nici de ai constringe a jerifi și ordonă că atunci când ei

ar vroi să Jertliască de la sine însuși, să fie obligaţi de a
îmblândi mai întâi pe demonii, cărora păgânii le atribuesc
puterea, de a. întârce nenorocirile de asupra Gmenilor şi de
a, se curăţi prin expiațiunile ordinare. El suprimă clericilor
imunităţile, prerogalivele şi pensiunile ce le acordase Constanlin; desfiinţă legile ce fuseseră făcute în fav6rea lor
şii supuse, ca şi altă dată la obligaţiunea de a îndeplini

serviciile ce aveai

la curte.

Obligă chiar pre

fecidrele și

pre văduwvile, care din causa sărăciei lor erati considerate,
ca Şi 0 parte din cler, să înapoieze milosteniile ce ele primiseră din banii publici. Căci, atunci când Imp&ratul Conslantin regulă afacerile bisericii, el asigură clerului fie-cărei
cetăți pentru subsistența sa o sumă 6re care de bani asupra impositelor publice și spre a le asigura existența, el
făcu o lege care tot-d'auna a fost observată de la mortea lui
lulian. Se dice, că acsstă pretenţiune a fost forte durerosă şi
frte crudă, dupre cum se arată din vărsările ce perceptorii
făcură cu sumele primite de la ele. Cu tâte acestea ea nu putu, px,
îmblândi ura ce lulian avu contra religiunii nostre. El nu ss.
lăsă nimic din ceea ce putu contribui la ruina bisericii. Tatian

El o despoia de vasele și de podâbele sale şi condamnă
pre acei ce dărimaseră templurile sub domnirea lui Constantin,

spre a le restabili,

sat de a plăti preţul restabili-

rel. Mulţime de Episcopi, de clerici şi de alți credincioşi
fură munciță cu crudime și puși în temniţă din acestă causă.

Se pote judeca din cele ce spuseiti, că dacă Iulian a vărsat mai puţin sânge de cât precedenţil persecutori aj pietăţii şi dacă n'a căutat ca Și ei noui pedepse spre a munci
trupurile, el n'a fost pentru acesta. mai puţin animat con-
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tra ei, nică mal puţin ingenios în a o vătăma. E adeverat

că el rechemă pre Episcopii exilați de Conslanltie, însă se
dice, că acesta n'a fost de cât cu scop spre a'"1 desbina

și de a înrăutăţi certurile lor, sait cel puţin de a desonora
memoria lui Constantie, pentru că el își închipuia că o

va pulea face urici6să tuturor supușilor sti, favorisând pe
de o parte pre păgâni și mărturisind pe de altă parte 6recare compătimire pentru creștinii, cari suferiseră o persecuțiune nedreptă sub domnirea precedentă. Alungă pre -Eunuci de la Curte, pentru 'că Constantie îi iubise. Condamnă.
la morte pre Eusebiii, guvernatorul palatului, sub cuvînt
că prin sfătuirea sa omorise pre Gallus, fratele său. Re-

chemă pre Aâlie, șeful sectei Eunomeenilor din locul unde

il exilase Constaniie, atât din ura, acestei secte, cât şi din
„presupunerea ce avea asupra lui, din causa amiciţiei ce

intreținuse odinidră cu Gallus și“i scrise pentru acest sfîrșit
o scrisore forte îndatoritâre și'i trimise şi trăsuri publice.
“?%Condamnă din aceleași motive pre Eleusius, Episcopul de
—Cyzic

a reclădi în două luni cu cheltuelile sale o biserică

“im a Novaţienilor, pe care el o dărimase, Ar fi ușor de a re-

marca alte multe lucruri ce făcu, sai permise, din ura față
de predecesorul s&ă.

CAPITOLUL VI.
Reiîntorcerea

lui Atanasie la Alexandria.

Când află Atanasie despre mârtea lui Constantie, el eși
din locul unde rămăsese atât de lung timp ascuns și se

arătă într'o n6pte,

în biserica sa spre marea

mirare

a în-

tregii lumi. Evitând de a călea în mâinele guvernatorului

de Egipt, care îl căuta după stăruința amicilor lui Georgie,
precum am spus mal înainte, el se ascunse în casa unei

feci6re consacrată serviciului lui Dumnedei. Am audit că
ea era, de o frumuseţe atât de rară, în cât acei ce o pri-

viaii,

credeai că

cari "aveai
dinsa

Gre-care

spre a evita

văd

o minune

a naturii și că

Gmenii,

seriositate și pudore, se depărtau de

svonurile,

saă

bănuelile

defavorabile

cinstei lor. Ea avea în florea juneţei sale o modestie ŞI O
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înțelepciune, care ar fi dat frumuseţea unei persâne, ce
n'ar fi primit frumuseţea de la natură. Căci aceea ce unii

cred, nu este adevărat și anume că calitatea, spiritului depinde de constituțiunea trupului. Din contră, trupul e
imagină a spiritului, un tabloi care îl represintă,o oglindă
care primesce impresiunea aplicărilor şi cugetărilor sale.

Acesta e un adevăr cu care vor rămânea de acord toțiini2ă.
acei ce își vor da, ostenela să'l examineze. In fine, se dice_%
că Atanasie nu se retrase la acestă sfintă fecidră, de cât tim
prin 0 descoperire a lui Dumnedeă care vroia să'l scape.

prin acest mijloc. Cât pentru mine, când reflectez asupra
urmării acestei afaceri, nu mă îndoesc de loc, că ea n'a
fost condusă prin o îngrijire particulară a provedinţei. Rudele lui Atanasie ai fost scăpate prin acâsta de supărare
dacă lar fi căutat la el şi dacă i-ar fi obligat să jure, că
nu era ascuns acolo. Și apoi nu era de credut, ca să cugele cine-va, că un Episcop să se fi ascuns în casa unei

persone atât de frumâsă. Ea avu totuși curagiul să'l primâscă și prudența de a'l ține. Ea îi făcu singură tote serviciile ce mizeria

acestei

naturii

n6stre

face

necesare în timpul

vieţi. Ea, îi spălă picidrele, îi aduse demâncare, se

duse să'i caute scrierile de care avea nevoe, în tot timpul
cât el fu la dinsa, în cât nici-odată, nimenea n'avu cunos-

cință despre acesta.

CAPITOLUL

VII.

Mortea lui Georgie.
Când Atanasie se arătă de odată contra așteptării, nu
se sciea de unde venise. Dar în fine, poporul fârte vesel
de reîntârcerea sa, îl puse în posesiunea bisericilor, de

unde Arienii fiind alungați, ei fură constrinşi să se adune

în case particulare

sub

Lucius Episcopul

decesorul stă fusese ucis puţin mai

trații de abia făcură

cunoscut

stantie

lulian

și sosirea

lui

lor. Georgie

înainte. Căci

poporului

la imperiă

mortea
și

îndată

pre-

magislui Con-ti0.
păgânii %._

cari locuiaă în Alexandria se resculară şi se aruncară asu- ia
pra lui Georgie cu mari strigăte ca și cum ar fi vroit să/]
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sfâșie în bucăţi. Fă se mulțumiră totuși atunci să'l arunce
în temniţă ; însă dis de diminâţă în diva viitore, ei îl uciseră, puseră trupul săi pe o cămilă, i făcură mii de batjocuri în întrega di și călre seră îl A rseră. Sci că Arienil
spun că el primi acest crud tratament din partea amicilor
lui Atanasie, însă eii cred mai bine, că el îl suferi din
partea - păgânilor,

cause de al

urî,

pentru

că

ei

aveati

pentru insuliele

și deilor lor şi pentru

asprimea

ce

cu

cele

făcuse

care

mai

mari

templurilor

el îi lipsise de

libertatea de a jertfi şi de a îndeplini cele-l'alte datorii
ale religiunii lor, după obiceiul ce ei primiseră de la stră-

bunii lor. Şi apoi vada

mare ce el iși câștigase pe lângă

Imp&ratul, crescuse ast-fel contra lui indignarea publică, în
cât poporul, căruia mărirea îl e tot-d'a-una urici6să, nu'l
mai putea suferi. Pe lângă acssta, se întâmplase un accident într'un loc numit templul lui Mitra. Impăratul Con-

stanție dând acel loc creștinilor şi Georgie vroind să'l curețe

pentru

a zidi acolo

o biserică;

săpând

dete peste o

peșteră, unde se aflau idoli și instrumente de care se servia acei ce participai odinidră la misterele profane ale
antichității păgâne. Creștinii vedend, că ele erai fârte ridicole, le expuseră în public sprea rușina pe păgâni. Aceşiia neputând suferi acestă insultă, apucară unii sabia, alții
bastâne, alţii petre și uciseră un mare număr de creștini
și chiar r&stigniră pre unii din ej, spre a aduce insultă
religiunii nostre. Acesta fu causa, că creștinii părăsiră lumuoa.Crarea

ce începuseră

și că

păgânii

omoriră

pre Georgie în-

asa. dată ce Iulian ajunse la imperiă. El recunâsce însuşi acesta
“aaaîn una

dată,
plăcut
asupra
mânie
trimise

din

scrisorile

sale,

ceea

ce el n'ar

fi făcut

nici-o-

dacă n'ar fi fost constrins de adevăr. Căci i-ar fi
mai bine, fără îndoială, să arunce vina acestui omor
creștinilor, de cât asupra păgânilor. El arătă
o mare
contra locuitorilor din Alexandria în scris6rea, ce le
asupra, acestei cestiuni, cu t6te acestea însă îi ertă,

în considerațiunea lui Serapis deul lor tutelar, a lui Alecsandru londatorul lor șia lui Iulian unchiul săi, odinidră
guvernator de Egipt, bărbat fârte devotat superstiţiilor păgânismului şi atât de mult înveninat contra creștinilor, în
cât îi persecuta până la morte contra vederilor Impăraţilor.
NNNIN
IN NN
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CAPITOLUL

VIII.

Mortea lui Teodor păzitorul vaselor bisericii.

Mortea lui lulian, unchiul

împăratului cu acelaşi

nume.

Acest Iulian unchii al Imp&ratului întreprinde atunci
să răpâscă mulţime de podâbe și de vase precise spre a le
duce la tesaurul Impăratului şi în acest scop închise biserica. Clericii fugind nu r&mase de cât un preot numit Teodor,
care era însărcinat cu paza acestor pod6be, Iulian guvernator
de Egipt prindându-l, porunci să-l chinuiască; și pentru că
el nu răspundea după placul săi în tote torturele ce i se
făcea, și apăra Religiunea sa cu o tărie nestrămutată, elan 2.

porunci să i se taie capul. După acâsta, jefui vasele sfinte, le_%
aruncă la pămînt, le călcă cu piciorele şi'și bătu joc cu o ne- hi» Insă îndată el fu pedepsit pentru apărţile sale naturale se infectară, cărse cangrenizară și produseră o infecîn cât Medicii declarară că gravitatea

legiuire de necrequt.
câstă nelegiuire, căci
nurile de prin prejur
țiune atâtde grozavă

acestei bâle era mai pre sus de sciința lor. Cu tote aces-

tea, ei cercară tâte remediile de frică să nu cadă în disgraţia. Impăratului. Ei puseră pe cărnurile putredite cele mai
grase paseri ce ai găsit spre a distruge vermii, însă acesta

nu servi la nimic, pentru că cu cât ei eşati cu atât mai mult se
forma

alţii, cari mâncat neîncetat cărnurile,

și nu încetară

să” consume, până când ati încetat din vi6ţă. Unii credură

că Dumnedei îi trimisese acestă bolă spre a pedepsi nelee cu atât mai probabil, cu cât vistierul
giuirea sa şi acâsta

dinarilor,

destinați

câţi-va oficeri de

pentru

milosteniile

valore ai curţii,

norocit pentru că ai

necinstit

împăratului, și alți

periră întrun

sfințenia Religiunii

chip

ne-

nostre.
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CAPITOLUL

Lusebiă,

IX.

Westabie şi Zenon primesc
tatea de Gaza.

martirul în ce-

Fiini-că am mers prea depaite în acestă cuvintare si am

povestit morlca

lui Georgie,

şi a lui

Teodor,

cred

de

da-

torie acum să povestesc și mârtea celor trei fraţi: Eusebiu,
Nestabie și Zenon. Locuitorii cetăţii din Gaza, fiind porniţi

4 P*-contra, lor cu o ură forte violentă se duseră dei prinseră
%-_în casele, unde se ascunseseră, îl bătură cu cea ma! extremă

wi crudime, și îi închiseră într'o grâznică temniță. Adunânduse apoi la

teatru,

ei începură

să declame

se plângă că ei violaseră sfințenia

contra lor ȘI să

templurilor lor și abu-

zaseră de puterea ce le-o dăduse stăpânirea precedentă
spre a desonora și spre a distruge, dacă le-ar fi fost cu pu-

tință, Religiunea lor. Strigând astfel ei se îndemnară unii
pre alții și atât de mult erai orbiţi de patimă, în cât alergară cu mulțimea la temniţă și îi scâseră de acolo cu o

furie neasemănată, îl târîră pe strade și piețele publice, și
i loviră unil cu petre, iar alţii cu bastâne. Am audit dicân-

du-se, că aii fost și femel cari

şi-aă părăsit lucrul spre a

veni să'i împungă cu vîrful fuselor lor și că bucătarii 'şiai lăsat bucătăriile, spre a arunca asupra lor apă clocotită
din lingirile lor și spre a” străpunge cu frigările. Când 1-a

sfășiat în bucăți, și le-ai r&spândit

rîră

afară din

cetate, la locul

unde

creerii pe strade în tâse

arunca

stirvurile

animalelor, și făcând acolo un mare foc îl arseră și ames-

tecară 6sele, pe care focul nu putuse să le mistue în cenuşă, cu 6sele măgarilor şi ale cămilelor, pentru ca să fie

grei de ale distinge.

Cu tote acestea

se găsi o femee

ce

locuia în acea cetate, de și nu era născulă acolo, carea le
adună n6ptea, prin inspirarea lui Dumnedei și punându-le
într'o căldare. le dădu lui Zenon verul săi, dupre cum îi

poruncise Dumnndei în vis. Căci poporul nu'l cunoscea mal

'nainte și puţin a lipsit ca să nu fie și el prins: însă el
fugise, în timp ce poporul era ocupat cu maltratarea și o-

morirea, celor trei rude ale sale și scăpase la Antidona,
cetate maritimă la distanță aprâpe dou&-deci de stadii de

Gaza și forte dedală la superstiția şi la cultul idolilor. Lo.
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cuitorii acelei cetăți aflând că era creștin '] bătură cu multăi2*crudime șil alungară. Femeea "| găsi în portul cetăţii de_%*
Gaza, unde se retrăsese şi'i dădu Reliquile. EI le păstră cu Pi
mare îngrijire în casa sa până ce a ajuns Episcop al acelei cetăți sub domnirea Imp&ratului Teodosie, când zidi o
biserică afară de cetate şi puse Reliquiiile sub altar, lângă
trupul sfintului Nestor Mărturisitorul. Acest Nestor fusese

legat în timpul vieții sale cu o amiciţie forte strinsă cu verii săi, fusese prins cu dînșii de poporul din Gaza, bătut,
și aruncat în temniță; însc acei ce'l tiraă sprea-l omori,
fiind mișcaţi de fața sa cea blândă, 'l aruncară pe jum&tate

mort

afară

din

cetate.

Unii

din

creştini

ridicându-l,

*!

duseră la casa lui Zenon, unde muri atunci când i se punea. prima, legătură la ranele sale. Când locuitorii de Gaza
reflectară asupra gravităţii crimei lor, ei se temură de a fi
pedepsiţi pentru acesta, dupre cum meritaă. Svonul era, că
Imperatul era cuprins de o mare indignațiune pentru a-

cestă crimă și că hotărise să'i pedepsescă cu asprime. Insă
acel svon

nu era întemeeat

vaţii erau

turburaţi, de

de cât de frica

imputările

ce le

de care vino-

făcea

consciinţa,

pentru crudimea, lor și pentru grozava zugrăvire ce ea le
făcea neîncetat asupra pedepselor ce meritaă. In adevăr,
lulian departe de a'i pedepsi pentru omorirea celor rel
creștini, nici nu'i mustră măcar dupre cum mustrase pe l0cuitorii din Alexandria pentru omorirea lui Georgie. Din
contra, el depuse pre Guvernatorul Provincici, şi după ce a
poruncit

să se instruiască

procesul

săi,

vroi

să se

crâdă

că el îi făcea, o mare grație, dacă nu'] pedepsesce cu mârtea.
Crima pentru care el *) acusă, era că a poruncit să se aresteze câți-va locuitori din Gaza, culpabili de răscslă și de

ucidere și că

a poruncit să se informeze

și săi judeceimi 2

dupre legi. Căci ce nevoe avea, dice el, de ai prinde şi de e
ai judeca, pentru că ei 'și răshunaseră asupra unui mic hi

număr de Galileeni, pentru înjuriile ce le făcuseră
Dumnedeilor lor?
Se dice, că acâsta se petrecu în chipul acesta.

lor şi

—
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CAPITOLUL

X.

Umilința și minunile lui Ilarion. Martirul câtor-va
fecidre consacrate lui Dumnedeă, cum și al lui
Marcu Episcopul de Aretusa.
Locuitorii din Gaza căutând în acel timp pe călugărul
Ilarion cu scop de al trata în acelaşi chip, el fugi în Si-

cilia, unde 'ȘI câștiga vi€ța adunând lemne. în pustie și
prin munţi şi ducându-le în spinare în cetăţi. Un om de
bun neam, pe care
nea, spunând lumi!
unde prin puterea
de minuni şi opri

nuni

de

el îl scăpase de un demon cel stăpâcine la scăpat, el trecu în Dalmația,
ce'i dădea Dumnedei, făcu o mulțime
chiar inundația mărei. Insă aceste mi-

abia îl câștigaseră

veneraţiunea

6menilor

și el,

părăsi aceslă ţară dupre obiceiul ce avea de a se ascunde
și de a se sili să trăscă necunoscut, spre a înlătura. la-

udele și spre a perde

stima 6menilor.

Cutreerând

insula

Cyprului, ajunse în insula, de Pafos și după rugămintea Episcopului de Cypru, el rămase aprâpe de un loc, numit
Carburis. Puțin a lipsit ca să nu sufere acolo martirul;
însă el înlătură practicând preceptul ce Mântuitorul ne-a

lăsat

de a fugi de persecuție,

afară

numai

când

suntem

prinși şi obligați de a învinge prin răbdarea n6siră furia,
Iulia
persecutorilor.
ȘI apol locuitorii din Gaza și din Alexandria nu fură

singurii cari exercitară contra creştinilor violențe asemenea,
acelora despre care vorbii

Locuitorii din Heliopole de lângă

muntele Liban şi acei din Aretusa în Syria, îi întrecură
crudime. Cei dintâi săvirşiră o faptă atât de neumană,

în
în

cât nimenea n'ar putea-o crede, dacă ea n'ar fi fost povestită de către chiar acei ce aă fost martori oculari. Fi
despoiară pe nisce feci6re consacrate lui Dumnedeii, a căror

pudore și modestie nu le permitea nici odată să se arate
în ochii Gmenilor și le expuseră cu totul g6le înaintea poporului. După ce le-ai batjocorit, le raseră părul și le spin-

tecară pântecele și aruncară de asupra nutrimentul
aveati obiceiă

de a da porcilor,

să le sfășie măruntaele.

pentru

ca aceste

ce aanimale

Ei sunt convins că locuitorii

a-
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cestel cetăți exercilară acâstă oribilă crudime contra, acestor
sfinte fecidre de ură că se desființase uriciosul obiceiti ce
aveai, de a prostitua pe fecidre mai 'painte de a le da aceluia, ce le lua în însoţire. Imp&ratul Constantin după ce

a dărîmat templul lui Venus și a ridicat o biserică peru-

inile sale, opri prin o lege expresă acestă nelegiuită prostiluțiune.
Locuitorii din Aretusa omoriră cu un soi de mârle
crudă pe Marcu Episcopul lor, bătrân, încă mai venerabil
prin viriutea sa, de cât prin virsta sa, contra căruia el
erau forte întăritați de mult timp pentru faptul, că în loc
de a se mulțumi să întrebuințeze convingerea spre aj atrage din păgânism, el lucrase cu multă căldură în timpul
luă “Constantie și făcuse să se dărime un templu forte bogat şi forte măreț. Când Iulian ajunse la Imperii, el îlâmibx

con'amnă să plătâscă prețul templului, sat să] reclădescă._*:

Marcu, vădând pe de oparte pe păgâni forte întărâtaţi contra tin
lui și considerând pe de altă parte, că n'avea cu ce plăti
preţul templului şi că chiar când ar fi avut cu ce săl reclădescă acâsta nu era permis unui creștin şi cu atât mai
puțin unui Episcop, el fugi. Insă aflând că mulţi suferiaui
din causa, lui, că unii erai târiţi înaintea tribunalelor, iar

alţii puși la munci, el se reîntârse

şi se

oferi

să sufere

i6te crudimele, ce faria poporului ar putea inventa. Acești
barbari în loc de a admira o faptă atât de generâsă, credură,

pentru

că reîntârcerea

ei, se aruncară

era

sa

un

semn

de

dispreţ

ce avea

asupra lui, îl târîră pe strade

şil

loviră neîncetat Na fost nimeni de ori-ce sex și de ori
ce virstă, care să nu fi voit să ia parte la acâstă crudă
execuţiune. Femeile și copiii alergară acolo cu aceeași ardore ca și cei-l-alți. Unii îi străpunseră urechile și le legară cu sfori; școlari se jucau cu ele aruncându-le unii
la alţii și impungendul cu bricegele lor. Când era plin cu

totul de rane, el îl unseră cu miere șil ridicară în aer
înt”un coș de papură. Se dice, că pe când era înălțat
ast-fel, pişcat și mâncat de musce, el dise locuitorilor din
Aretusa, că îi vedea. fârte jos de desubtul lui și că el credea
prin acâsta deosebirea stărilor în care sar găsi în cea-l-altă

vi6ță. Se asigură încă, că Prefectul Pretoriului care era păgân, însă de altmintrelea

f6rte stimat, în cât memoria,

sa

"e încă în venerațiune în țară, admiră statornicia lui Marcu,

—
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dojeni crudimea Impăratului și dise, că e ruşinos pentru
el de a fi învins de un bătrân ȘI că se punea în primej
die
să devină ridicul, în timp ce făcea renumiți pe cei
cei
Anul D.N.
persecuta. lată cum suportă Marcu cu o fermitate neslrăS61.
mutată muncile ce inventară contra lut locuitorii din
Gaza,

“e în cât fu lăudat de către chiar însăși păgânil.

CAPITOLUL
Martirul lui Macedonie,

XI.

al lui Teodul, al lui Tatian,

al lui Busiris, al lui Basiliă și al lui Fupsichie.
——-—

Macedonie, Teodul și Taţian, frigieni de neam,
în același timp martirul, cu un caragiă ne învins.
natorul provinciei deschidân i în cetatea de Mero un
ce fusese închis în timp de mai mulți ani, ei intrară

suferiră
Guvertemplu
nâptea

în lăuntru, și sfărimară Idolii. Alţii fiind arestați şi gata
de a fi condamnați din acestă pricină, ei se înfățișară şi
mărturisiră vinovăția lor. Lor le era ușor de a se scuti de

munci jertfind Idolilor. Insă guvernatorul nu putu să'i
convingă de a expia prin acest mijloc greșala ce o făcuse
ră.
Ne câștigând deci nimic asupra spiritului lor, el porunc
i

săi muncescă în felurite moduri Şi în fine îi puse pe un

grătar,

de desubtul

căruia, ardea

foc mare.

geaui, el diseră guvernatorului Amachie,

el, de vroiţi să mâncaţi friptură,
pe cea-l-altă parte, ca nu cum-va

Pe când se fri-

căci aşa se numea,

porunciți să ne întârcă
carnea nostră pe jumă-

tate friptă, să vă pricinuescă desgust. Şi muriră ast-fel în

mijlocul

muncilor.

Se dice, că Busiris se făcu cunoscut de asemenea în An-

cira, cetate din Galatia, prin generositatea cu care el fâcu pro-

fesiune publică de credință; el era din secta acelor ce se numesc Encraliţi. Guvernatorul arestându'] pentru că şa bălut

aui2..joc de păgâni porunci să!] întindă pe o scară. Insă Busiris
ridi-

e cându-și mâinele și descoperindu'și costele îi dise, că nu
era,
tisa nevoe ca. soldații

să'și

dea

ostendla

să'l ridice pe scară, a'l

pleca pe urmă și că el se va înfățișa singur spre a primi loviturele cum i-ar plăcea. Guvernatorul fu Surprins de
pro-

misiunea, şa, dar fu încă și mai surprins de modul cu care

—

189—

el o îndeplini; căci el ţinu
y

necontenit

mâinile ridicate şi

remase statornic în acelaşi loc, pe când i se Slășiat
i c6stele cu căngi de fer. După aceea fu pus în temniţă
; însă
după mortea lui Iulian, el fu pus în libertate, și
trăi până

sub domnirea lui Teodosie. El renunță la rătăcirea
craliților și reintră în împărtășirea bisericii catolice.

En-

Se dice că Basiliă, preot al bisericii de Ancyra şi
Eupsychie om de bun neam, născut la Cesareea în Capad
ocia

și care era însurat de puține dile încununară în acel
timp

vi6ța lor prin martir. lkupsyhie, dacă nu mă înşel,
fu executat la morte, cu ocasiunea templului Fortunii
publice,
a cărui dărimare puse pre Impăratul în mare mânie
conira
tuturor locuitorilor din Cesareea. E Sigur, că acel
ce erati

autorii dărimării,

fură condamnaţi la morte sati la exil.

Cât pentru Basiliă, el apărase tot-d'a-una religi
unea. cu
0 vigore neasemănată și resistase Arienilor sub
domnirea,
lui Constantie, pentru care pricină, de ură, partis
anii lui

Euoxie îl împedicase să ţină adunările

credincioșilor. De

la venirea lui Iulian la imperii, el cutreerase
provincia
spre a îndemna pre creștini să rămână statornici
în credința părinţilor lor, fără a mânji consciința lor
prin jertfe
și prin cele-l-alte ceremonii ale păgânilor, a despre
țui ono-

rurile ce le oferea
durată

Impăratul și a considera

de cât prea puțin

că

timp, ele sunt urmate

neavând
de 0 in-anura,

famie ce dureză vecinic. Nu e de mirare, că acestă
ar- sa.
dore cu care el veghia spre a conserva simțimintele
cre- tntiaa
dinții în inima, creștinilor, Pa făcut nu numai bănuit
, ci
şi uricios necrednicioșilor. Vădându'i într'o di pe când
fă-

ceai o jerifă în public, el se opri și scoțând
„din adâncul inimei sale, rugă pre Dumnedei

un suspin
să nu per-

mită ca vre-un creștin să cadă într'o orbire atât de
deplorabilă. Fiind arestat îndată Și dus înaintea guvernator
ului
„provinciei, el suferi cu statornicie crude munci Și și
săvirși
vița prin o morte glorisă. De și tâte aceste violenţe
s'aiă
exercitat contra intenţiunii imperiului, ele arată totuși
că
sub domnirea sa a fost un mare număr de renumiți
martiri. Am povestit tâte luptele lor în același loc, spre
ale pune

în o mai frumâsă expunere, de ȘI ele n'a
în același an.

fost petrecute
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CAPITOLUL XII.
Sinodul

din

Alexandria.

Puțin timp după ce Atanasie reluase posesiunea bisericilor din Alexandria, Lucifer Episcopul de Cagliari în Sardinia și Eusebiu Episcopul de Verceil în Italia, se duseră

Ja el de la Thebaida de sus, unde ei fuseseră
porunca
domnirii
restabili

se

exilați din

lui Constantie şi unde r&maseră în tot timpul
sale. Convorbind împreună asupra mijlocelor de a
afacerile bisericii, ei se uniră, ca Eusebiu să

ducă

la

Atanasie

Alexandria

și acolo

spre a confirma

să

doctrina

ţină

un

Sinodului

Sinod

cu

de Niceea.

mu oa.Licifer trimițând un diacon cu Eusebiu spre a'i ţine locul săă
se duse la Antiochia, a cărei Biserică o găsi forte
361. le Sinod,
Iulian

desbinată atât
uzoius, cât și
înțelegeri cu
dinşii. Meletie

de către Arienii, cari veniaii atunci conduși de Ede către sectatorii lui Meletie cari! aveau neaceia chiar cari aveati aceeași doctrină ca și
nefiind încă atunci reîntors din locul exilului

său, Lucifer hirotoni pe Paulin Episcop. Cu tâte acestea
mai mulți prelați adunându-se în Alexandria cu Atanasie
Și cu Rusebil, ei confirmară decretele Sinodului din Niceea

declarând câ sfintul Duh e de aceeași substanță ca Părintele și Fiul, se serviră cu termenul de Treime, și hotărîră
că - trebue

să

se crâdă

că natura

omenâscă,

cu

carea

cu-

vintul s'a unit, e o natură întrâgă și perfectă, inu numal
cât privesce corpul, ci şi cât privesce sufletul, ast-fel cum vechii

Filosofi ai Creștinismului ai învățat. Și pentru că biserica
fusese forte turburată

prin

disputele ce se

termenii de substanță și de Ipostas,

agitase

pentru

ei hotăriră (6:te înțe-

lepţesce, dupre socotința mea, a nu se mai servi de ei cu
ușurință, când se va vorbi de Dumnedei, afară numai în
casul când se va. vroi să se combată rătăcirea Sabelienilor
și că atunci sar putea servi de ei de tsmă, ca nu cum-va

lipsind

acești

termeni,

să se pară că nu ar avea

atâţea

termeni, câte idei diferite ar avea să exprime. Iată ce s'a hotărit de Episcopil ce s'ai adunat în acel timp în Alexandria.
Alanasie le ceti discursul ce compusese a supra retragerei
sale pentru a'i face să întelâgă motivele ce avusese de a se

ascunde și a înlătura violențele inimicilor să.
PNL
EN NIN
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CAPITOLUL

XII.

Neînțelegerea între Paulin şi Meletie. Altă neînțele- DR
legere între Eusebiă şi Lucifer. Ilarie lucreză
cu Eusebiă pentru a întări poporele din Oc-

cident în credința Sinodului din Niceea

talisa

Sinodul cânl s'a terminat, Eusebiă se duse la Antiochia
unde găsi mare desbinare între credincioși. Căci acei ce iubiaii pe Meletie nu vroiaă nici de cum să se supună conducerii lui Paulin și se adunati aparte. Eusebiu fu forte sup&rat pentru că se făcuse hirotonia lui Paulin fără consimțimîntul unanim al poporului, 'cum trebue să se facă hirotoniile. Cu t6te acestea, el sI ascunse neplăcerea sa din
respect pentru Lucifer, și fară a participa la împărtăşirea
nicl a uneia nici a alteia din partide şi le promise de a
reforma întrun Sinod tot ce putuse, să le dea motiv de
„nemulțumire. Pe când Eusebii lucra ast-fel spre a uni spi
vitele desbinate ale credincioșilor din acestă cetate, Meletie
se reîntorse din locul exilului săi ȘI găsind pre acei din
partidul săi despărțiți de cei-l-alţi, el se adună cu el afară
de cetate. Paulin se adună în cetate cu acei ce erai su-

puși conduceri! sale. Căci Euzoius

Episcopul Arienilor de-

parte de a avea intenţia de a'l alunga, “i lăsase o biserică
ca unui bărbat forte amabil pentru “plândeţea naturelului
său, şi forte venerabil pentru virsta şi penru virtutea sa.

Eusebiă plecă din Antiochia,când vădu că stăruințele ce pusese

de a restabili pacea nu serviau la nimic. Lucifer luând ca injurie
refusul ce făcuse de a aproba hirotonia lui Paulin, evită îm-

părtășirea lui Eusebiu și prin o simplă dorință de a contesta,
căută a lovi în ceea ce el hotărise cu cei-l-alți Episcopi»
în Sinodul de Alexandria ; se pote dice, că

secta

Lucife-_%

rienilor e născută din acestă neastimpărare, de a disputa. Ki
Căci cei ce apăraii interesele sale șii adoptaii vederile se
despărțiră de biserică.

Cât pentru

dînsul,

ori-câtă

nemul-

țumire ar fi avut de aceea ce se făcuse în defavorul său,
totuși pentru că el trimisese un diacon la Sinodul de Alecsandria, consimţi la, ceea ce se hotărise acolo, se reîntorse
în Sardinia şi rămase în împărtăşirea bisericii. Eusebiii
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tutreeră mai multe provincii din Orient, unde reformă ceea,
ce lipsea în credința unora ; trecu de acolo în Illyria şi
apoi ltalia, unde găsi pre llarii Episcopul de Potiers în Aquitania, care îndeplinise înainte de dinsul aceleași datorii.
Fiind-că el plecase înaintea lui din locul exilulului s&ă, avu
grija de a învăţa pre popsrele din Italia și pre acelea de

Galia doctrina, ce trebue să aibă și aceea ce trebue să respingă. El era f6rte elocent în latinesce și a compus excelente scrieri contra rătăcirii lui Arie lată cum susținură

'Eusebiă și llariă în Occident doctrina Sinodului din Niceea.

CAPITOLUL

XIV.

Neiînțelegere între partisanii lui Macedonie
și ai lui Acacie.
Parlisanii lui Macedonie, între care Eleusius, Eustatie și
Sofronius

aveai

primele ranguri, dobândind libertatea după

wbxmortea lui Constantie de a aduna pre toți cei ce se găsiseră
-—— odini6ră cu dinşii la Seleucia, ţinură câte-va, Sin6de, în care

ia condamnară pre partisanii lui Acacie și doctrina confirmată,
in Sinodul din Rimini şi aprobară pre aceea ce fusese mai
întâiă publicată în Antiochia şi apoi confirmată de ei în
Seleucia. Când fură întrebaţi pentru ce se despart de partisanii lui Acacie, cu cari fuseseră odinidră atât de strîns
uniți, ei r&spunseră prin Sofronius, că Occidentalii apro-

baseră termenul de consubstanțial şi că Aătie susținuse în
Orient pe acela de neasemănabil

că cel dintâi confundaseră din

în ce privesce substanţa,

greșală,

sub

termenul

Părintelui și a Fiului,

de

consubstanţial,

persnele

de și ele

sunt deosebite
deosebire între

și că cel al doilea pusese o prea mare
natura Părintelui și acea a Fiului: iar ei

se ţineaii în margenile pie'ăţii, când recunosceaui, că Fiul
lui Dumnedei e asemănabil cu părintele săi în ceea ce
privesce lpostasul și că păziaă calea de mijloc a adevă-

rului între extremităţile celor două rătăciri opuse. lată cum
își apărau ei credințele contra obiecțiunilor ce li se făcea.
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CAPITOLUL XV.
Exilarea

lui Atanasie, a lui Eleusius
Străbunii lui Sozomen.

și a lui

Tit.

Când a, aflat Imperatul, că Atanasie aduna poporul în
biserica, de Alexandria, că predica principiile religiunii creştine şi că convertia un mare număr de păgâni, el îi făcu
o crimă din faptul, că fiind exilat de Constantie, -reluase,
fără permisiunea sa conducerea, bisericii; pentru că rechie-

mând

pe cei ce fuseseră exilați de către predecesorul săi, rit

el nu înțelese săi restabileşcă în exercitarea funcţiunilorlor. Atanasie find obligat să'şi părăsescă turma spre a asculta de acestă poruncă, dise poporului ce era înprejurul
lui și care plângea cu lacrămi: Mângâeaţi-vă, acesta nu e
de cât un nor, care va trece în grabă. După acâsta el în-

credință conducerea,
amici și plecă.

bisericii

sale

celor

mai

credincioși

Locuitorii din Cyzic trimiseră o deputaţie în acel timp:
la Împăratul pentru afacerile lor și mai cu s6mă pentru
„mijlâce de a repara şi de a ridica templuri. El lăudă zelul lor pentru cultul Deilor şi le acordă tot ce doriaui. El
alungă pre Episcopul Eleusius din cetate, de ură că dărimase templurile, întorsese poporul de la jertfe, zidise case
spre a hrăni pre v&duvele sărace și întemeea monastiri
pentru feciorele consacrate lui Dumnedei. Opri chiar pre
creștinii streini ce erai cu dînsul de a reintra în cetate,

ca nu cum-va să se unâscă
în lăuntru

și toți împreună

cu

cei-l-alți

să facă

creștini ce erai

r&scolă.

In

adevăr,

se:

aflau acolo ua mare număr de lucrători, cari lucraă la lână

și la monedă,

ce erau desbinaţi în dou& grupe și cari ob-

ținuseră permisiune de la, precedenții Impărați să locuescă.
în ac6stă cetate, cu îndatorirea de a da în toţi ani! tesa-

urului public haine pentru soldaţi și o sumă dre-care de.
bani din noi bătuți. De și Iulian hotărise să favoriseze
superstiția, păgână prin tote căile, totuși el nu credea ca
prudența să permită de a întrebuința forţă, nici de a chinui
pre acei ce ar refusa, să jertfescă. Și apoi numerul creștinilor era atât de mare în fie-care. cetate, în cât judecătorit:
13.
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ar fi avut multă greutate de a le face enumerarea. El nu
'și opri nici chiar de a se aduna spre ași face rugăciunile
pentru

că sciea,

că violenţa e zadarnică

în lucrurile ce de-

pind numai de libertate. Cu t6te acestea, el isgoni pre EAnul D.5.
piscopii și pre clerici din tâte cetăţile sub pretext, că făSs,
ceai răscle, iar în realitate, cu scop de a desfiinţa adu-

talia pările prin absența lor și de a nimici în decursul timpului
principiile şi practicile pietății din spiritul și din inima credincioşilor, când ei n'ar mai avea păstori cari să aibă grje
de ei. El se servi de acest pretext spre a alunga pre Eleusius și pre discipolii săi afară din Cyzic, de și n'au fost
acolo nici r&scole, nici vre-un motiv de a se teme de r&scolă. El îndemnă printr'un crainic public pre locuitorii din
Bostra, să alunge pre Tit Episcopul lor. Voiti spune aicea
pe

ce se putea

țându'l,

că va

întemeea

arunca

acestă

poruncă.

Iulian

asupra lui şi asupra

amenin-

clericilor sei

causa neorânduelilor şi a turburărilor ce s'ar putea
în popor, el îi trimise un înscris, prin care protestă
și creştinii erai în mai mare număr de cât păgânii,
urmând <fătuirile sale, ei erati fârte dispuși să stea

nisce şi forte departe de ideea de a se rescula.

ridica
că de
totuși
în li-

lulian a-

vând scopul de a face pre Tit uricios locuitorilor din Bostra,
nu lipsi să nu spună în scris6rea, ce le scrisese, că acest
Episcop iscodise contra lor o calomnie, făcând să se înțelegă,

că dacă

ei nu

făceau

răscâle,

acesta,

era

mai

mult

din respect către sfaturile sale, de cât din propria lor înclinare; şi! îndemnă de a'l alunga din cetate, ca pre un
inimic public. E probabil, că creștinii au suferit nisce asemenea nedreptăţi și în alte locuri, sau din poruncile secrete ale lui lulian, sai din ard6rea tăinuită a poporului.
Se pote cu dreptul arunca vina asupra acestui priiivipt,
fiind-că în loc de a exercita asprim'a legilor contra autorilor acestor violențe, el se mulțumia de a'i mustra, în timp
ce el le autorisa prin faptele sale. Iată pentru ce creştinii
fugiaii din cetate în cetate. de și el nu'i prigonea pe faţă.

Mai
&DX.fură,

multe

din

rudele

mele și strâbunul

siliți să fugă în chipul acesta.

El era

mei între

alții,

născut din pă-

3% _vinți păgâni şi el cel dintâiă cu totă casa sa și cu totă faiii milia lui Alafion îmbrățișase religiunea creștină în Bethelia,
oraș forte împopulat depindând de cetatea de Gaza, unde
se află templuri pe care anticitatea lor le face f5rte vene-

—
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rabile locuitorilor țării şi între altele Panteonul, zidit pe o
înălțime făcută de Gmeni şi care stăpânesce orașul din tâte
părțile. Numele acestui templu a fost tradus din Siriacă şi
însemneză că e locul unde locuesc Dumnedeii. Se dice însă,
că acele familil fură convertite la credință prin călugărul
Ilarion. Căci, fiind-că Alafion era stăpânit de demon și că
nică păgânii nici jidovii nu putea săl scape pe el prin puterea
descântecelor lor, acest sfint pusnic îl scăpă, invocând numai
numele lui Dumnedei Şi îndată el mărturisi credința creștină

cu totă familia sa.

Cât pentru str&ăbunul

mei,

el avea un

spirit forte pătrundător și excela în explicarea, Sfintei Scripturi.
El

avea şi Gre-care

din
mai

noțiuni

de

sciințile

profane şi scia ceva

Aritmetică. Inlesnirea cu care explica bucăţile cele
obscure din cărțile sfinte îl făcu forte iubit locuito-

rilor din

Ascalon și din Gaza Și l impuse ca pe un bărbat

ce le era absolut necesar. Nimeni n'ar putea nici odată să
vorbâscă cu destulă demnitate despre meritul şi despre virtutea, celei-l-alte familii. Cei ce o compuneaii, întemeeară priele biserici și primele monastiri ce ai fost în ţară şi le
îmbogăţiră prin strălucirea sfințeniei lor și prin abondenţa
milosteniilor lor. Unii dintre ei au trăit până în timpul nostru şi am avut ondrea să”! vEd forte înaintați în vîrstă,
când eram încă tînăr. Voiă fi obligat să vorbesc despre ei
mai pe larg în decursul istoriei mele.

CAPITOLUL
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Sîrguințele lui Iulian pentru propagarea
mului.

păgânis-tunn.

Scrisorea pe care o trimise unui preot
păgân asupra acestei chestiuni.

Impăratul era fârte trist de a vedea că păgânismul pe
care '] sprijinea de mult timp din totă puterea sa, nu făcea. de loc progrese asemenea religiunii creștine. E adev&rat că ușile templurilor erai deschise, că altarele erai încărcate de jerife, că sărbătorile erai celebrate cu ceremo-

niile obicinuite;

însă

acâsta nul

mulțumia,

pentru

că el

prevedea, i6rle bine, că tâte acestea vorfi desfiinţate de îndată ce sprijinul ș&ă le-ar lipsi. Ceea ce” pricinuia mai

361.
Iulian

—
multă supărare

crificatorilor
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era faptul că femeile,

copiii Și casnicii Sa»

erai creștini. Considerând că nimic nu contri-

bue atât de mult Ja reputaţia. religiunii creștine, ca modul
de viețuire al celor ce fac mărturisiri de acestă credință, el

se hotări de a introduce în templuri ordinea şi disciplina;

bisericilor nostre; trepte, amvâne înalte, citeți, învăţători,
rugăciuni la ori-care dile, la ori care ore, monastiri pentru:

părbaţii și temeile ce ar dori să trăiască în singurătate şi

a se aplica la studiul înţelepriunii, spitaluri pentru streini,

pentru s&raci și pentru bolnavi. El avea încă dorința de a
stabili între
inții, contra,
găsea nimic
mai mult şi

păgâni dupre pilda creștinilor, remediul pocăpăcatelor cu voe şi fără de voe. Insă nu se
în disciplina bisericii ceea ce el ar fi stimat
ar fi dorit de a. stabili între păgâni, ca obi-

ceiul ce ai Episcopii de a da scrisori de recomandaţie aAnul D.N.

celor ce călătoresc, pentru ca să fie primiţi de către cei-lalți Episcopi cu tot felul de semne de iubire şi de caritate.

“ii: [aţă cum se forța el de a introduce obiceiurile nostre

în-

tre necredincioși. lar dacă cele ce spun s'ar părea de necredut, nu voii merge să caut probe în altă parte, fiindcă le găsesc într'o scris6re a, acestui Principe. lată termenii el:.

Către Arsacie, Principe

de Galatia.

«Religiunea nostră nu e încă atât de înfloritore precum:

«ar trebui să fie, şi acesta provine
«acelora ce o mărturisesc.

fără îndoială din vina

Nu lipsesce nimic în cultul dei-

«lor. El are tot ce pote avea mare și măreț și se pote dice,
«că el e mai pre sus de speranţele n6stre și de dorințele n6stre..
«E sigur, că nimenea n'ar fi îndrăznit nici o dată să dorescă o-

«schimbare atât de surprindătâre ca

aceea

ce

am

vădut.

«Insă, crede-vom re că acesta e în de ajuns și nu vom
«considera re, că nimic n'a contribuit atât de mult la
«stabilirea și la progresul superstiției creştinilor, ca carita«tea lor faţă de streini, ca grija ce ei ati de a cinsti me«moria morților și ca falșa gravitate ce arată în faptele lor?
«Cred că datorăm să îndeplinim cu exactitate tote aceste
«datorii. Insă nu e destul ca voi să le îndepliniţi, trebuie

«să faceți încă așa, ca toţi Sacrificatorii din Galatia să v&
«urmeze. Faceţi'i ast-fel cum trebue să fie, sai întrebuințând
«argumente

spre a! convinge,

sau rușinându'i

spre a'i în-

—

«frunta.
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Iar dacă aceste mijloce vor fi prea slabe spre
a“

«îndrepta și dacă vor permite

ca femeile, copiii şi casniciiâni2-

«lor să prefere nepietatea pietăţii, lipsiţi"i de funcți
unile lor.

«Mai mult îndemnaţiă să nu mergă la teatru, nici la câr.

«ciumă

și să nu exercite nici o meserie,

Bia

nicio altă artă ne-

«legiuită. Cinstiţi pre cei ce vor asculta sfaturile vostre
și

«alungaţi pre acei ce le vor dispreţui. Stabiliţi mai
multe
«spitaluri, înfie-care cetate, pentru ca streinii să resimt
ă a«jutorul carităței n6stre.
Am dat deja de cheltuială, porun-.
«cind ca să vi se procure pe fie-care an trei-deci
de mii
«mesuri de grâii şi şase-deci măsuri de vin, din
care a
«cincea parte va fi întrebuințată la hrana, săracilor, cari
ser«vesc pre Sacrificatori, iar restul să fie distribuit săraci
lor

«şi streinilor. Căcă ar fi un lucru rușinos, ca să părăs
im
«pe săracii noștri, pe când Jidovil n'a nici unul şi pe când

«nelegiuiții Galilieni hrănesc nu numai pre cei ce sunt
din«tre ei, ci încă şi pre cei ce sunt dintre noi. Invă&ţaţi
pre
«păgâni
să contribue la o lucrare atât de sfintă și fa-

«ceți

astfel,

ca

satele

să ofere

<Obicinuiţi-i să exercite acestă

«fost consacrată.
«preotul

introduce

prin

Deilor

faptă,

întrebuințarea,

pre Eumee

vorbind

din

fructele lor.

arătându-le

celor

vechi,

că ea a

fiind-că

ast-fel:

Mâna mea e tot-dauna ajatătore streinului,
Când în sine war avea nimic, de cât de disprețuit.
Săracul și streinul sunt daruri ale cerarilor.
Fi nu sunt între noi de cât din porunca Deilor
,
Dacă darul e mic, inima cel presintă “i înalță
preţul și
satisface dorinţele lor.

«Să nu permitem ca, cei-l-alţi să ne întrâcă în
pietate.
«Să nu ne necinstim prin negligența n6stră și
să nu tra«dăm cultul deilor. Voi fi plin de bucurie dacă voii
aflaânu 2.
a
4
Ș
e 04

_«că lucraţi în acâsta după cum doresc. Visitaţi rare ori >
pre

«guvernatori; dar scrieţi-le adese ori. Când vor sosi
în ce«tate, nici un sacrificator să nu mârgă în întâmpinar
ea, lor.
«Când vor intra în templu, sacrificatorul să nu mârgă
îna<intea lor de cât până la vestibul. Nici un gardist
să nu
«m6rgă, înaintea lor, iar acei ce vor vroi să mârgă în
urmă,
«să meârgă. După ce ai pășit pragul ușii templului,
ei nu
«suni mai mult de cât niște particulari și a vâstră
e da-

«toria de a presida în lăuntru după cum sciți şi după cum

361,
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«legea deilor poruncesce. Cei ce se supun cu umilință
«acestei legi, au o adevărată pietate; iar cei ce o despre-

«țuesc, sunt

plini de mândrie și de slavă

deşartă.

Sunt

«fârte dispus să mângâiu pre locuitorii din Pessena, numai
«ei să îmblânzescă pre mama deilor. Dacă vor negligea
«să îndeplinâscă acâstă datorie, se vor expune supărării mele.
Nu'mi

e permis

să am milă de acei pentru
deii maă prietenie.

care

«Convingeți'i deci să îndeplinescă făgăduințele lor faţă
«de acestă deiţă, dacă vor vroi să se bucure de ofertele
«milostivirei mele.»

CAPITOLUL
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mm,
lulian întrebuințeză vicleșug spre a distruge
su. Religiunea creștină fără însă să vrea S'0 persecute

fățiș,

Când Iulian dădea porunci sati avea purtarea despre
care vorbiii, el spera să facă prin aceste mijlâce pre supușii săi să renunțe de bună voe la religiunea lor. Căci,
de și el doria mai pre sus de tâte s'o distrugă, totuşi nu

se putea
acusat

hotări să întrebuințeze

de o violenţă tiranică.

silă, de

frică să nu

fie

Cu tâte acestea el punea în

mișcare tot felul de vicleșuguri pentru a atrage pre supușii
sti la superstiția păgânismului şi mai
însemnați bărbaţi de r&sboiui, pe cari
atât prin ei însuși, cât și prin oficerii
în t6te la cultul deilor, el făcu iarăși

cu semă pre cei mai
se silea să'i câștige
lor. Spre a'i obicinui
vechia formă a st6-

gului, cărui am vedut că Constantin îi dăduse forma crucil. El porunci

când

un

corâna,

cur,

să se zugrăvâscă alăturea de portretul s&ă,

Jupiter ce iese din
sai haina de purpură,

cari au

mărturisesc

ochii

aţintiți

nor și care'i
când un Marte

presintă

sau

sati un Mer-

asupra lui şi cari se

par

că

prin privirile lor, stima ce ei ati de elocinţa sa

sau de sciința, sa în arta resboiului. El uni ast-fel icânele
deilor cu a sa, spre a

sili pre popâre

să'i adâre

sub pre-

—

text de a'i da lui
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onorurile

ce'i erai

cuvenite și spre a

sustrage omagiile și un cult suveran al religiunii, sub aparența unui vechii ordin de poliţie. El credu, că dacă ei
îl vor asculta în acestă privinţă, ar fi mai mult supuși în
tâte cele-l-alte şi dacă ei ar avea cutezanța să nul as„culte, atunci va avea motiv săi pedepsescă și să'! trateze

ca călcători de legi și ca inimici declaraţi ai statului și ai
principelui lor. N'au fost de cât un mic număr de
cari pălrundend intenţiunea sa, refuzară să salute
si dupre obiceiu și cari și fură pedepsiţi. Cei-l-alţi
vechiul obiceiui din simplicitate sau din ignoranță.
lian, neputând trage mare folos din acest vicleșug,

pers6ne Anul DN.
portretul
urmară Iulian
Insă lurecurse

la un altul mai ordinar și mai vidibil şi în totul mai violent şi mai crud și care servi de încercare a credinții celor mai însemnați oficeri ai curții. Când sosi timpul în care
trebuea să facă daruri soldaților și aceste daruri se fac în
dilele de strbătâre, în dilele nascerii Impăraţilor şi ale întemeerii cetăților mari, el se exprimă, că soldații sunt forte
puțin luminaţi şi că pe lângă acâsta sunt forte alipiţi de avere, credând pentru aceste motive că a găsit o ocasiune
favorabilă să”! atragă la cultul deilor, el porunci să pună
înaintea lu! foc şi tămie, dupre vechiul obicei al Romanilor și când fie-care soldat se apropia. spre a primi darul
de la Impărat, cei mari ce se aflaii în apropierea lui, "1
poruncia să jertfescă. Au fost unii cari avură îndestul curagiu spre a refusa fățiş să facă acestă jertfă şi să primescă
darul. Ai fost alții al căror spirit era atât de plin de imagina vechiului obiceiă, în cât îi urmară fără să crâdă că
fac vre-un răi. Alții orbiți de strălucirea aurului și fermecați prin splendrea, acestei ceremonii, își mânjiră consciinţa prin acestă pompă, a cărei nelegiuire o recunosceau.

Se dice, că pe când unii din cei ce căduseră atât de nerușinat, se ailaă la masă împreună şi pe când beai în sănătatea

unora

și a altora, s'a găsit unul care pronunță nu-

mele Mântuitorului și că un altul luând cuvintul dise: e
un lucru straniu ca să invocaţi numele lui lisus Christos,
de care v'ați lepădat, primind darul Impăratului și aruncând
tămâe în foc. Reflectând în urmă asupra enormităţii crimei

lor, se sculară şi fugiră scoțând strigăte și lacrimi şi luând"
pre Dumnedei
că

Îi

nu jeitiiseră

4

și pre Gmeni
decât

cu

>

de martor,

mâna,

fără

.

i

„96

că ei erau creștini, —_——
să scie

ce

făceau,

Tuiisa

—
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dar că ei nu jertfiseră cu inima și înfățișându-se apoi Impăratului "i aruncară darul șil rugă să'i osîndescă la morte,
protestând,

că

ori-ce

în tote părţile
lor comisese, ei
displăcere avu
vița, de temă

ci se mulțumi să'i
părteze

de la

munci

s'ar putea

să sufere

lipsâscă de dregătoriile

lor și săi de-

curte.
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Iulian

să'i facă

corpului lor spre a espia crima ce mâna
n'ar schimba nici odată credinţa. Ori câtă
Imp&ratul de fapta lor, el nu vroi să le ia
ca să nu se bucure de ondrea maxtirului,

XVIII.

opresce pe creștini să înveţe literile umane.
Scrierle

lui Apollinarie.

EI era dispus tot ast-fel și către cei-l-alţi creștini ca și
către aceștia, şi le mărturisia în cestul adevărata sa disposițiune, ori şi când avea ocasiune. EI lipsi de dreptul de cetățean, de intrarea în adunări, de exerciţiul dregătoriilor, şi de funcțiunile publice, pre acei ce refusară

să jertiescă deilor,
niți. El opri

chiar

de și de altmintrelea ei erai neprihăpre copiii de creştini să

fie

admiși

în

școlele de Gramatică şi de Reţorică și să învețe Poeţii saă
Oratorii. El avea o mare gelozie pe Apolinarie din Syria,
bărbat de o rară erudiție, pe Basilie și pe Grigorie de Capado-

cia, cei mai renumiți Oratori din vâcul lor și pre mai mulți
alți bărbaţi forte elocinţi, dintre cari unii urmau doctrina
âu2*.Sinodul din Niceea, iar alţii ţineau rătăcirile lui Arie. EI
“nu

opri pre copii! de creştini

să înveţe literile umane, de

bl cât în credința că de la ele purced

forțe de a convinge.

Atunci, acest Apollinare de care vorbiiu întrebuinţă cu fericire spiritul s6ă și sciința sa în a pune în versuri eroice
anticităţile jidovilor, de la creaţiunea lumii, până la dom-

nirea lui Saul. El împărţi acestă lucrare în dou&-deci şi
patru de cărți, dându'i fie cărei din ele numele unei litere
grecesci. El compuse de asemenea și comedii dupre imitația lui Menandru,
tragedii după imitaţia lui Euripid
şi ode dupre imitaţia lui Pindar. In fine, el făcu în
puțin timp asupra diferitelor subiecte estrase din Sfinta
Scriptură, o mulţime de excelente lucrări, ce nu sunt:
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întru nimic inferidre lucrărilor vechilor greci, fie că se consideră invențiunea și disposiţiunea, sai expresiunea şi eleganța. Dacă spiritele n'ar fi obicinuite să aibă un prea
mare respect pentru anticitate, s'ar stima tot pre atât poesiile lui Apollinarie, cât şi acelea ale lui Omer. Sar admira chiar cu atât mai mult mărimea spiritului săi, cu cât
el a excelat în t6te genurile, pe când cei vechi n'au r&ușit
de cât în unul. Cartea ce el a compus contra Impăratului |
și contra filosofilor păgâni sub titlul de: «Adevărul» e una
din cele mai însemnate din scrierile sale. EI arată acolo
prin argumente neinvinse fără a se servi de autoritatea

Scripturii, că ei sunt fârte

depărtaţi

de a avea

simţimin-

tele ce trebuie să aibă despre Dumnedeiă. Imperatul pentru
a'și bate joc de lucrările făcute pentru apărarea religiunii
n6stre, scrise într'o di Episcopilor îm aceşti termeni: Aa

citit, am înțeles şi am

condamnat.

Ei îi r&spunseră:

Aţi citit, dar maţi înțeles; căci dacă aţi fi înțeles,
n “aţi fi condamnat. Uniă atribue acest răspuns Jul Ba-Amioa.
silie Episcopul de Cesareea în Capadocia şi pote cu drep-_î*_
tate. Insă ori că ar fi de el, ori de un altul, acest răspuns Ii

servă de a arăta generositatea și erudiția autorului stă.

CAPITOLUL XIX.
Scrierea lui Iulian contra locuitorilor din
Antiochia. Transportarea corpului Sfîntului Babila
Martirul.
——_.—.—

lulian hotărind să facă r&sboiu Perşilor, se duse la Antiochia, cetate din Syria. Poporul observând că se aflaii
bucate în belșug, însă erau fârte scumpe, el le puse un

preţ atât de mic, în cât neguţătorii
torii se afla

în lipsă

de lucrurile

așcundându-se,
cele

mai

necesare,

locuiceea

ce pricinuindu-le indignare contra Impăratului, ei făcură durerose batjocure asupra lungimei bărbei sale și asupra taurilor ce eraii săpați pe monedele sale și diseră în ris, că
el răsturna, Universul în același chip, dupre cum preoții .
r&sturnaii taurii ce junghieaă idolilor. El amenință săipedepsescă și se pregăti să plece spre a se duce Ja Thars;

—
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însă reprimându-și de odată mânia, el nu'și răsbună de
batjocoririle lor, de cât prin vorbe și printr'o lucrare forte
elegantă ce făcu sub titlu de: „Satiră asupra barbei“.

In . ne, el făcu același tratament creștinilor din acestă cetate,
ca şi în cele-l-alte şi desvoltă pre cât putu superstiția pă"gână. Cred de datorie să refer aicea ceea ce sa întimplat
în acel timp în templul lui Apolon, din Dafnea și relativ

dal D.N.

i de

sicriul

sfintului

Martir

Babila.

Dafnea e o mahala

a Antiochiei, plantată cu Ciparoşi și cu alţi arbori, sub care
cresc tot soiul de flori în timpul căldurilor. Crăngele arborilor sunt atât de dese, în cât formeză, nu voiit dice o
umbră, ci ca un paravan ce nici odată nu e străbătut de
razele s6relui. Abondenţa şi claritatea apelor, ce udă pă-

miîntul, unite cu curăţenia
acest loc unul

și temperatura

din cele mai

aerului fac din

plăcute care e în lume.

Grecii

a inventat, că acolo în acel loc Dafnea, fiica fluviului Ladon
fu schimbată într'un arbore cu numele săi, pe când fugia,
din Arcadia spre a evita urmăririle lui Apolon, de care ea
era, iubită. Că Apolon neputând fi scăpat de patima sa prin
acestă schimbare, îmbrăţişă arborile și'şi făcu o corână din
frunzele sale. De atunci el venia fârte adese ori în acel
loc, ca la unul pe care-l iubea mai mult ca pe ori-care
altul. Insă nu era rici un om grav, care să nu fi avut rușine să pună piciorul acolo, pentru că aerul şi posiţia pă-

reau să îndemne la desfrînare și pentru ca fabula amorurilor
doia
ilor
care
țitor,

lui Apolon şi a Dafneei era ca un noii foc care înmărirea, focului de care ardeau tinerii. Exemplul deîi corupea ast-fel, în cât nu puteai suferi pre nimeni,
să prolfeseze înfrînarea. Se numea stupid și nesimacela

care

trăia, la Dafnea,

fără

devenia. un

ce de orore și de groză.

veneraţiune

pentru

reţ ce se crede

statua

să aibă

Păgânii

o amantă și

aveati o mare

lui Apolon și pentru templul mă-

să fi fost zidit de Seleucus,

tatăl lui An-

tiochus, care a dat numele săi cetăţii de Antiochia.

Acei

ce cai credare acestor superstiții şi cari le publică, cred
că isvorăsce o apă din fântâna Castalia, care dă cunoscinţă
„de viitor și produce un efect asemenea cunoscinței Delfilor.

Se

dice, că Adrian nefiind de cât într'o posiţie privată primi

"_acolo predicerea de viitârea sa mărireși că plantând o trunză

din de lauri în apă, el citi pe ea aceea ce era săi
„Și

că atunci

când

se sui

pe tron,

porunci să

se întimple
se închidă

— 203—

-

fântâna, pentru ca nimenea să nu mai p6tă scâte de acolo
cunoscința lucrurilor viitore. Insă las aceste felu de observaţiuni acelor ce sunt mai mult alipiţi de ele ca mine.
Când Gallus, fratele lui Iulian fu proclamat Cesar de către

Constantie și rămase în Antiochia,

zelul

de

care

era în-

sufleţit pentru religiunea creștină şi veneraţiunea ce avea
pentru memoria. acelor ce'i confirmase adevărul prin sângele lor, îl făcură să desființeze nelegiuirea ce superstiţia
întrodusese în Dafnea. Ei credu că nu era un mijloc mai
bun pentru acest sfirşit, de cât acela de a ridica o biserică
în opunerea templului și de a transfera acolo sicriul sfintului Babila, care după ce a condus cu sfințenie biserica,
din Antiochia, fusese încununat prin gloria martirului. Se
dice, că după acestă strămutare, demonul nu mai dădu
oracoli. Unii atribuesc tăcerea sa la disprețul cu care pri-

miaă Gmenii puternicia sa și puţina

grijă ce ei aveai de

a" oferi jertie. însă cursul timpului făcu să se recunoscă
că tăcerea nu provenea de cât de la presenţa sfintului
Martir. Căcă el o păzi tot-d'auna de când lulian fu singur
stăpân al Imperiului de și el nu avea lipsă atuncea nici
de aromate, nici de fum, nici de tămâe, nici de jertfe. Căci
acest principe intrând în templul s&ă cu scop de a'l consulta asupra Gre-căror afaceri, el îi făcu daruri și jertfe
și] rugă să resolve îndoelile sale. Demonul nu mărturisi
sincer că nu putea răspunde, din causă că sicriul sfintului
Martir era aprâpe, ci dise, că era supărat de mulțimea, cada-

vrelor. De şi era mulțime de corpuri îngropatela Dafnea, Iulian

2

credu de bine, că numai sfintul Babila, era, care impunea tăcere
oracolului şi porunci să se transforme sicriul. Creștini adu- 1%
nându-se pentru acest sfirşit îl transferară în cetate, spaţii aprâpe de patru deci de stadii șil puseră întrun loc,
căruia i sa dat numele sfintului. Se dice, că au lost pers6ne de t6ie virstele, bărbaţi, femei, tineri, tinere și bă,
trâni cari puseră mâna pe sicriă şi cântară psalmi în tot
lungul drumului spre a se mângâia de ostendla lor, sait
mai bine spre a mărturisi zelul ce ei aveati pentru religiunea lor, al cărei inimic era Împăratul. Cei ce cântaii
mai bine, cântau mai întâii și poporul le r&spuntea cu
acelaşi ton: Să se rușineze toți acei ce se închină
celor ciopliți şi să se înlrunteze acei ce se laudă
în idolii lor.

|
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CAPITOLUL XX.
Statornicia

lui

Teodor

mărturisitorul.

Arderea

templului lui Apolon.
Imp&ratul era atât de iritat de acâstă faptă ca şi cum
iar fi făcut un mare ultragiă, în cât merită să/și răsbune
pentru acesta. Insă Salustiu, prefectul pretoriului se sili să”l

îmblândescă de și el era

păgân.

Neputend

totuși

câștiga

nimic asupra spiritului său, el fu obligat să execute ordinele sale şi să aresteze un mare număr de creştini. Cel
întâiă, pe care îl prinse, fu un tîn& numit Teodor. Insă de
Și el fu pus

la munci,

nu

cedă

nici

rerii și nu se plecă să câră re-care

odată

la violența du-

alinare lui Salustiu;

din

+ Pă'contră el se arătă atât de nesimțitor la loviturile ce primia

3% _ca şi cum le-ar fi vădut primite ce un altul şi cânta nedia încetat același psalm, ca în diua precedentă, pentru a arăta
„că nu se căia de loc că a făcut aceea ce se pedepsia în
persona. sa cu o asprime atât de mare ; prefectul mirat de
statornicia sa, se duse și raportă împăratului Șii dise că
de

nu

va

renunţa

la

planul

de

a persecuta

pre

creştini,

se va umplea de ruşine șii va acoperi de glorie. Acestă
părere fiind găsită f6rte înțel&ptă, toți credincioșii ce fuseseră arestaţi fură puși în libertate. Când Teodor fu întrebat după aceea, dacă suferise multă durere, el răspunse,
că nu fusese cu totul scutit de durere, dar că un tinăr
ce sta în picire alături cu el, îl mângâiase ștergânduii sud6rea cu o basma și'l răcorea cu apă. Ei sunt convins,
că un om ori câtă bărbăție nalurală ar putea, să aibă, nu
e capabil de a despreţui corpul său ast-fel, fără un ajutor
cu totul particular al atot puterniciei Dumnedeesci.
Corpul sfîntului Babila martirul, fu deci transferat la Daf-

nea pentru motivul care spuseiii și fu ridicat de acolo mai
pre urmă. Puțin timp după aceea focul se aprinse in templul lui Apolon, îi ruină tot acoperișul, statua acestui dei

și nu lăsă de cât cei patru pereți şi colânele ce susțineată
vestibulul și o parte a templului. Creștinii credeai, că acel
foc iusese atras din ceriă asupra demonului, prin rugăciunile

Matirului. Păgânii

acusati din contră pre Creștini de a

fi

—

205

—

autorii acestui incendii. Acea presupunere crescând, sacrificatorul lui Apolon fu întrebat în justiţie, pentru ca să declare adevărul. Insă nici violenţa loviturilor ce'i dădu, nici
asprimea temniței unde'l puse, nu'l făcu nici odată să numescă persâna: de unde Creștinii traseră un puternic argument spre a proba,- că acest incendii era un efect al» XR
dreptății dumnedeesci, iar nu al r&utății 6menilor. In fine
Imperatul însciințându- -se că acestă neorânduială nu pro- ta
venise de cât de la corpul sfintului Babila, care era la
Dafnea şi că se afla acolo reliquii de Martiri în mulțime
de biserici Și mai cu s6mă în vecinătatea templului lui Apolon Didimeeanul, aprâpe de cetatea de Milet, trimise poruncă guvernatorului de Caria spre a arde acele biserici,
dacă ar fi isprăvite și vor fi având un acoperiș şi un altar:
iar dacă ar fi neisprăvite, să le dărime.

CAPITOLUL
Icona

lui

Isus

Christos.

Arborul

XXI.
Fântâna

din

Emaus.

din Egipt.

Dintre atâtea evenimente din domnirea Impăratului lulian, nu trebue să uităm unul din ele, care nu e o probă
mai puțin v&dită a puterii: Mântuitorului, de cât a mâniei
sale contra acestui principe. Când el a ailat, că se află în
cetatea, Cesareea lui Filip în Fenicia, ce se ch6mă Pancada, o icână a Mântuitorului, ce fusese ridicată acolo prin
recunoscinţa unei femei, care fusese vindecată de curgerea
singelui, el porunci să se arunce jos ȘI să se pună portretul su în loc. Insă cădând din ceriti foc asupră'i în același
moment, îl r&sturnă, îi sfărâ.nă capul, î străpunse Şi] lipi
de pămînt tocmai în locul inimii. Portretul săi se vede

încă şi astădi înegrit de acea lovitură de trăsnet. Ic6na
Mântuitorului fu târităși sfărâmată de către păgâni. Insă maiân2*.

pe urmă ea a fost reparată de către creştini și pusă în_2*_
biserică. Eusebiu spune, că crescea în jurul casei acestei îm”
icone o plantă medicinală, necunoscută medicilor și vindeca
de tote bâlele. Nu trebue să ne mirăm, că Dumnedeii a
răspândit noui favoruri asupra, Gmenilor, de când a bine-

—
voit să se

pogore

pre
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pămînt.

—.
E probabil,

că

el a făcut

în diferite locuri o mulţime de alte minuni, pe care locuitorii ţării le cunosc

din tradiţie și care nu sunt cunoscute

de cât de dinșii. lată o probă despre acesta: Era odinidră
în Palestina un sat pe care Evangelia îl numesce maus
şi care după biruința Jidovilor și ruina lerusalimului, Romanii V'aă numit Nicopoli, spre a însemna evenimentul
v&sboiului. Aprope de acestă cetate şi întrun loc, unde trei

drumuri se întâlnesc și unde Mântuitorul se despărţi odini6ră de Luca și Cleopa, e o fântână unde Mântuitorul îșspăla picidrele și care din acel timp a avut puterea de a vin-

deca tot felul de bole. Se dice încă, că e la Ermopole în Thebaida un arbore al cărui vlăstari, trunde şi câje vindecă
tâte blele

că atunci

când le atinge cine-va de bolnavi.

sfintul

Iosif fugi cu Isus

lgiptenii spun

Christos și cu

sfinta,

sa mamă, spre a înlătura turia lui Irod, el se duse la Ermopole și că atunci când îu aprope de porta cetăţii, acest
arbore se plecă spre a i se închina. Eu raportez cu cre-

dință aceea ce am audit spunându-se.

Cred că acesta era

un semn al presenței lui Dumnedei sati un efect al fricei
demonului, căruia se închina, poporele în acest arbore, ce

era forte înalt şi forte
idolii

din

Egipt,

cară,

întins și care tremura de frică, ca
după

prorocirea

lui Isaia

fură

sgu-

duiți la venirea Mântuitorului. Arborele r&mase în locul său
spre a servi de monument al retragerii demonului și fu un
remediu celor ce credură cu o vie credință. Locuitorii din
Egipt și din Palestina

mărturisesc

despre

aceste adevăruri

pe care le văl cu însăși ochii lor.

CAPITOLUL
albi. Evreii

obțin

permisiune

de

XXII.
la

lulian

săși

reclă-.

_3%._

descă Templul. Ei sunt împedecați de la acesta

Tndisa

prin focul din ceriă și prin crucele miraculose ce se arătară pe hainele lor.
Ura ce Împăratul purta creștinilor nu'l împedecă
a avea afecţiune pentru Evrei. El scrise Arhiereilor,

de a
prin-

cipalelor naţiunii și chiar poporului să se râge lui Dumne-

—
dei

pentru prosperitatea
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sa și pentru

prosperitatea

Impe-

riului. Ceea ce, dupre socotința mea, el nu făcea din con“ vingere,

nici din stima pentru

că ea e ca mama

religiunea lor. Căci el scia,

Religiunii Creștine și că ele sunt amân-

dout întemeiate pe autoritatea Patriarhilor şi a Proorotilor;
ci numai din dorința de a supăra pe creștini, favorisând
pe Evrei, cari sunt inimicii lor cei mai neimpăcaţi. El spera,
pote încă să'i atragă la Idolatrie, ca pe nisce persâne ce
nu

sciaii

de

cât litera,

Scripturii

şi care

nu'1

patrunseseră

nici odată înţelesul, dupre cum fac creștinii și unil din cel
mai de spirit dintre Evrei. Evenimentele au făcut să se

recunâscă, că acela era adevăralul s&ă plan. Căci trimițând
să cheme

pre Principii acestei

naţiuni,

serve Legile lui Moisi și obiceiurile

el “i sfătui să ob-

Străbunilor

lor.

Când

r&spunseră că nu le era permis să aducă jertfe lui Dumnedei în alt loc de cât în templul de Ierusalim, care fu-

sese distrus, €l le porunci să'l reclădâscă și le dădu bani
pentru acest scop. Evreii întreprinseră lucrarea fără să'șienu2ăamintescă,

că ei par

putea

s'o isprăvâscă,

scris în cărțile sfinţilor Proorori.

Ei căutară

dupre

pre

cum

e_2%_

cel mai Hm

dibaci meșteri, adunară material, ridicară risipiturele de pri-

sos și necurățiile și se aplicară cu un zel atât da mare la.
acestă lucrare, în cât femeile duceait pămînt și petre și
vîndură sculele lor spre a contribui la cheltuială. Imp&ratul, păgânii şi Evreii renunţă la ori ce altă ocupaţiune
spre a înainta acestă întreprindere. De și păgânii nu iubesc
pre Evrei, totuși le ajutară, în speranţa de a vedea ispră-

vită lucrarea și de a dovedi ca false proorociile

ce se fă-

cuseră de Mântuitorul. Pe lângă că Evreii erau animați
prin aceeași speranță, ei erai forte veseli de a, se servi de
acestă ocasiune spre a reclădi templul. Când aă scos tote
resturile vechilor ruine, în qiua chiar, când trebuea să pună
temeliile, se întîmplă un cutremur de pămînt care aruncă

petrele în aer și răni pe mal mulți, atât din cei ce lucrati
cât şi din acei pre cari curiositatea îi adusese acolo. Casele
ce sunt aprope de locul unde era odinidră templul și galeriile publice fură r&sturnate și unii fură sdrobiți, iar alții

acoperiți sub ruine.

Când a încetat

cutremurul

lucrătorii

reincepură lucrarea lor, atât pentru că le era forte plăcută,
cât și pentru că poruncile Imp&ratului le făcea lucrarea necesară. Oamenii caută adesea, ori aceea ce le e mal vătă-

|
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mător, ei renunță la fol6sele lor

cele

mai

solide

spre a.

mulțumi patima lor și cred cu greșală, că numai aceea ce'i
măgulesce, aceea le e folositor. Când sunt preveniţi odată.
de acestă rătăcire, nu mai sunt capabili atunci de a recun6sce aceea. ce le e folositor, nici a profita de nenorocirile ce li se întîmplă. Nu m& îndoesc de loc, că Jidovii
n'a fost atunci în acâstă stare. Căci în loc ca acel cutremur
sosit atât de neaşteptat să le fi fost un semn vă&dut, că nu

% era, plăcut lui Dumnedei restabilirea templului lor, ei o
424PX.reîncepură a doua 6ră. Insă se dice într'un comun acord fără
"ca nimenea să pună îndoslă, că de abia reîncepuseră lucrarea

ul Jor şi eşi din fundul pămîntului un foc care mistui pre mulți din
ei. Nu e de cât acâstă diferenţă în modul cu care se povestesce
acest fapt, că pe când unii dic, că focul ce'i mistuia e ieșit din
fundul pămîntului, alții asigură că a ieșit chiar din templu
când voiră să intre în el. Insă ori în ce chip lucrul s'a
întimplat, el nu e mai puţin minunat. Acestă minune fu

urmată de o alta mai manitestă şi mai surprinqătore, care
e următârea: Se arătară de odată cruci pre hainele lor;
aceia ce fu causa, că unii din ei mărturisiră îndată, că I-

isus Christos e Dumnedeii și că restabilirea templului nu'i
era plăcută și că alţii înfăţișându-se după cât-va timp la
biserică şi primind botezul, se siliră să ștergă greșala, lor,
prin rugăciunile și prin lacrimile lor. Iar dacă cine-va va
căuta. să se împotrivâscă de a da credare la ceea cespun,
să se informeze de la personele ce au audit, de lacei ce
fuseseră marturi la acâsta şi să întrebe chiar pre jidovii
şi pre păgânii, ai căror părinți începură acâstă lucrare fără
so potă isprăvi, sai mai bine dis, cari n'o putură începe.

CARTEA A ȘEASEA
CAPITOLUL

1.

Expediția lui Iulian contra Perșilor. Mortea sa.
Ce a scris despre acesta Libanius.
Am arătat în cartea precedentă tot ce sciam că s'a în- DA
tîmplat biserici! sub domnirea lui Iulian. Acest Impărat ho-____
tărind să facă r&sboiti Perșilor, trecu Eufratul în grabă, za.
chiar de la începutul primă-veriă; Și ne, vroind să intre în
Edesa, pote de ura religiuni! creştine pe care locuitorii o
adoptaseră încă de mult timp, el se duse la Carras, unde
găsind un templu al lui Lupiter, 'și făcu acolo rugăciunile
sale și aduse jertfe. Alegând apoi dout- deci de mii de Omeni
dintre tste trupele sale, îi trimise spre Tigru, pentru ca

ei să păzescă truntariile și să p6tă ușor să vină la el, când

ar avea, nevoie de serviciul lor. După acâsta scrise lui Arsacie Regele Armeniei, aliatul s&ă, spre a'l însciința ca să
țină trupele gata spre a! ajuta. Scrisorea sa era plină de
o îngânfare nesuferită. EI releva, în ea, cu o vanitate neasemănată, marile calităţi ce'] făceati demn să pos6dă Imperiul lumii Și care atrăgeai asupra lui dragostea deilor,

înjosea în mod

nedemn

pre Constantie

predecesorul

său „ana.

ca pre un principe fără spirit, fără inimă şi fără pietate, ___
ameninţa pre însuși Arsacie, cu o mândrie fără exemplu tuiaa,
că, dacă ar lipsi de a îndeplini dorința sa, Dumnedeul căruia el se închină nu'l apără de asprimea pedepselor sale.
Când credu că a pus în bună rânduială afacerile sale, duse

armata,

prin Asyria, luă o mulțime

prin inteligență,

de cetăţi și de forturi

sat prin asalt Și înaintă

nebunesce,

fără
14
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să cugete

că ar fi silit de a se reîntorce pe aceiaşi

cale.

că se afla

acolo

ardând grânaEI jefuia tote pieţele ce lua, dărâmând sai
ajunse la, ce,
rele și şurele.. Mergând dealungul Eufratului
mare, unde regii
tatea de Ctesifon, care e o cetate forte
la Babilon. TiPersiei 'și au locuința în loc de a o avea
ancora la, acestă
grul e destul de aprope de acolo. Neputând
o desparte de
cetate, din causa unui spaţii de pămint ce
te pe apă,
depar
mai
apă şi vădându-se silit sati de a merge
lon pe
Ctesi
la
sati de a părăsi vasele sale spre a merge

uscat el întrebă

pre prisonieri și aflând

timpului, el puse
un canal ce fusese astupat prin curgerea
spre cetaie
să curețe, atrase Eulratul în Tigru și merse
i de armata,
având tot-d'auna vasele. sale care pluteaii alătur
un înfricoşat
cu
lui
Tigru
sa. Insă Perşii arătându-se pe țărmul
recunoscu,
Iulian
apărat de Gmeni, de elefanţi şi de cai.
că

armata

se afla în

sa

era

închisă între

primejdie

dou&

mari

de a peri, sau de

fluvii, unde

ar rămânea

saii de s'ar reîntorce prin ţara, ce o ruinase

ea

acolo,

ast-fel prin

acolo de mântrecerea sa, în cât nu mai rămăsese nimic
alergări de
unci
cerea
care. EL "şi închipui de ai da petre
în câmpul
intre
să
cai şi propuse premii acelor ce ar vroi
vase dea
pe
era
de alergare. El porunci apoi oficerilor ce
extremitatea f6arunca provisiunile şi bagagiul, pentru ca
soldaţii să reînmetei și a pericolului la care ar fi reduşi

42

goiască

curajul lor, După

ospățul de sâră, el trimise să

ci să pună trucheme pe tribuni şi pre cei-l-alţi şeii, porun
nopții şi găsind
l
timpu
diam, pele pe vase. Ele trecură Tigrul în
iţi pe cel-l-alt țărm "i uciseră. Au fost

câți-va Perşi adorm
totuși unii, cari vădând

trecerea

Romanilor luară

armele

două părțile se
spre a se opune. Când se făcu diuă, amân
ucis o mulţime de
luară la luptă și Romanii după ce aă

i lor,
inimici şi au predat asemenea și o mrilţime din 6meni
lângă
lor
ul
lagăr
trecură încă odată fluviul și 'și aședură
a merge

Impăratul perdând pofta de
cetatea de Ctesifon
sale, pentru că tremai departe, porunci de a arde vasele
și începu a se rehuiaă prea mulți 6meni spre a le păzi
a. Prisonierii,
stâng
la
întârce dealungul Tigrului ce'l avea
mai întâi înă
cari serveaii de călăuză Romanilor “i duser
abondenţă.
în
e
to ţară forte roditore, unde găsiră bucat
să se expună
Câte-va ile după aceia un bătrân ce hofărise
să fie prins, Îu
la mârte pentru scăparea ţării sale, lăsându-se
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condus înaintea împ&ratului. Acest principe
întrebându!'l care
e drumul cel mai scurt și cel mai comod
pentru a readuce
armata, sa, el se oferi de a servi de călău
ză Și promisă de
a o duce în puţin timp la fruntarie, căci
nu erai de cât
trei saă patru dile de drum r&ă în timpul
căruia. trebue să
aibă bucate. Iulian înșelat prin cuvintările
şi promisiunile

acestui viclean înșelător, se lăsă să fie condu
s de

el. Ar-

mata însă după un mers de trei dile se
găsi într'o
pustie, neroditore şi nelucrată. Bătrânul
fiind supus la
nuri mărturisi că el se hotărise să se
expună la cele
mari primejdii pentru binele public al Persi
ei şi că era
să sufere cele mai aspre munci. Atunci
Perşii atacară

ţară
chi- |
mai
gata
pre

Romani, osteniți de lungimea drumului Și
de lipsa de buIn mijlocul celei mai mari călduri de luptă,
un ver
furios se ridică și umplu aerul de nori, care
ascunseră vederea, cerului și a, sdrelui. In timpul acestei
întunecimi ună DX.
călăreț ce alerg
cate.

Imp&ratului,

a în fuga mare dădu o lovitură de lanc
e_*?_
îl răsturnă la pămînt și'i produse o rană
mor- tniza

tală. Călărețul fugi îndată, fără să se fi sciut
cine e. Unii
spun, că

era un pers, alții că era un saracin. Unii
asigură,
că era un roman, care era indignat,
pentru Iulian prin că
slăbi

ciunea, și imprudenţa sa încurcase

armata, într'

un pericol atât de înspăimântător. Iată ce a
scris Libaniti Sofistul, născut în Syria, amic forte intim al lui
Iulian, despre auto-

rul morței sale: «Veţi fi pote forte veseli
de a sci numele celui
«ce

l-a ucis. Nu pot să vi! sun, pentru că nu'l
sciu ei însumi.
«Insă pentru că nici unl din inimicit sei
n'a fost recompensat
«pentru mâriea sa, e o probă evidentă
că nici unul din
«€i nu era autorul, Regele Persiei porun
ci, să! caute, şi a
«proclamat printr'un crainic, dar nimen
i nu se presentă
«spre

a primi recompensa. Noi le suntem forte
îndatorați
«că nu şl-aă atribuit gloria unei fapte ce
nu făcuse şi ne-a,
«lăsat libertatea de a căuta pre autorul morţi
i printre noi.
«Cei ce n'aveaii de loc interes de ay conserva
vița, pen«tru că nu'și conduceati viSța după legele
ce stabilise atât
«de înțelepțeșce, aceia, însuși au fost cari
ai profitat de

«acestă ocasiune spre a'l omori și cari ati
fost porni

ţi spre a
«cest grozav atentat prin dorința de o vi6ță
ușuratică, de
«care ei nu puteai să se bucure sub domnirea
sa ȘI mai cu
«seamă
«cultul

prin neplăcerea, ce avea, că el era forte
alipit de
Deilor, “pentru care ei n'aveai de cât avers
iune.a
RARA
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CAPITOLUL

Vedenie
Libaniu

40%.
_3%

ucis

de

un

despre mârtea

arătă lămurit
Creștin

II.

lui Iulian.

și acesta

că lulian

cuvinte,

prin aceste

adevărat.

e pâte

Cel

puţin

fu
e:

întredia fârte probabil, că vre-un soldat din armata Romană
de
sigur
nimic
prinse o faptă atât de îndrăznsță. Nu sciu
Insă
cât aceia ce spusei, atingător de mortea lui Iulian.
din
totă lumea, primesce întrun comun acord o istorie,
ii
care se vede clar, că acesta a fost un efect al dreptăț

dumnedeescă. Am

audit dicându-se, că unul din 6menii sti

la
a. avut vedenia pe. care voii povesti-o aci: Ducându-se
altă
nd
negăsi
și
el în Persia, se opri către s6ră într'o stradă
ori
locuință se culcă. într'o biserică. Acolo în timpul nopţii,
de
în vis, sai almintrelea, văqu o adunare de Apostoli şi
tul
Proorocă, cari se plângeau de batjocurile pe care impăra
de
elor
mijloc
asupra
biaii
le făcuse bisericii și cari convor
și
păreri
multe
mal
a aduce o îndreptare la acâsta. După
din
doi
ta,,
mai multe dificultăţi propuse dintr'o parte și dintr'al

ei se sculară și îndemnând

de nimic,
suverană.

adunarea

să nu se îngrijască,

plecară dea desbrăca pe Iulian de autoritatea,
Acel ce avusese acestă vedenie nu'și continuă

călătoria. Ci așteptând îndeplinirea vedeniei sale cu neliniște,

petrecu n6ptea în acelaşi loc, unde vEdu încă odată aceiași
adunare. Pe acei pe cari "i văduse plecând, reîntorcându-se,

.
aduseră noutatea despre mortea lui lulian.
în Alexanlocuia
care
,
creştin
filosof
In aceiași di, Didim
orbirea. lui
de
atât
,
durere
vie
o
dria şi care fiind pătruns de
a, se
biseric
ula
persec
el
îni?*.[ulian, cât şi de nedreptatea cu care

s6ră
_3% deda necontenit la, post şi la rugăciuni, adormi către
sine,
ie în scaunul său. Şi fiind-că în extas şi în afară de

el vădu nisce cai albi ce alergau

în

aer

şi

audi

dicend

celor ce eraii călări, mergeţi de spuneți lui Didim, că lulian a murit ucis, să se scole, să mănânce şi să spună.
acestă noutate lui Atanasie. Am audit dicându-se, că un

amic al lui lulian şi Didim, au avut

aceste

două vedenii.

ă nici una nică alta nu
Faptele a făcut să se recunâsc'că
a va voi încă să crâdă,
cine-v
dacă
lar
se depărta, de adevăr.
mortea lui Iulian fu ocă
că ele n'a fost pentru a arăta,
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pedepsă cu care dreptatea dumnedesscă a vroit să pedepsâscă furia cu care el persecutaşe biserica, să- ia ostenâlă
de a rechiema în memorie predicerea ce făcu un cleric în
același timp. Pe când Iulian se pregătia la r&sboiă contra.
Perșilor şi se lăuda, că atunci când îl va isprăvi, va trata,
pre creștini cu mai multă asprime şi că fiul teslaurului
nu va putea atunci să! ajute: acel cleric asigură, că acest
fiu al teslarului "i făcea un sicrii spre ai îngropa. EL recunoscu torte. bine el însuși, de unde venise lovitura cu
care

era, str&puns.

Căci

se

dice,

că

el luă

din

sângele

ce

curgea din rana sa șil aruncă contra cerului, ca şi cum
ar fi v&dut pre lisus Christos, că la, aruncat asupra lui și
i-a imputat mortea. Alţii dic, că asupra sorelui aruncă sân-

gele său, de indignare că l-a părăsit, de şi el președase la
nascerea sa. N'aşi putea spune, dacă sufletul s&u începând
să se desparță de corp şi a avea 0 cunoscință mai limpede de cât cunoscinţa de acestă “vi6ţă, el vădu pre lisus
“Christos,

pentru că sunt

iorte

puţine persone cari au vorbit

despre acest fapt: Insă iarăși n'ași îndrăsni

să le respingimubi.

ca pre un ce falș, pentru că Dumnedeu permite să se în- %
tîmple lucruri mai stranii și mai admirabile, spre a arăta, ia
că religiunea, creștină nu e întemeiată nici pe înțelepciune,
nici pe puterea 6menilor. E sigur, că Dumnedei a dat semne
«de mânia sa în tot timpul domnirei acestui principe și a
răspândit calamități publice asupra diferitelor provincii ale
Imperiului. El a sguduit pămîntul prin cutremuri atât de
furise, în cât nu era mai puțină primejdie în afară de
-case de cât în lăuntru. Aceea ce am audit spunându-se,
mi dă. ocasiune de a'mi forma o opiniune, că sub domnirea acestui principe, sau cel puţin în timpul când el se

bucura de demnitatea, de Cesar,

marea

ieşi din marginile

sale şi inundă Alexandria cu -o ast-fel de furie,: în cât atunci când se retrase, se găsiau corăbii pe acoperișul caselor. Locuitorii acestel cetăţi fac în toţi anii pomenire de

diua

în care

de bucurie,

se întâmplă
spre a mulțumi

acestă nenorocire și fac
lui Dumnedei

că

i-a

focuri
scăpat

de primejdie. Sub domnirea sa. fu încă şi o secetă atât de.
mare, în cât aerul se strică și 6menii din lipsa de alimente
obicinuite, fură siliți să recurgă la acele de animale. Ciuma
urmă tometei ȘI pricinui mâriea mai multor Gmeni. Iată
stareaîn care se găsi Imperiul sub domnirea lui lulian.
NIN

NIN
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CAPITOLUL IL.
Jovian

ami?

După

3

printr'un

mârtea

e proclamat

sa, autoritatea

comun

acord

Împărat.

suverană

al soldaţilor.

fu dată lui Iovian:

El deocamdată

o re-

iba fUsă, protestând că e creștin. Dar când soldaţii sciură, că
religiunea sa era causa refusului s&ă,

erai de aceeași religiune ca dinsul.
în care slăbiciunea

lui

Iulian

ei strigară că și ei

Gravitatea, pericolului

pusese

s6rta

Imperiului

şi

lipsa. de care suferea armata într'o țară inimică obligară
pre lovian să facă pace cu Perșii şi ale lăsa câte-va ţări
ce depinseseră odinidră de -Romani. Fiind-că el recunoscuse prin experiență, că nepietatea predecesorului său întăritase mânia lui Dumnedeiă și atrăsese calamitățile publice, el scrise guvernatorilor de provincii ca popârele să
se adune în biserici și să nu mai mărturis6scă altă religiune de cât religiunea creștină. El înapoie clericilor, văduvilor şi fecidrelor privilegiile ce le fuseseră acordate
de Constantin și de principii fiii săi şi luate de Iulian. Adresă de asemenea o poruncă lui Secund Pretectul Pretoriului, prin care stabili pedâpsa, de morte eontra acelora,
nu numai cari ar lua în însoţire sai ar răpi o feci6ră consacrată lui Dumnedeiă, ci chiar cari ar privi-o cu intenţiuni
rele. Aceea ce'l obligă să facă acestă lege, ecă sub dom-

nirea lui Iulian, câţi-va. Gmeni perduţi și 'desfrânați luară
în însoţire călugărițe și le conrupseră de voie sau cu sila,
precum

se întâmplă

tot- d'auna

când se persecută

pietatea

și când se aprobă destrânarea.
CAPITOLUL
Sinodul

AzulaaD.N.

din

Antiochia.
Scriscrea
Jovian.

Sinodului

către

Episcopiire înoiră atuncea chestiunile și reîncepură disputele:

asupra doctrinei.
Iulian

1V.

Ei rămăseseră în liniște şi păziseră tăcerea,

”
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în timpul domnirei lui Iulian, sub carele religiunea era în
primejdie de a fi cu totul oprimată, fără a avea altă ocupațiune, nici altă cugetare, de cât de a îmblânzi mânia lui
Dumnedei prin sîrguința și căldura rugăciunilor lor. Ast-fel,
Gmenii au obiceiul de a se uni cu inimicii lor casnici, când
sunt atacați de inimică streini, iar când sunt scăpaţi de aceștia, atunci et își reiau prima lor animositate şi se despart de- cei-l-alți. Nu e aci locul 'de a arăta exemplele pe

care istoria diferitelor popâre le dă despre acestă purtare.
Basilii Episcopul de Ancira, Silvan Episcopul de Tars, Sofronius Episcopul de Pompeiopole şi cei-l-alți din partidul
lor, cară aveati mare aversiune de eresia Anomeenilor și
cari primeaii termenul de asemenabil în ceea ce privesce
substanța, în locul acelui de consubstanţial, trimiseră o scris6re Impăratului, prin care, după ce i-ati mărturisit, că ei
mulțumiati lui Dumnedeii cu umilite rugăciuni pentru că
Pai înălțat pe tron, îl rugară, sau de a porunci ca aceea
ce se hotărise în Sinâdele din Rimini și din Seleucia să
rămână tare și nestrămutat şi că aceea ce se făcuse prin
intrigi şi prin creditul unora, să fie declarat nul, sau dea
permite, ca Episcopii să se adune unde le-ar plăcea, fără
să se pâtă face alte adunări în același timp, dupre cum
se făcuse sub domnirea lui Constantie. Ei adăogară, că nu
venise la lagărul său spre a nu'! incomoda şi că dacă el
le-ar permite să se adune, ei ar face. călățoria cu caii ȘI

cu cheltusla lor.
Antiochia,

Un sinod

ținându- se în același timp în ă.

cetate din Siria, credința

Sinodului

din

Niceea_%%._

fu confirmată acolo şi s'a decis, că trebue să se ţină că tim
Fiul lui Dumnedeă e de aceeași substanță cu Părintele stă,
fără a se îndoi cine-va de acest adevăr. Meletie care conducea atuncea biserica din Antiochia, Eusebiu Episcopul
de Samosata, Pelagie Episcopul de Laodicea în Siria, Acacie
Episcopul de Cesareca în Palestina, Irinion Episcopul de

Gaza şi Atanasie Episcopul de Ancira, asistară la acest
Sinod. Când și-au terminat lucrările, ei informară pre Impăratul despre cele ce se hotăriseră acolo,
în termenii următori:

prin o scris6re

—
Prea-piosului şi prea
nul

Jovian,
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iubitului de Dumnedeă,

învingător,

copilor din

August:

diferite provincii,
|
Antiochia.

Sinodul

DomEpis-

adunaţi în

«Impărate prea iubit de Dumnedeu, noi scim, că prima și
«principala grije a pietăţii vostre e ce a întreţine pacea,
«şi concordia în biserică. Scim de asemenea, că voi aţi
«primit pecetea adevăratei credinţe, care e temelia şi semnul
«acestei concordii şi al acestei păci. Pentru acesta temen«du-ne de a fi puși în numărul acelor ce turbură acestă
«pace şi cari r&stornă acestă credință. Noi declarăm pie«tății vostre, că aprobăm și ţinem doctrina Sfintului Sinod,
«care a, fost. odinioră adunat în cetatea de Niceea. Deci,
«fiind-că termenul de consubstanţial care isbesce pre unele
«pers6ne şi care le pare straniă, a primit de la sfinții pă«rinți un înţeles forte sigur şi forte catolic și că el însem«n6ză, că Fiul lui Dumnedeii e
arinteluă său şi este asemenabil
- munn.«substanţa și că e forte proprii
363.
«lui Arie, carele dice, că Fiul e

născut din substanța păcu el, în ceea, ce privesce
pentru a răsturna rătăcirea
făcut din aceea ce nu era

mia «mai "nainte, dupre cum Anomeenii dic încă cu o cute«zanță mult mai nesuferită de cât cei-l-alţi, spre a ruina
«cu totul liniscea şi unitatea bisericii: Noi am alăturat la

«relaţiunea

n6stră

şi o copie

a profesiunei

de credinţă,

« compusă de călre Episcopii Sinodului din Niceea, pre care
«0 primim din tot sufletul nostru». lată ce hotăriră Episcopii adunați în Antiochia pentru confirmarea doctrinei Sinodului din Niceea, 'a cărei profesiune de credinţă ei o alăturară la scris6rea lor.

CAPITOLUL

V.

Virtutea lui Atanasie recunoscută de Impă&ratul
Jovian. Vedenia lui Antonie, renumitul pustnic.
In acel timp Atanasie Episcopul de Alexandria, dupre
socotința amicilor săi, credu de datorie să mergă spre a
visita pre Impă&ratul, fiind-că mărturisia religiunea creştină. Ducându-se deci pentru acest scop la Antiochia, el îi
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propuse aceea, ce credu de cuviință. Unii spun că Împ&ratul a trimis să'l chieme cu scop de al consulta pentru
aceea ce ar trebui să facă spre binele religiunii și pentru
stabilirea sănătâsei doctrini. Când a isprăvit aceea cea
putut face în folosul bisericii, el cugetă la reîntorcerea sa.
Euzoius Episcopul Arienilor, din cetatea Antiochiei, întreprinse să facă pre Probatius Eunucul, Episcop Arienilor
din Alexandria şi fiind-că toți cei din partidul s&ă conspira cu dinsul să pună în lucrare acel plan, Lucius născut chiar în cetatea Alexandriei, ce fusese odinidră hirotonit preot de către Georgie, se sili de a da Impăratului
rele informațiuni despre Atanasie, representându'l ca. pre

un

om

damnat

care
de

sa, ca autor

fusese
mai

acusat

multe

disputelor

ori

de mai
la

despre

multe

exil, înainte

natura

crime
de

şi con-2idomnirea

Dumnedeească

și

a turburărilor bisericii şi'l rugă dea pune un alt Episcop
în locul săi. Imperatul care era forte bine informat despre
“cursele pe care
spre al perde,

inimicii
departe

lui
de

Atanasie '! întinsese odini6ră
a da credare discursurilor lui

Lucius, "1 concedie cu ameninţări de a pedepsi calomnia
și porunci lui Probatius și celor-l-alţi Bunuci de a sta liniștiti, fără a aţâța vre- -odată asemenea turburări. De la acestă întrevedere, el avu tot-d'auna o stimă și o prietenie
deosebită pentru - Atanasie şi'“i permise să se reîntârcă în Egipt. spre a conduce bisericile de acolo, cum va crede de
cuviinţă. Se dice chiar, că :concediându-l, el '] lăudă pentru eminența virtuții sale, pentru curăţenia moravurilor și
pentru înțelepciunea conduitei sale și pentru mărimea elocinţei sale. Iată cum doctrina Sinodului din Niceea după ce a fost
mult timp combătută, remase în fine victori6să sub acestă dom-

nire a lui Jovian, de și ea a trebuit să susțină mai tărziui din noă
alte lupte. Căci lipsea încă ce-va lă predicerea lui Antonie,
acel pusnic atât de renumit, care nu trebuea să se îndeplinescă, de cât sub domnirea lui Valens. Se dice, că mai
'nainte de a se fi făcut stăpâni pe biserici Arienii în fimpul lui Constantie, el avu în vis în timpul căruia i se păru
că vede nisce măgari în biserică, cari r&sturnară altarul cu
loviluri pe picidre; şi că deșteptându- se, el predise, că pacea bisericii va fi turburată
prin
doctrini corupte şi
scandal6se, ce se vor nasce în mijlocul ei. Adevărul visulul
ȘI al predicerii sale s'a confirmat prin întîmplările viitâre.
PD
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CAPITOLUL VI.
Anal

D.N,

z

"XMârtea

363.

——

lui

y

.

Proclamarea lui
.
N
.
Asociarea lui Valens.

Jovian.

Jovian si

Constante

y

._.

Valentinian.
”

2

Pe când Impăratul Jovinian mergea la Constantinopole,
el muri grbnic la Dadostan, un sat din Bitinia, fie pentru
că a mâncat sâra cu abus, dupre cum spuneau unii, fie
pentru că s'a culcat într'o cameră zidită din nou şi ai că-

rei pereți erai încă umedi și unde se aprinseseră o mul-

țime ce cărbuni în timpul ernei spre a o usca. Când armata
ajunse la, Niceea, cetate din Bitinia, ea, proclamă. pre Imp&ratul Valentinian, om de inimă și capabil de a comanda.
Nu era mult timp de când se reîntorsese din locul exi-

lului săi: Se dice, că îndată ce lulian ajunse la Imperii,

el "l lipsi de dregă&toria sa de tribun al Jovienilor, sub pretext, că'și îndeplinia r&i serviciul săă și că nu conducea
pe soldaţi cum trebuea în contra inimicului, însă iată care:
a fost adevărata causă! Pe când lulian se afla în Galia, el

se duse într'o di într'un templu
lentinian era cu el, dupre

spre a lace o jertfă. Va-

vechiul obiceiă ce se observă încă

şi astă-qi, că Jovinienii şi Herculienii, car sunt 6meni de:

răsboiă, ce s'au numit ast-fel cu numele lui Jupiter şi al
lui Hercule, sunt tot-Vauna împrejurul Împăratului spre a'l
păzi. Când erai aprâpe să intre în templu, Sacrificatorul:
aruncă apă asupră lor cu o ramură de arbore, dupre obiceiul superstiției păgâne. Picătură din acea apă cădend pe
haina lui Valentinian, care era creștin, el se supără contra,

Sacrificatorului şi! adresă câte-va

mi]

vorbe

destul de

aspre.

Se spune chiar, că el tăe haina în locul unde era udată,
și! aruncă în fața Impăratului. Acest principe păstrând
tot-Wauna de atuncea în adincul sufletului sei ură în contra“:

exilă la, Meletin în Armenia,

_—dregătoria,

nevro nd să se credă,

sub pretext că'și negligea
că- persecuta,

reiigiunea.

vezi: în persâna sa, de t6mă de a tace să câștige calitatea de:
wie. martir, saă de mărturisitor. El cruța pre cei-l-alţi

creştini

în același mod, dupre cum am spus'o, pentru că recunoscuse, că persecuția nu servea de cât să le facă numele:

mai cunoscut şi să întărescă din ce în ce mai mult teme-
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liile Religiunii lor. Indată ce Jovian ajunse la Imperii, Valentinian fu rechiemat la Niceea: însă acest principe murind curând după aceea, el fu ales cu ce nsimţimîntul tuturor celor mari spre ai urma. După ce a îmbrăcat serănele puterii suverane, soldaţii strigară, că trebuie să aibă
un coleg pentru a o împărţi cu el. El le spuse însă: De
voi depindea să mă proclamați ; însă dupe ce maţi
proclamat,

nu

a face aceea

mai

depinde

ce propuneţi.

de

voi,

ci de

Fiți liniștiți,

mine

Cam

de

tre-

bue să fie supușii şi eă voiă porunci ca suveran,
aceea ce voii crede de cuviință. După ce a respins
ast-fel

propunerea

soldaţilor, el se duse

la Constantinopole,

“declară pre fratele săi Împărat şi dându'i Orientul pentru
partea sa, el 'și reservă partea ce se întinde spre Occident

şi de la Uliria până la Africa. Ei profesaă

amindoui

Re-

ligiunea creștină ; îns& nu erai de aceiaşi opiniune, nici
de aceleși moravuri. Valens, fiind instruit și botezat de Eudoxie urma rătăcirile lui Arie şi ar fi silit bucuros pre t6tă

lumea să le urmeze.

Valentinian

din Niceea şi favorisa
pre cel-l-alți.

ţinea, doctrina. Sinodului

pre cei ce o ţineau,

fără a supăra

CAPITOLUL VII.
Sinodul din Lamsac. Catolicii alungaţi
biserici de către Arieni.

afară

din

Pe când trecea prin Tracia spre a merge de la Constantinopole la Roma, Episcopii Helespontului, ai Bithyniel
și alții câţi-va, cari credeai, că Fiul lui Dumnedeu este: de
aceiași substanţă cu Părintele său, trimiseră la dînsul pre
Hipatian Episcopul de Heraclea, pentru a'i cere permisiune
de a se aduna spre a corige aceea ce era de dis relativ
la doctrină. Hipatian indeplinind ordinul
ce primise, Valentinian îl r&spunse: Nu'mi e mie permis, căci nu sunt de
cât un laic, de a pătrunde prea departe în aceste feluri de
materii; Episcopii cărora le aparţine să judece despre acestea să se adune unde le va plăcea. După acest răspuns, Epis-

copii

se adunară

la Lamsac și după ce ai

conferit îm-

—

220—

preună timp de dou luni, ei declarară nul tot ce se hotărise la: Constantinopole prin intrigile lui Eudoxie şi ale

lui Acacie și hotăriră ca formularul ce întocmiseră
sanii lui Eudoxie,
dent

și făcuseră

ca compus
ca

de către Episcopii

să fie autorisat

de iscălituri, promiţâni

printrun

de a condamna

parti-

din Oecci-

mare număr

doctrina

acelor ce

spun, că Fiul lui Dumnedeă e neasem&nabil cu Părintele
s&ii în ceea ce privesce substanţa de și n'au îndeplinit acestă
promisiune să fie respins: că doctrina celor ce spuneau, că
Fiul lui Dumnedeui e aseintnabil cu Părintele s&u în ceea
ce privesce substanţa să fie preferată, pentru că trebuea neapărat a se servi de termenul de asemenabil, spre a areta,
deosebirea de persone, tâte bisericele să ţină doctrina ce
fusese propusă la sfinţirea bisericii din Antiochia și confirmată

în Seleucia.

Pe

lângă

acestea

ei

hotăriră

ca Epis-

maoi:copii cari fuseseră depuși de către acei ce susțineau, că Fiul
lul Dumnedeu
“VPalentinisa şi
Valens

restabiliți
Insă.

este

neaseme&nabil

în bisericile

cu i6te

cu Părintele

lor, ca. fiind cu

acestea, cei ce ar vroi

stu, să fie

nedrepiul depuși.

să'1 acuse, ar putea so

facă, cu îndatorirea, că dacă pe urmă acusaţiunea ar fi dovedită calomni6să, ei să fie pedepsiţi cu aceiaşi. pedepsă cu
care acusaţii ar fi fost pedepsiţi, dacă s'ar fi dovedit vinovaţi. Ei hotăriră de asemenea ca Episcopii provinciei şi
acei din provinciile vecine să fie judecătorii lor şi să se
adune în biserica unde vor fi marturii ce ar putea depune
pentru faptul de care ar fi vorba. După ce ai hotărit cele
ce spuseii, ei oferiră partisanilor lui Eudoxie de a'i admite la împărtășirea lor, dacă ar vroi să schimbe credința.
Ins&

torilor

aceştiea,

respingând

tuturor

acesta

bisericilor,

aceea

condițiune,

ce

ei scriseră. păs-

hotarseră.

Judecând

apoi, că Eudoxie nar lipsi de a se sili să insinue vederile sale la Curte și de a da rele informaţiuni despre credința lor, ei hotăriră de a'l preveni și de a informa pre
Imp&ratul de cele ce se petrecuseră în adunarea lor. Deputaţii lor găsiră pre Valens, când el se reîntorcea din
Thracia, unde fusese spre a însoţi pre Valentinian, fratele
stii, care mergea la Roma. Dar fiind-că el era deja câştigat de Eudoxie, el îi sfălui să se unâscă cu dinsul. De-

putaţii arătându-i surprinderea ce întrebuințase Eudoxie în
Constantinopole

și intrigile

ce făcuse

spre a distruge

nodul din Seleucia, el se umplu: de mânie,

Si-

"i exilă și po-

runci ca partisanii lui Eudoxie să conducă bisericile. Apoi
se duse în Siria, temându-se ca nu cum-va, Perșii să rupă
suspendarea ostilităţilor ce făcuseră cu Jovian pentru treideci de anl. Insă aceste popâre neîntreprindând nimic în
prejudiciul iractatului, el rămase în Antiochia, condamnăi* 2
pre Meletie la exil, cruță pre Paulin din respect pentru
nrși
virtutea sa, alungă din biserică, pedepsi cu amendă pre e nian

Valea.

acei ce evitati împărtăşirea lui Euzoius.

CAPITOLUL

Mortea

lui Procopie.

Revolta

VII.
sa.

Căderea

lui

Eleusius. Pocăința sa. Eunomiă îi urmeză.

Catolicii ar fi avut
crudă,

mal

cuţiune

fără

dacă

îndoială în acel timp -o perse-

Procopie

par

fi provocat

un r&s-

poiti civil și dacă ridicând în puţin timp o mare armată.
mar fi mers contra, lui Valens. Acest Impărat luându-se la
luptă cu dinsul aprope de Nacolia cetate din Siria, îl prinse:
viă prin trădarea lui Agilon și a lui Gomoar, căpitani din.
partidul s&ă șii omoriră pe câte trei cu o crudă morte.
Căci se spune că el porunci să taie cu ferăslrăul pre acești
doi

căpitani, de

şi le jurase «o prietenie

nestrămutată,

iar:

“pentru Procopie porunci să'l lege cu amândouă copsele de
ramurile a doi .arbori, ce le plecase anume și când Je:
lăsă, ele își reluară starea lor naturală şi”l sfăşiară în două:
Acest

r&sboiu

Niceea,

unde

fiind

ast-fel terminat,

bucurându-se

Valens

se

reîntorse

de un deosebit repaus,

la

el tur-

bură repaosul acelor ce nu era de credinţa sa, asupra na-

turii dumnedeesci și deveni furios de mânie contra Episcopilor Sinodului de Lampsac, pentru că condamnaseră
pre cei-l-alți Episcopi, car! suțineai doctrina 'lui Arie și

formularul de credință compus de Sinodul din Rimini. «Ai DAR:
Fiind în acestă stare, el trimise să cheme pre Eleusius ass.
Episcopul

copil de

de Cyzic și vroi să'l silescă să se unâscă cu Epis--Vaicati”

credința sa pe cari el îl adunase. Elensius se 0- Msi

puse de o cam dată și arătă destul curagiu. Insă mai pe
urmă temându-se ce a fi alungat din biserica sa și lipsit
de averea sa dupre cum era amenințat de Imp&ratul, el
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consimţi

la dorința

acestui

Nu

principe.

De abia dăduse acest

consimțimint și fu coprins de o mare căință.

du-se la Cyzic,
pre

popor

îndeplini

să

Reîntorcân-

el mărturisi în public greşala sa și îndemnă
al6gă

un

alt păstor,

fiind-că el nu

funcțiunile de păstor de

când

mai putea

renunțase la cre-

dință. Stima, ce locuitorii aveati de virtutea sa împedicându'i
de a procede la alegere, Eudoxie Episcopul Arienilor din
Constantinopole, hirotoni pre Eunomiă în speranţă, că el
ar atrage prin elocința sa pre tot poporul. din Cyzic la
credința sa. Când sosi în acea cetate cu un ordin al Imperatului şi alungă pre Eleusius, luând în stăpânire bisericile acel din popor, cari nu erai de credința sa zidiră
o biserică în afară de cetate. Voiii avea ocasiunea de a
vorbi despre el-în curind cum şi despre eresia ce pârtă
numele săti
CAPITOLUL

LX.

ele tratamente făcute celor ce susțineai doctrina
Sinodului din Niceeu.
Cei ce susțineai

în Constantinopole

din Niceea și Novaţienii chiar fură

prime.

EI fură alungaţi

credinţa

Sinodului

tratați cu aceeași as-

din cetate din ordinul Imp&ratului

Și bisericile acestor din urmă fură închise. Cei-l-alţi n'aveati
biserici ca să se pâlă închide,

de

când

stantie.

ele fuseseră

Agelius,

luate

fiind-că era îndelungat timp

de la ei sub

care de la acea

domnirea

domnire

lui Con-

conducea

bise-

rica Novaţienilor din Constantinopole, şi care observă sfin-

tele canne cu o minunată exactitate, fu condamnat la exil.
munxEl nu poseda nimic, ceea ce e considerat ca efectul celei
35. mai sublime Filosofii. De aceea modul cu care trăia nu':

“vamu-făcea, nici o lipsă dacă n'are avere. Căci el n'avea de cât
Yim O haină și umbla tot-d'a-una cu picidrele g6le. EI fu curînd după aceea rechemat și stabilit în guvernămiîntul
bisericilor

sale,

prin

mijlocirea lu! Marcian,

bărbat

de o

rară virtute și de o deosebită erudiție care servise odinioră

între trupele palatului şi care fiind hirotonit după aceea
preot între Novaţieni, înveţa gramatica pre fiicele Imp&ra-

tului, Anastasia, și Carosa. Se află și până astă-d! la Con-

stantinopole, băi, care portă numele acestor două principese.
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CAPITOLUL

Valens

Imperatul

deputaţiuni la

X..

persecută pre Catolici.

Valentinian

In acelaşi timp se născu
Valentinian, căruia îi dădu
clame Impărat Gratian, un
rului isbucnise în acel timp
extraordinară şi prin furi6se

Ei trimit

și la Liberiă.

în Occident un fii Împăratului
numele său și făcu să se proalt fii al său. De și mânia, ceprin o grindină de o mărime
cutremure de pămînt, Valens

ass

şi Eudoxiu continuară cu aceeași ardâre ca şi mai "nainte

persecuția ce ei începuseră conira crestinilor, cari nu erai
de credinţa lor. Persecuţia le reușise pre atât de bine pre
cât putuseră să dorescă contra acelor ce susțineaii doctrinasnuna.
Sinodului

din

Niceea,

fiind-că

nu

le mai

lăsase

eraă

în mal

nică bise-

36.

zică, nici păstori în Tracia, în Bitynia, în Helespont, nici vant
în cele-l-alte provincii mai depărtate. Ei întârseră deci mâ- aa
nia. lor

contra

Macedonienilor,

cari

mare

nu-

măr de cât cek-l-alți în provinciile de care vorbilă și le făcură fârte aspre tratamente. Aceştia temându-se de a fi
trataţi încă cu mai multă asprime, trimiseră deputaţi în

mai multe cetăți la acei de vederile lor şi conveniră cu
dinşii de a face recuss la, Valentinian și la, Liberiu Epis-

copul

de Roma,

mai

bine de cât

şirea, lui Valens şi a lui Eudoxiu.

ustatie Episcopul de Sebastia,

să participe la Impărtă-

Eă aleseră

deci pre Ei-

pre Silvan Episcopul de Tars

și pre Theofil Episcopul de Castabalieni și! trimiseră la Im-

păratul Valentinian cuo scrisâre pentru Liberiă Episcopul
de Roma şi pentru cel-l-alți Episcopi din Occident, prin
care îi rugati ca pre nisce prelați ce rămăseseră tot-d'auna

tari în credinţa ce primiseră de la Apostoli şi cari părea
a fi mai cu deosebire însărcinaţi de cât cei-l-alți cu grija,
și cu obligaţiunea de a conserva curățirea religiunii, de a

primi cu bună voinţă pre deputaţii lor şi de a conferi cu
ei asupra mijlocelor de a stabili o bună orînduială în biserică. Când Deputaţii sosiră în Italia, ei aflară acolo, că
Impă&ratul era. ocupat în: Galia cu r&sboiu în contra barbaxilor. Reflectând că ar fi grei şi chiar primejdios de a
merge să'l găsescă acolo, ei presentară, scris6rea lor lui
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Liberiă și după ce aii convorbit cu el, condamnară pre
Arie și pre Sectatorii sti, respinseră ori ce altă. doctrină:
contrară doctrinei Sinodului din Niceea, admiseră termenul,

de consubstanțial, ca un termen ce însemnâză acelaşi lucru
anul

cu asemănabil, în ceea ce privesce substanţa. Când au presentat lui Liberiă o profesiune de credință conformă cu aDN.
ceea ce spusei, el îi admise la Impărtășirea sa și trimise
o scris6re Episcopilor din Orient, prin care Jăuda curăția

se credinţii lor şi făcea o descriere despre modul cu care se
Valeas, petrecuse conferinţa ce avuse
prolesiunea - lor. de credinţă.

cu e. In fine, iată care era

CAPITOLUL

XI.

Profesiunea de credință a lui Lustatiă, al lui Silvan
și a lui Theofil,

Lui Liberiii, Domnul

deputați ai Macedonienilor
către Liberiă.

nostru, fratele nostru şi colegul nostru, Eustatiă, Silvan şi
Theofil: salutare în Domuul nostru.

«Dorinţa ce avem de a face să înceteze ori ce ocasiune
«ereticilor de a publica opiniunile lor estravagante, care

«sunt un subiect de cădere și de scandal credincioșilor,
«ni-au silit să îmbrățișăm și să susţinem decisiunile făcute.
«de

Episcopii

ortodoxi

la Lampsac,

la Smirna

«cetăți. Fiind trimiși de către acești
«cât şi la cei-l-alți Episcopi

«declarăm,

Episcopi,

din ltalia şi din

şi în

alte

atât la voi

Occident:

Noi

că îmbrățișăm doctrina catolică, care a fost a-

“ «probată prin

expresiunea a trei sute opt-spre-dece

«insuflați de Dumnedeiă,

în Sfintul

Sinod

din

Niceea,

prelați.
ținut

«sub domnirea lui Constantin de fericită memorie, care a r&-.

«mas tot-d'auna de atunci neviolabilă și în care s'a servit cu
miza «dreptate de termenul de consubsianţial contra rătăcirilor lui

«Arie. Atestăm prin iscălitura n6stră, că noi am ţinut tot-d'a-.
“Talent. «una, aceeași doctrină, ca acei sfinţi Episcopi, că o ţinem şi că
a și 0 Vom ţinea până la ultima suflare. Noi condamnăm pre A«rie, doctrina sa şi pre discipolii săi. Condamnăm de .ase--
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«menea eresia, lui Sabelius, a lui Marcion, a lui Marcel, a
«lui Pavel de Samosata și pre tote eresiile, cari sunt con«trarii doctrinii ce aă stabilit acești sființi Episcopi ai Si«nodului din Niceea. Noi pronunțăm anatema contra lui
«Arie și condamnăm aceea ce sa fâcut în Sinodul din
«Rimini, contrarii doctrinii Sinodului din Niceea, de şi fi«ind înșelați prin vicleșug şi prin călcarea de jurămînt a
«unora, noi am subscris acolo la Constantinopole când V'aă
«adus ce la Niceea, cetate din Tracia.» Ei adaogară la a-cestă profesiune de credință simbolul întreg al Sinodului
din Niceea și primind de la Liberiii o scrisre ce conţinea
o relaţiune de tot ce se petrecuse între dinșii, ei plecară
în Sicilia.

CAPITOLUL

Sinodul

XII.

din Sicilia și din Tyana.

„licilor.

Fuga şi reîntorcerea

Persecuţia

Cato-

lui Atanasie.

Episcopii adunându-se în acestă insulă și hotărînd același lucru, care era cuprins în profesiunea: de credinţă a
deputaţilor Sinodului din Lampsac, se reîntorseră-la bisecile lor. In același timp a fost un sinod în cetatea de Tyana,
unde asistară Eusebiii Episcopul de Cesareea din Capadocia, Atanasie Episcopul de Ancyra, Pelagie Episcopul de
Laodiceea, Zenon Episcopul de Tir, Pavel Episcopul de Emesa, Otreius Episcopul de Meletin, Grigorie Episcopul de

Nazianz și mai mulți alţii ce se adunaseră la Anliochia sub
domnirea

lui

Jovian

și hotăriseră

de a conserva

în mod_**

inviolabil doctrina consubstanțialităţii Fiului lui Dumnegei set

ŞI unde scrisorile lu! Liberii și ale celor-Valți Episcopi fură Vas
cetite. Cetirea celor ce conținea acele scrisoră, umplând de
bucurie pre Sinod, el scrise tuturor bisericilor cu ele să'și
dea osteneala de a ceti decretele Episcopilor din Occident
ȘI scrisorile lui Liberiu şi ale Episcopilor din Italia, din Africa, din Galia și din Sicilia, ce aduseseră deputaţii Sinodului din Lampsac și de a reflecta asupra numărului aces- tor prelați, care era cu mult mai mare de cât numărul acelor ce asistase la Sinodul din Rimini de a participa la
15
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împărtășirea lor și
credința lor; și în
măverii la Tars în
aduna acolo, vre-o

în Caria,

de a declara prin scris că ei erai de
fine de a se găsi înainte de finele priCicilia. Pe cână ei eraii gata de a se
trei-deci de Episcopi din Asia, adunaţi

mărturisiră că ei aproba

şi lăudau

din totă i-

nima lor scopul, de a uni pre credincioși în adevărul unei
aceleiași credințe, însă că 'ei nu puteaii primi termenul de

consubstanţial şi că, credința Sinodelor din Atiochia şi din
Seleucia, care era şi credința lui Lucian martirul și care
fusese stabilită de către predecesorii lor cu greutăţi extreme,
trebuie să fie inviolabilă. Imperatul dupre stăruința, lui Eudoxie, interdise să se ţină Sinodul ce trebuea să se întru-

nâscă în Cicilia și întrebuinţă chiar amenințări spre a'l împedica.
alunge

El porunci încă Guvernatorilor de provincii, ca.să
din biserici pre Episcopii ce fuseseră depuși sub

domnirea lui Constantie și restabiliți sub domnirea lu! lulian. Cei mai însemnați magistrați vroiră să alunge pre Atanasie în virtutea acestui ordin, care coprindea pedepse
pecuniare și corporale contra lor, la cas când nu s'ar supune

ei -ordinului. Insă poporul adunându-se, rugă pre guvernatorul să
——-nu alunge cu atâta ușurință pre Atanasie și de afi atent asupra

vieti termenilor din edict, care nu cuprindea pre Episcopii, cari fiind
ta: exilați de Constantie, fuseseră rechiemaţi de lulian, din numărul cărora era lămurit, că Atanasie nu era, fiind-că el
fusese rechiemat de Constantie însuși, persecutat apoi de
lulian și în fine restabilit de Jovian. Prefectul nu fu convins de aceste argumente, dar cu tote acestea, vădând că
poporul se aduna şi era gata să se rescdle, el inlormă
despre acâsta pre Impăratul şi lăsă pre Atanasie în Alec- .
sandria. Câte-va dile după aceea când mişcarea fu potolită
Atanasie eși din cetate şi se ascunse. În n6ptea, aceleiași
dile guvernatorul de Alexandria și com indantul trupelor din
Egipt, luară în stăpânire bisericile, unde el locuia de obici-

nuit și după ce Vai căutat

până şi în bolți, ei se retra-

seră fără să'l fi găsit. Fie-care se mira, că Atanasiea scăpat ast-fel, fie prin o descoperire dumnedescă, fie prin
sfatul

amicilor

săi.

Dar

în fine, se pare,

că trebuea

să aibi

o prudență mal mare, de cât prudența ordinară spre a
prevedea și spre a evita O primejdie atât de grabnică..
Unii asigură, că de îndată ce vădu, că poporul era dispus
la rescâlă, el se ascunse în mormîntul străbunilor săi, te-
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mându-se de ai atribui lui neorânduelile ce ar putea să
se întimple. Imp&ratul Valens îi permise curând după aceea

de a se .reintorce la Alexandria și de a conduce bisericile
de acolo ca și mai înainte. M& îndoesc, că Valens a lucrat
întru acesta, dupre inclinația sa. 'Mi

închipuesc

mai bine,

că reflectând asupra înaltei stime ce Atanasie își câștigase
în spiritul întregei lumi, el se temu,

ca nu

cum-va

relele

tratamente ce i-ar face să întărite pre Valentinian, pre careu2Xîl sciea că e fârte alipit la doctrina, -Sinodului

saii că el se temu
Episcopul

să,

din Niceea,

ca nn cum-va poporul care își iubia sin

să se pornâscă la vre-o întreprindere pă- fn

gubitore binelui statului. Cred încă, că e fârte probabil că
Episcopii Arieni nu interveniră în acâstă împrejurare cu.
forte mare stăruință în contra lui, de frică, că fiind alungat din Alexandria, să nu aibă ocasiunea dn ă merge la,
curtea ambilor Impărați, să nu atragă pre unul la credința
sa şi să nu pornâscă pre cel-l-alt contra lor. Ideea, că tot
ce se petrecuse sub domnia lui Constantin le dăduse din
curagiul din virtutea sa, nu le lăsa nici un repaos. EL evitase în adevăr atunci cu atâta înțelepciune şi cu atâta fericire carsele inimicilor săi, în cât fuseseră siliţi de a con-

simţi, ca el să reia conducerea bisericilor din Egipt și că

d'abia consimțise el însuși de a se reînțârce acolo, de și
era invitat prin scrisorile lui Constantie. EI sunt convins

că acâsta e adevărata rațiune, pentru care Atanasie nu fu
alungat din biserica sa cu cel-l-alți Episcopi, cari n'au fost
persecutați cu mai puţină violență, de cum ai fost per-

secutaţi creștinii de către tirani. Exila pre cei ce nu vroiai

să schimbe credința, luă pre păstori din bisericile lor, spre
a pune pre alţii în locul lor. Numai biserica de Egipt a
fost scutită de acâstă persecuție în timpul vieții lui Atanasie.

CAPITOLUL

XII.

Demofil e ales Episcop de Constantinopole de către
“Arieni și Evagrie de către Ortodoxi.
i

——

Anul D.N.

Imp&ratul Valens plecând spre a se duce în Antiochia,
:
înainte de a fi sosit acolo Eudoxit, muri după ce« s'a bu- e
Valens. +
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curat timp de un-spre-dece ani de demnitatea de Episcop
de Episcop de Constantinopole. Arienii aleseră îndată pre
Demofil în locul său. Apărătorii doctrinii Sinodului .din
Niceea credând că e timpul favorabili, aleseră din partea
lor pre Evagrie, care a fost hirotonit de către Eustatiu, care
condusese odinidră biserica de Antiochia şi care fiind rechiemat din locul exilului 'săă de către Imperatul Iovian,
locuia în Constantinopol, înv&ţa poporul şil întărea în credința consubstanţialității Fiului lui Dumnedei. Arienii nemulţumindu-se din causa acestei hirotoniă, începură să persecute cu furie pre cei ce o susțineau, Imp&ratul . Valens
însciințându-se de tot ce se întimplase la Constantinopole
de la mârtea

lui Eudoxiă,

se temu,

ca r&scâla

să nu

pro-

ducă rele efecte în capitala, Imperiului şi trimise acolo atâtea trupe, cât credu că era nevoie; spre a o împiedica.
Arestând pre Eustatiă și pre Evagrie, el trimise pre cel
dintâi la Bizya mică, cetate din Tracia şi pre celal doilea
întwun alt loc.

CAPITOLUL
Imperatul

Anti DN,

a
Vatenti-

nian și

Valens,

XIV.

Valens porunci să se omore opt-geci
de preoți.

Prosperitatea, de care se bucuraii Arienii, a făcut să li
se mărâscă insolenţa şi a început o persecuţiune de o deosehită violență contra acelor ce nu erai de credința lor,
muncindu'i, târindu-i înaintea. tribunalelor, închidendu-i în
temnițe și micşorând puţin câte pulin avutul lor, prin amende și prin imposite necontenite, în cât ei îi siliră de
a lua, hotărirea să implore mila Împăratului. Fi il trimiseră
o deputațiune peniru acest scop opt-deci de clerici, între
cari Urban, Theodor și Menedem aveati primul rang. Când
sosiră la Nicomidia, ei presintară lui Valens. un memoriu
ce. conţinea principalele subiecte ale plângerei lor. Acest
Principe ascunse causele mâniei sale, de care era însufleţit

şi porunci în secret

Prefectului

săi

condamne

la morte.

Prefectul temându-se ca să nu se r&scâle poporul, dacă ar
omori în public atâtea persone pi6se, contra a ori cărei

dreptăți, dădu ordin să'i pună pe nisce vase, spre a'i duce
în exil, lucru la care eraă hotăriți să sufere cu multă statornicie. Când ajunseră în mijlocul golfului Astacen, mateloţii deteră foc vasului, dupre cum li se poruncise și se
scoboriră în barcă. Vasul fu împins de vent până la Dacibiza, cetate maritimă. din Bithynia. Insă de abia ajunsese
la țărm şi fu consumat cu toţi acel cari se aflati pe el.
——————_....——

“CAPITOLUL

AV.

Neințelegere între Eusebiu și Basiliii relativ la

Biserica de Cesareea.

Impă&ratul Valens, plecând din Nicomidia, se îndreptă spre“
Antiochia şi trecând prin Capadocia, făcu tot ce putu spre
a nemulțumi pre catolici și sprea pune pre Arieni în po- Mint
sesiunea bisericilor. El spera să ajungă la scopul săi cu Vie:

atât mai lesne, cu cât era neînțelegeri și contestaţii între
Basilii și Eusebiu, care conducea atunci biserica de Cesareea. Aceste neînțelegeri făcuse pre Basiliii să se retragă
la Pont, unde trăia în linisce cu sfinții pustnici. Cei mai
de ispravă 6meni şi cei -mal inteligenți, ce se aflati în popor, începând să se uite la Eusebii cu bănuială și să'l privâscă, ca autorul retragerii unui bărbat atât de renumit
prin elocența sa și prin pietatea sa, medita de a se despărți de împărtășirea sa. Basiliă temându- -se din parte'i ca
biserica, ce era destul de turburată prin întreprinderile
erelicilor, să nu fie încă și mai turburată din. pricina sa,

sta în linisce în pustiile Pontului. Cu tote acestea absenţa
sa și ura, de care poporul era însuflețit contra lui Eusebii
crescură. îndrăsnâla Imp&ratului Valens și a Episcopilor Arieni ce el avea tot-dauna în suita sa, însă planurile lor

nu r&uşiră. Căci la cel întâiă svon ce se respândi că ei se duceau spre Capadocia, Basilii plecă din Pont și sosi la
Cesareea, unde împăcându-se cu Eusebiă, el făcu mari servicii bisericii prin elocința sa.. Valens lipsit de așteptarea
sa, se reîntârse fără să fi făcut ceva cu Episcopii din partidul său.
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- GAPITOLUL XVI.
Basilii

urmă

lui Rusebiă. EI
libertate.

vorbesce

cu

o

mare

Imp&ratul Valens reîntorcându-se cât-va timp după aceea.
7:
a
.
y
.v
.
s
....
a:
%_în Capadocia, află că Eusebiii murise și că Basiliă îi ur„Malontiîn conducerea bisericilor provinciei. El încercă să/l
mia şi mase
Valens. alunge,
îns€ fu silit să renunțe la întreprinderea sa. Se
dice, că femeea sa fu turburată de nisce visuri întristătâre
în timpul nopţii și că Galatie fiul s&ă fu răpit de o morte
grabnică, pe care mai mulți o atribuiseră curselor ce se
întinsese lui Basiliă. Impăratul însuşi făcu acestă reflexiune
“şi nu mal turbură pre acest Episcop de la. mortea fiului
s&ă. In timpul celei mai mari violențe a. b6lei sale, el tri-

Anul DN.

mise să'] chieme spre a se ruga lui Dumnedei

pentru vin-

decarea sa. lată cum se petrecu lucrul. Indată ce Valens
a. sosit la Cesareea, Prefectul Pretoriului trimise să chieme
pre Basilii şil ameninţă cu condemnarea la mârte, de nu
va, face profesiune de credința Imp&ratului. Se dice, că el
răspunse că iar fi de un mare folos să scape cât mai curând de legăturile trupului său și că ar fi forte îndatorat.
celui ce ar vroi să'l scape de vi6ță. Prefectul dându-i restul
dilei și noptea, viitâre, pentru a se gândi, sfătuindu-l să nu
se arunce într'un perico! așa de mare: N'am nevoie, r&spunse el, de timp spre a mă gândi. Voiă fi și mâne în
credinţa în care sunt și astă-di. Nu mă voii închina nici odatăși nu voi recunosce nici odată de Dumnedeu o creatură asemenea

mie şi nici odată nu voii intra în împărtăşirea văstră,

nici în aceea a Imp&ratului. Strălucirea puterniciei vâstre, cinstea ce aveți de a comanda în unul din cele mai înfloritre
Anul D.N. ale globului nu trebue să mă facă ca să măgulesc patimele
mea, de care nici exilul,
370. tre, nică să renunţ la credința
nică mortea nu mă vor face să mă l6păd
Valenti- proscripțiunea,
ian și
Valens,

odată.

Aceste

pedepse

nu

ai

nimic

care

s&mi

potă

state
vosnici
nick
pri-

cinui frică sau durere. Ei nu posed nimic pe pămint de
cât o haină și puţine cărți. Trăesc aici ca într'o țară slre-

iină. Muncile nu mă vor

slăbi. Căci puţinele puteri și să-

nătate ce am, nepermițendu'mi

să resist maualt. timp la vio-

—
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lența lor, m& va face ca să triumf asupra lor după cea
dintâiă lovire. Basiliu r&spundend ast-fel, prefectul pretoriului admiră statornicia sa şi istorisi acestea Impăratului.
Acest Principe se duse la biserică în diua Epifaniei, urmat de cei mari ai curței şi de garda sa, aduse darurile

sale, convorbi cu Basiliu și admiră înțelepciunea şi gravitatea
chea
sind
prins

sa. Cu t6te acestea, curând după aceea, plecând urela calomniile inimicilor sti, se hotări să/l exileze. Soina în care trebuea să plece, fiul Impă&ratului fu cude nisce iriguri pre atât de violente, pre cât și pri-

mejdi6se. Imperatul cădând la pămînt îl plânse ca și cum
ar fi murit deja și nesciind ce să mai facă spre a obţine
vindecarea, sa, ee o dorea cu o patimă, ce nu sar putea
îndestul de bine exprima, el permise Gmenilor săi ca să
meârgă să chieme pre Basiliu, pre care nu îndrăsnea să trimită el însuşi să'l cheme, din causa nedreptăţii ce'i făcuse.
De îndată ce sosi Basiliu, junele Principe începu să se
simță mai bine, până într'atât chiar, în cât unii nu fac
nică. o greutate de a asigura, că el ar fi fost vindecat, dacă
Valens n'ar fi trimissă chieme pre eretici ca să se râge lui
Dumnegei pentru dinsul. Se dice, că şi prefectul pretorului cădu bolnav, dar convertindu-se şi cerând ertare lui
Dumnedeiă, el își recăpătă sănătatea. Pote că aceea ce spu-

seiii de Basiliu, nu se va părea atât de măreț, pentru că e
întunecat

prin

strălucirea

renumelui, ce”! câștigase mărimea_*

elocinței și asprimea, vieţii sale.

ME]
aia și
Valons,

CAPITOLUL

Prietenia

XVII.

dintre Basiliă și Grigorie.

Grigorie, care se făcuse cunoscut prin acelâși însușiri, înflorea în acel timp. Ei studiaseră împreună la Atena în.
juneţa, lor, sub Himeriu și sub Proheresius, cei mai renu-

miţi

profesori în elocința

din

vecul lor și apoi la Antio-

chia sub Libanius, născut în Siria. Insă având desgust
pentru retorică şi pentru profesiunea de advocat,ei se ho-

tăriră de a se aplica cu totul la studiul și la practica sfintei Filosofii. După ce au întrebuințat cât-va timp cu învă-

-
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țătura, sciințelor păgânilor,

—

ei se aplicară la lectura

comen-

tariilor ce Origen şi alți autori bisericesci au făcut asupra
cărților sfinte, atât înainte, cât și după acest renumit scriitor și ajutoră f6rte mult pre acei ce susțineau credința

Sinodului din Niceea, susținend'o fârte puternic ei însuși:
și arătând Arienilor, că ei nu înţelegeai nimic in nici un
lucru şi mai cu s6mă în doctrina lui Origen, de care ei
se serveau spre a'și întemeea rătăcirile lor. Ei împărţiră
între dînşii lucrările şi primejdiile, fie printrun comun
acord, fie prin sorţ, dupre cum am aflat. Basiliu avu peniru sine cetăţile vecine de Pont, unde a întemeeat o mulțime de monastiri şi unde a întărit popârele în credința
adevăratei doctrine. Grigorie obținu după mârtea părintelui
s6u Episcopia de Nazianz, o mică cetate din Capadocia,

muna
20.
vaca
sm îi

Ceea cel obligă de a rămânea mult timp la Constantinopole și în mai multe alte cetăți. El a fost înălţat prin sufragiul mal multor Episcopi pe scaunul acestei capitale,
unde se părea că nu era atunci “nici biserică, nici păstor
și unde puțin lipsea ca credința Sinodului din Niceea să nu
fie cu totul distrusă.

CAPITOLUL

XVIII.

Adunarea poporului din Kdesa, aprope
rică a Sfintului Toma. Generositatea

rilor spre
Imperatul

Valens

a susține
mergând

adevărul

de o biselocuito-

Credinței.

la Antiochia

alungă,

atât din

bisericile din acâstă cetate, cât și din cele-l-alte biserică vecine,

pre

acei ce

făcea: profesiunea,

doctrinei

Sinodului.

din Niceea și'i persecută cu o crudime atât de extremă, în
cât omori pre unii prin fer, iar pre alții înecându'i în Oroni. Aflând că se găsea o biserică frumâsă la Edesa cu
patronul sfintului Apostol Toma, el avu curiositatea s'o
vadă. Când se apropie de cetate, el vădu o mare mulţime
de Catolici adunaţi în afară de ziduri spre a'și face iugăciunile lor, pentru că li se luaseră bisericile şi cădu într'o
mânie atât de furi6să contra Guvernatorului numit Modest,
pentru

că nu

împedecase

aceste

adunări,

în cât

se spune

că lar fi lovit în față. De și acest Guvernator nu era Ca-
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“tolic, totuși “i însciință în taină, să nu se adune în diua
următâre în același loc, de teamă să nu fie obligat săi
pedepsescă dupre ordinul înadins ce primise. Insă Catolici în loc să se spună acestei însciințări, se adunară în diua
următore la același loc în mai mare număr și cu mai mult
zel ca nici odată. Guvernatorul se găsi forte încurcat ȘI
de și n'a luat încă nici o hotărire, el se duse spre locul
adunării.

Dealungul

de mână,

străbătu

ca și cum

drumului

o femee

care

ţinea

un

copila o

printre Soldaţi și trecu prin mijlocul lor,

ar fiavut
o afacere

!

fărte grabnică. Guvematorul Te

oprind?o, o întrebă unde alârgă atât de repede.

Ea răs- Vl

punse că se duce la locul, unde poporul bisericii Catolice are- obicei să se adune. Aii nu scii tu, 1 răspunse
Modest, că Guvernatorul are să mergă acolo şi să codamne
la morte pre toţi cei ce se vor găsi acolo? Am audit acâsta
respunse femeea și pentru acesta mă grăbesc, ca nu cumva

să

ajung

prea

târdiu şi și să fiu lipsită de

gloria

mar-

tirului. Guvernatorul întrebându:o pentru ce tira și pe copil:
ea r&spunsese, că] lira ca să sufere martirul şi să ia cununa ca și cei-Palţi. Guvernatorul mirat de tăria de credințţă a acestei femel, se duse și povesti Imp&ratului șil
convinse

să renunţe la o întreprindere

ce nu era nici folosi-

tore, nici onestă de a continua. lată cum credinţa, Catolică
îu în public mărturisită prin tâtă cetatea Edesei.

CAPITOLUL XIX.

Moartea sfîntului Atanasie. Lucius Arian ia
stăpânire biserica. Petru fuge la Roma.

în

Atanasie Episcopul de Alexandria muri în acel timp după
ce a condus acestă biserică timp de patru-deci şi şase de
Vestea morţii sale fu r&spâniită cu o mare repediciune.

Ezoius

Episcopul arienilor din Antiochia şi marele Vistier

al Imp&ratului prinseră pe Petru, căruia Atanasie încredințase biserica sa, "1 aruncară în temniţă şi puseră pe Lu-

cius în locul său. Acestă

crucă persecuție

asupra

schimbare de Episcopi

Catolicilor

din Egipt. Căci

intrând în Alexandria și întreprindând

atrase O
Lucius_*

să ia în posesiune”Dian: și

Valona,

—
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bisericile, poporul se opuse cu resistență la acesta și clericil și fecicrele consacrate lui Dumnedeii fură acusate că
aii excitat rescola. Unii fugiai, ca, şi cum cetatea ar îi
fost redusă sub puterea unui inimic strein. Alţii erai prinși
şi aruncați în lanţuri. Unii erau scoși afară din - temniţă
spre

a fi

bătuți

și ucişi

cu

felurite

alţii

lovituri;

spre fi

sfişiați cu căngi de fer şi alţii spre a fi arși cu făclii
aprinse. Lumea se mira că ei pot încă trăi după nisce
munci atât de grozave şi se dicea, că era de dorit, sai
de a muri, sau de a fi exilat înainte de a fi pus în încercări atât de aspre. Petru, scăpând din temniţă, se sui înto corabie și fugi la Episcopul de Roma, care făcea profesiune de aceeași credinţă ca dinsul. Ast-fel Arienii de și
erai în mic număr remaseră stăpânii bisericii. Se publică
în același timp un edict al Impăratului, prin care se po-

runcia, ca să se alunge

din

Alexandria şi din Egipt acei

ce ar vroi Lucius, dintre apărătorii doctrinei Sinodului din
Niceea. Euzoius ajungându- și scopul ast-fel pentru toi ce
doria, se reîntorse în Antiochia.

CAPITOLUL.

Călugării

XX.

persecutați în Egipt. Minuni
prin rugăciunile lor.

făcute

Lucius, luând cu dinsul pre Guvernatorul de Egipt și o

isi DN.

„trupă de. soldaţi, îi duse contra sfinților pustnici, în speranţă.
că dacă el %-ar putea reduce prin iubirea ce el au de li-

Valeatiaa
și niște, locuitorii
Valens,

nastirile, din
de

o deosebită

cetăților nu 'i-ar mai face resistență.
acele ţări erai
sfințenie

Mo-

conduse de către nisce omeni

şi cari

aveau mare

antipatie

pen-

tru rătăcirile lui Arie. Poporul care nu vroea, nică nu putea.
să. agite aceste cestiuni, se raporta la. credinţa lor, pentru:
că

credea,

că având

atâta virtute

pre

cât arătau în tot cur-

sul vieţe! lor, ei nu puteai să fie depărtați de adevăr. Cei
doi Macarii, de care am vorbit mai *'nainte, Pambon și
Heraclid şi alți discipoli ai lui Antonie, erai! Stareţi acestor
pustnici. Lucius recunoscând deci, că nici odată Arienil n'ar
putea învinge pre Cătolici dacă Călugării, par fi de cre-

a
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dința, sa, el întreprinse să'și atragă la ea prin forță, fiind-că nu putea să'i atragă la ea prin convingere. Insă nu putea
să se ajungă planul s&ă, prin acel mijloc, pentru că acei
pustnici erai hotăriți mai bine să mâră, de cât să se lepede:
de

decretele

Sinodului

din Niceea. Se

dice, că pe când sol-

daţii erat gata să'i atace, se aduse la călugări un bărbat,
ale cărui membre erau atât de uscate și sgîrcite, în cât.
nu mai putea să stea pe picidre, și că după ce Vai uns
cu unt-de-lemn şi “i-au poruncit în numele lui lisus Christos, pre care Lucius îl persecuta, de a se scula şi dea se
reîntorce la casa sa, îndată fu vindecat și arătă prin vindecarea.
sa că trebuia, să urmeze credința acelora, pe care Dumne-:
dei ii asculta când îl chemau, condamnând pre Lucius.
Insă evidența acestei minuni nu converti pre persecutorii
acestor pustnici și nu împedecă de a"! duce în timpul
nopţii la o insulă încunjurată de mlaștini, ai cărei locuitori
nu “primiseră nici odată nici o învățătură despre Religiunea

Creștină şi erau încă dedaţi la cultul falşilor dei. Se dice
că atunci când eșiau din corabie, fiica Sacrificatorului, carea
era. posedată de demon, se înfățișa înaintea lor, urmată.
de un mare număr de locuitori, miraţi de a o vedea aler-.
gând și strigând. Când fu aprope se aruncă la pămint și
le dise: Pentru ce aţi venit aici servitori ai marelui Dum-

nedeti? E mult timp de când
„fără a

supăra

chişi de tote

pre

nimenea,

părţile de

noi locuim în acestă insulă
Noi suntem

suntem

mlaștini, şi nu suntem

aici în-

cunoscuţi

de nimenea. Insă dacă vroiţi să vă faceți stăpâni ai acestei
insule, noi vom eși de aicea. Macarie și tovarăşii săi mustrind demonul fu scăpat de el. Tatăl său, familia sa și.

t6tă insula se convertiră la relişiunea, creştină și dărimară
templul lor spre a face o biserică. Lucius forte se supără
de acestă schimbare și temându-se de a deveni uricios acelora chiar din partidul s&u şi de a fi acusat că face r&s
boii nu numai 6menilor, ci și lui Dumnedeu, porunci să se
trimită

toți

acei

călugări

în pustiurile

lor. lată cum

turbu-

rară pacea Egiptului, unde filosoful Didim şi o mulțime de
Gmeni de o adevărată doctrină, se arătau cu mare strălucire. Poporul aruncând ochii atăt asupra lor, cât și asupra
sfinților pustnici, s= depărtă de credinţa Arienilor, cari de

și inferiori în numer
l-alţi.

nu încetat de a persecuta

pre

cei-.

—
„Anul D.N,
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31,
Valenti-

niaa și

Statornicia

"Valens,

Sciţilor în credinţă. Generdsă
a lui Valentinian.

libertate

Arienismulgăsi o asemenea, resistență în Osroena şi în
Capadocia, căreia Basiliu Episcopul de Cesareea și Grigoriu Episcopul de Nazianz serveau de o mare pod6bă. Ce
tatea de 'Antiochia, Syria și provinciile de prin prejur erau: pline de confusiune şi de desordine, pentru că Arienii ocupau t6te bisericile de acolo, de şi Catolicii ce

se chiemau

Eustatieni și Paulianiști,

erai

acolo

in mare

număr sub conducerea lui Paulin și a lui Meletie, dupre
cum am spus'o deja. Prin al lor mijloc: biserica de Antiochia, carea, fusese în. primejdie de a fi cu totul infectată
de rătăcirile lui Arie, fu ferită și se găsi capabilă ce a resista, puterniciei lui Valens şi intrigilor acelora, pe care el
îi considera mai mult. In fine, tite poporele ce erai conduse de Episcopi statornici și generoși, remaseră statornice
şi nestramulate în credința ce o primiseră. Se asigură, că
pentru

acestă

rațiune

Scitii

țara lor sunt o mulţime

nw şi

schimbară

de celăţi, de

credința.

sate și de

In

fortuiii.

Capitala se chiamă Tomis, caree o mare cetate dea stânga
Pontului Euxim (Marea. Neagră). Episcopul conduce singur
t6te bisericele, dupre vechiul obiceiu al ţării, care e încă
şi astă-di în vigore. Vetranion le coducea, când Impăratul:
Valens se duse la. acea din Tomis. Acest Principe intrând

în locul unde acest păstor 'și aduna turma sa și silindu-se
de al convinge. să admită pre Arieni la împărtășirea
sa, el "1 refusă cu o generâsă libertate, susținu puternic
credinţa Sinodului din Niceea, părăsi pre acest Principe,
şi merse la un alt loc unde poporul îl urmă. Totă cetatea
„Anul D.N.>
alergase spre a fi de faţă la acestă faptă, în speranță că
371.
aa
petrece ceva extraordinar. Impăratul fu torte supărat,
Valentia S ar
nian și
că
a
rămas singur în biserică cu suita sa și de necazul
Valens
acesta, trimise pre Vetranion în exil. Insă puţin timp după

aceea, îi dădu libertatea, de a se reîntârce. Eu cred,că atunci
când el a vă&dut că Scitii se plângeau de absența păstorului lor, el se temu, ca să nu întreprindă să se rescâle
în paguba imperiului. Căci el scia, că erai nisce popore
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-

forte r&sboinice, că locuiau o ţară cu o posiţiune forte fa-.
vorabilă.și cari serveau ca de întărire imperiului contra
năvălirilor streinilor. lată cu ce mod Vetranion prelat de
un

merit

deosebit

și care

își câștigase

un

mare

renume

prin curățirea moravurilor sale, facu zadarnice întreprinderile lut Valens. Toţi clericii, afară de acei din Occident
și atraşeră indignarea sa din acestă pricină. Căci acei din
Occident trăiau în liniște sub dominaţiunea lui Valentinian
care urma doctrina Sinodului din Niceea și care avea o
atât de mare pietate, în cât nu vroise nici odată să schimbe
nimic în legile bisericii, nici a porunci nimic clericilor. Ori
câtă .sciință avu el spre a conduce imperiul, dupre cum .
faptele strălucite lau făcut îndestul de cunoscut. el era convins,

că aceste

chestiuni

de

docirină erau mult

de spiritul său,

CAPITOLUL
Se

decide

că

Sfintul Duh
cu Părintele

mai presus:

XXU.

e de aceeași substanță.
şi cu Fiul.

Se agită atunci o chestiune, care produsese svon încă mai
dinainte, dar care produse un mai mare svon ca nici-odată ; adică, dacă trebue a crede, că duhul sfinte de
aceeași “substanță cu Părintele și cu Fiul. Acel cari cre“dea, că Fiul lui Dumnedei e neasemă&nabil cu Părintelesei, în ceea ce privesce substanța, conveniră între ei în
acest punct şi r&maseră de acord, că Duhul sfint nu e de.
cât servitorul neasemănabil, în ceea ce privesce substanța

Şi al treilea, în ordine şi-în demnitate. Din contră, toţi acei:
ce credeau, că Fiul e de aceeași substanță cu Părintele.
săi, credeaă de asemenenea, că Duhul sfint e de aceeaşi
substanță cu Părintele și cu Fiul. Acâstă credință fu susținută cu vigore în Siria, de Apollinarie Episcopul de Laodiceea ; în Egipt, de Atanasie; în Cappadocia de Basiliu şi
de Grigorie. Insă mai 'naiate de. a se fi decis acâstă chestiune, Episcopul de Roma scrise Episcopilor din Occident,
cai să mărturisâscă, ca cei din Occident că cele trei persone ale Treimei n'ai de cât o aceeaşi substanță și sunt.

—
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egale în demnitate. Chestiunea fiind terminată ast-fel prin
judecata, bisericii Romane, nu se vorbi mal mult despre

acâsta și t6tă lumea r&mase liniștită.

CAPITOLUL XXIII.

Mortea lui Liberiă. Neînţelegere între
și Ursin. Sănătosă doctrină în Occident.
lui Damas

Episcopilor

din

Damas
Scrisorea

Ilyria.

Liberii murind în acel timp, Damas luă conducerea bisericii din Roma. Un diacon numit Ursin fiind numit de
câte-va. pers6ne spre a împlini acest loc, el puse să se hirotonisâscă în ascuns de către nisce Episcopi mai necunoscuți

și se

sforță

de

a rupe

unitatea

bisericii,

făcând

adunări a parte. Poporul se desbină și unii urmară pre
Damas, iar alţii pre Ursin. Acâstă desbinare. avu urmări
întristătâre şi pricinui certuri, bătăi și omoruri până când
“guvernatorul
Roma reprimă întreprinderea lui Ursin pedepsind pre mai multe persâne atât din cler, cât și din
popor. Insă în acesta nu era nică o neînțelegere atingătâre
de doctrină, nici la Roma, nici în vre-o altă cetate din
Occident. Totă lumea urma cu un profund respect decisiunea, Sinodului din Niceea şi recunoscând o egală putere
în fie care persână a Treimei, le dădea, la tote o egală
cinste. Nu era de cât Auxentie Episcopul de Milan, care cu
alți câţi-va de partidul s&u se sforța de a stabili doctrina

lui Arie contra consimţimîntului unanim al Occidentului și
care susținea, că Fiul şi Duhul sfint sunt neasemănabil
cu Părintele, în ceea ce privesce substanța. Episcopii din
'Galia și din Statul Veneţiei. împreună cu câţI- -va alţii făceail
ast-fel de sforțări, Episcopil din ma! multe provincii se adunară la Roma şi declarară pre Auxentie și pre cei din
partidul săi lepădaţi de la împertășirea lor, confirmară

credinţa Sinodului din Niceea, infirmară tot ce se hotărise
de contrariă în Sinodul din Rimini, atât pentru că Episcopul de Roma şi alţii nu consirnțiră la acâsta, cât și pentru
că mai mulți din aceea chiar care fuseseră presenți Ja acel

Sinod îl desaprobase

Serisorea

ce

Damas

și cel-l-alți E-

—
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'piseopl ai Sinodului Roman, scriseră Episcopilor din Illyria,
“e o probă, că lucrul se petrecu în moduli cum spusei. lată,
cum

era. concepută:

Damas,
Sfîntul

Valerie şi cei-Lalţi Episcopi adunaţi în

Sinod

din Roma,

Episcopilor

noștri prea iubiți frați:
„Domnul

«Noi nu ne îndoim

de

Illyria

ai

salutare în

Nostru.

de loc,

că voi nu

ţineţi a n6stră

«Sfintă credinţă, care e întemestă pe doctrina Apostolilor
«Și care nu e nici de cum contrarie credinței părinţilor şi
«că nu o predicaţi poporului. Nu e permis preoților lui

«Dumnedeă, cari sunt învățătorii înţelepților lumii de a fi
«de o altă credință. Cu tâte acestea noi am aflat din ra«portul fraţilor noștri, Episcopii din Galia și din Statul
«Veneţiei, că unii se sforțeză de a insinua rătăcirea asupra
«căreia Episcopii trebuie se privegheze ca credincioșii să
«nu fie surprinşi, nici de ori ce e contrarii adevăratelor
„explicări, fie că acestă surprindere ar proveni din ignoranță
«sati din simplicitatea a 6re căror persone. Ei nu trebuesc,
«de asemenea să urmeze pre acei ce inventeză doctrină

«N0), ci a rămânea tari în credința, părinţilor noștri. Pentru
«acâsta Auxentie Episcopul de Milan a fost cu dreptul con«damnat. E deci drept ca toţi dascălii bisericii să se u«nescă în întinderea Imperiului Roman, fără a rupe uni-

«tatea, credinții

prin

contestaţiile lor șI prin

certările lor.

«Căci, de îndată ce răutatea ereticilor începu a se înălța
«dupre cum nelegiuirea, Arienilor se. înalță încă și as«tă-di, trei sute opt-spre-dece din părinţii noştrii adu«naţi la Niceea înălțară un zid contra intrigilor şi a ata«curilor demonului și pregătiră o contra, otravă contra, doc«trinei

lor

coruptă.

Acestă

contra-otravă

e de

a crede,

că

«Părintele și Fiul au aceeași divinitate, aceeași virtute și
«aceiași natură. Noi de asemenea, se cuvine a crede, că

«Părintele și Fiul au aceeași divinitate, aceeași virtute și a« ceiași natură. Noi de asemenea se cuvine a crede, că Du<hul sfint e de aceeaşi substanță și am hotărit ca acei
«ce vor fi de o altă credinţă să fie lepădaţi de împărtă«Șirea n6stră. Unii au întreprins să violeze acestă re-

«gulă mântuitâre și acestă

decisiune

sfintă.

lIns&

aceea

—
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«chiar cari se - porniseră la acest atentat în Sinodul din
«Rimini, lau reparat în cât-va timp mărturisind, că ei au
«fost înșelați printr'un chip de a raţiona, care nu le părea
«contrarii

doctrinii

publicată

în Sinodul

cin

Niceea.

Nu-

«mărul acelor ce sau găsit la Rimini nu pote face nici
«prejudiții bunei doctrine, pentru că ei sait adunat acolo
«fără participarea, Episcopului din Roma, pre care trebuea
«a'] consulta mai mult de cât pre ori-care altul; fără par«ticiparea lui Vincent, care s'a bucurat de demnitatea Epis«copală în curs de atâţia ani. şi fără parliciparea unui-mare.
«număr de alții, cari erai de aceiași credinţă cu aceștia,
«pentru că acei cari fiind înșelați. s'a părut a se depărta,
«de ei, ai mărturisit că acestă depărtare le desplăcea când
«all

avut

libertatea

întregă

a judecății

lor.

Voi

recunosceţi

«deci, că trebue a păstra inviolabil doctrina ce a fost sta«bilită în Sinodul din Niceea pe autoritatea Apostolilor și.
«că. toți Episcopii atât din Orient cât și din Occident, cari.
«mărturisesc a fi Catolici, trebue să se mândrescă de a
«ține cu noi. Noi sperăm că acei ce sunt de o altă cre«dinţă vor fi în curând lepădaţi de la împărtăşirea nâstră
«şi lipsiţi de demnitatea Episcopală, ast-fel că popârele scă«pate ca și de n jug de rătăcirile ce ei le impun, vor pu«tea respira în mod liber. Căci ei n'au grije de a lumina

«poporul, fiind-că ei însuși sunt orbiți. Judecata vostră să
«fie deci conformă judecăţei tuturor Episcopilor, r&mâneţi
«tari în credință şi nestrămutaţi și asigurați-ne prin scri«sorile

«despre

vostre,. pentru

acâsta.»

ca

noi

CAPITOLUL
ud.
375.

Veieati
Valens,

să nu

putem

să ne

îndoim

-

XXIV.

Ambrosii e ales Episcop de Milan. EI restabili
pacea în biserica sa. Novatienii din Frigia ce-

- lebreză se&rbătorea Pascelui dupre modul
H Vr ezlor.

Episcopit din Occident prevenind ast-fel planurile acelor
ce vroiau să introducă novismuri între dinşii, conservară
inviolabil credința ce primiseră de la părinții lor, în cât
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n'au fost de cât Auxentie şi discipolii săi, cari cădură în rătăcire.
Ins acest Auxentie nu trăi mult
Milan se împărţi asupra alegeri!
primejdie de a. fi sguduită de o
tinseră acâstă demnitate și cari
amenințau

brosii

să'şi

r&sbune

guvernatorul

de

timp. Când muri, poporul de
unui Episcp şi cetatea fu în
grozavă rescâlă. Cei ce prenu putuseră s'o dobindescă,

disprețul

provinciei,

ce li se făcuse.

temându-se

de o

Am-auox,

răscolă

37.

populară, se duse la biserică, sfătui pre popor să respecte vama:
legile și să renunţe la 'contestaţii și la partice și să între- âsti
țină pacea.

care lăsând

Mai

'nainte de a

de odată

fi isprăvit

mânia și ura

de

discursul

săi, fie

care era, însullețit

contra celor-l-alţi, "şi dădu votul celui ce'i sfătuia pre toți
la pace și'l rugă de a primi botezul. Fiind-că Ambrosii departe de a primi acestă sarcină, o refusă şi se depărtă
de ea și pentru că poporul 1 silea mai mult de cât mai
"nainte, protestând că nu se va linişti şi nu se va îm-.
păca alt-fel, ajunse acâstă veste la curte şi se dice, că
îndată Impă&ratul Valentinian se puse la rugăciuni și mul-

țumi lui Dumnedei, că credincioşii alegeau spre a conduce
“biserica,

pre

acela chiar,

pre

care

verna Provincia.

Cund

ințele

poporului şi de

mari ale

el îl alesese

spre

fu mai bine informat despre

refusul

îndărătnic

a gu-

stăru-

al lui

- Ambrosiu, el credu, că Dumnedei hotărise acestă afacere
ast-fel, cu scop de a restabili pacea în biserica de Milan

“şi porunci ca să'l hirotonisâscă cât mai curind. El fu botedat şi hirotonit în același' timp şi lucră îndată a uni în
aceiași credință
carea

fusese

despre

împărțită

Natura
asupra

Dumnedescă,
acestui

biserica

sa,

subiect în tot timpul

cât fusese condusă de Auxentie. Vom vedea în alt loc eminentele calități ce a arătat Ambrosiit de la hirotonirea.
sa și cu ce curagiu și pietate 'Şi îndeplini funcțiunile sacerdoțiului său.
Novaţienii ce locuesc în Frigia, începură în acel timp. a
celebra s&rbătârea Pascelui, dupre modul Evreilor, contra

vechiului lor obiceiă. Novat

autorul

sectei lor refusă

îm-

părtăşirea, penitenţiior, cari 'și exprimau durere de păcatele
lor şi n'a fost novator de cât în acest punct. Insă nici el,
nici

succesorii

s&l

nu

celebrară

nici odaţă

sărbătorea

Pas-

celui de cât după equinopțiul Primă-verei, dupre cum o
celebrâză biserica Romană. Insă câţi-va Episcopi Novatieni
adunându-se în acel timp la Pazi, oraş din Frigia, aprope
16,
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de isvorul Sangarului, hotăziră de a observa pre viitor sărbătorea Azimelor și de a celebra solemnitatea Pascelui în aceiaşi di ca Evreii spreanu seuni în acest punct de disciplină cu acel cu cari ei nu se uniaă asupra celor.l-alte.
Agelius Episcopul Novatienilor din Constantinopole, nici acei din Novatienii din Niceea, din Nicomidia și din Cotua,
cetate însemnată din Frigia nu asistară de loc Ja acel Sinod,

de și erau

obicinuiți de a presida t6te

făceau în secta lor. Voi spune

aiurea

deliberările ce se
cum

ei se despăr-

țiră de împărtășire pentru acest motiv.
PI

CAPITOLUL

XXV.

Hresii inventate de Apollinarie și susținute

de

“ Vitalle.
Apollinarie se făcu în acel timp, șef al unei eresii, căreia “i Sa dat.pe urmă numele s&u,
smulse mulțime de:
pers6ne de la biserică, şi se adună” cu ele aparte. EI fu
ajutat într'un plan atât de periculos de către un preot al
biserici! din Antiochia și din clerul lui Meletie, numit Vitalie, bărbat care se făcuse forte strălucit în popor prin
asprimea virtuţii sale şi prin sirguința cu carea 'Și înde-

plinea, funcțiunile sale.
“aoupu Meletie,
375.

cei

Yaiai Mare
Dian și
Valens

din

el

secta,

număr

Despărţindu-se de împărtăşirea

se uni cu Apolinarie,

sa și atrase prin

presidă în

stima

Antiochia

slințeniei

lui
cu

sale, un

de auditori și de discipoli, ce se numesc încă

și astă-di Vitalieni. Se dice, că el n'a cădut în acestă nenorocită

rătăcire,

preţ, de Flavian,

de

cât

de mânie, că a fost tratat

cu

ciz-

care era atunci co'=gul săi în funcțiunile

Sacerdoţiului și care fu mai pe urmă înălțat pe scaunul episcopal al cetăţii din Antiochia. Acest Flavian nevoind
să'i permită de a vedea pre Episcopul, dupre cum el avea
obiceiii, se supără forte tare și considerându-ce disprețuit,
trecu în partidul lui Apollinarie și legă o prietenie strinsă
cu dinsul. Din acel timp, acei de acestă sectă sau adunat de: asemenea aparte în cele-l-alte cetăți sub Lpiscopil

lor parliculari şi s'aii condus
bisericii

catolice.

fi cântă

de legi diferite de acele ale
cântări în versuri

compuse

de
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Apollinarie, căci el excela în poesie, ca şi în sciințe şi atrase un mare. număr de pers6ne în partidul s&u prin poesiile sale. El făcuse tot felul de versuri; unele spre a fi
cântate la masă, altele spre a fi cântate lucrând, altele pentru timpurile seriose și altele mai vesele pentru dilele: de
s&rbătâre și de veselie. Insă nu era nici unul care să nu tindă
celebra, laudele lui Dumnedei și a releva strălucirea majestăţii şi a gloriei sale. Damas Episcopul de Roma și Petru Episcopul de Alexandria descoperind cei d'ntâi progresele acestei
noui eresii o condamnară într'un Sinod ţinut la Roma, ca con-

trarie doctrinii bisericii catolice. Se dice iarăși, că Apollinarie
din slăbiciune s'a dat la novismul rătăcirii. Când Atanasie Episcopul de Alexandria se reîntorcea în Egipt din locul unde

fusese exilat, sub

domnirea, lui Constantie și trecea

prin

cetatea Laodicea,

el legă acoto prietenie cu Apolinarie. Insă

pentru

credeau,

că Arienii

impărtășirea

că e o crimă

de

a participa

lau

lui Atanasie, el fu cu rușine alungat din bi- sr.

serică pentru acest motiv de către Georgie, Episcopul aceste! ea
cetăţi, care era Arian. Acest Episcop nu se mulțumi de a vai
l acusa, de împărtăşirea ce el avuse cu Atanasie; el “i
impută încă crime care fuseseră spălate prin penitenţă. In
timpul când “Teodosie predecesorul lui Georgie, conducea
biserica de Laodicea; Epifanie, renumit profesor de retorică,
recită o odă ce compusese în ondrea lui Bacchus. Mai 'nainte
de a începe lectura, el însciință dupre obicei pre profani,

adică, pre acei ce nu

erau iniţiaţi în mistere de a se de-

părta. Tin&rul Apollinarie care studie sub dinsul, Apollinarie Tatăl, care era preot şi nici un creștin altul nu eși.
Când Teodot află că ei asistaseră la acâstă ceremonie pro-

fană, el fu forte mult

mișcat de

acesta. Cu: tote

acestea

el ertă pre simplii laici, dupre ce le-a făcut o ușâră mustrare. Insă cu privire la cei doi Apollinarii, fiind-că ei era
clerici şi anume, tatăl preot şi fiul citeţ, când fură legitim
dovediți,
l îi alungă din biserică. Cia t6te acestea el îl
primi. iarăși după aceea, când ai făcut o penitență proporțională cu păcatul lor, însoţită de lacrimi şi de post. Georgie urmând pe urmă Tui Teodot, în conducerea, acestei biserici, dupre- cum am spus, lepădă pe Apollinarie de la împărtășirea sa, pentru că a participat la împărtășirea lui Atanasie. Se dice, că Apollinarie îl rugă de mai multe ori

de al restabili şi că neputând obținea nimic

de la el, el

.
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nu putu învinge supărarea sa și întreprinse de a turbura
biserica prin rătăcirile sale şi de a'şi r&sbuna asupra înimicului sti prin elocința sa, arătând, că el a depus pre
un cleric mai luminat și mai dibacii ca dinsul în înțelegerea scripturii. lată cum dușmăniile particulare ale clee nricilor aduc vătămare bisericii şi produc rătăciri care alte__r6ză curăţenia doctrinei. Dacă Georgie ar. fi primit pre A-

sui pollinarie în societatea, credincioșilor, când el dădu semne

Yale: de o sinceră penitență, dupre cum 'Teodot 1 primise odinidră, nu sar fi audit nică odată vorbindu-se de eresia ce
portă numele său. Oamenii: se. supără și se înfurieză când
i despreţuesce,

în marginile

în timp

ce, ei sunt

mai reservați

tratează

daforiei lor, când

Și remân

cu dreptate.

CAPITOLUL XXV.
O nouă

eresie

introdusă
chipul

de

de Eunomii

a da

relativă la

botezul.

Cam în același “timp Eunomiii, care conducea piserica
de Cyzic în locul lui Eleusius și care presida, pre Arieni,
inventă o nouă eresie, pe care unil o numesc cu numele
său, iar alții o numesc eresia Anomeenilor. Se dice, că el
a fost cel dintâiă, care a îndrăsnit să asigure, că Sfintul
botez nu trebue să fie dat, de cât printr'o simplă afundare
care întrerupse tradițiunea, ce era pogorită de la Apostoli
până la noi şi care introduse o disciplină necunoscută, a
cărei noutate se sili de a o ascunde sub aparenţa unei
gravităţi și a, unei severități extraordinară. El era forte elocent şi iubia conferințele și disputele. Cea mal mare.
parte din cei ce fac profesiune de acestă sectă, ai aceeaşi
înclinaţiune. Ei nu laudă nici odată probitatea, sau caritatea, faţă de săraci, afară numai faţă de omul din partidul lor,
pre cât laudă subtilitatea raționamintului și dibăciea de a
încurca pre acela căruia, vorbesce. Cei ce aii acâstă subii-

mpi Jitate şi acestă dibăcie
mii

cei mai

de ispravă

trecură în opiniunea

lor, de 6me-

şi de cei mai religioși. Alţii sper și

vint sunt convins că acesta e mai contorm cu adevărul, că Teowe. fronie, născut în Capadocia şi Eutihie apărător . forte îndărătnici

ai acestei eresii, despărțindu-se

de

Eunomiă

sub
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domnirea următre, introduseră eresii alingătore de botez,
dicend, că el trebuie să fie dat, nu în numele Treimi, ci

în numele

morții lui Iisus

n'a

nimic

vorbit

noii

Christos.

asupra

Se dice, că Eunomiti

acestui

subiect,

că

urmând

de lu început rătăcirea lui Arie, el a tinut-o tot-d'auna,
că dupre ce sa făcut Episcop de Cyzic, el'fu acusat de-către clericii din clerul s&ă, că predică. o nouă doctrină, că
Eudoxiu Episcopul Arienilor din Constantinopole citându-l
Şi obligându-l a da, cuvint în public de credința sa, el nu
găsi în ea nimic contrariă, și'l îndemnă să se reîntârcă la
Cyzic. Că Eunomiii respunse că nu vroia de loc să rămână
cu nisce pers6ne, ce "i erau bănuite și că luă acest pretext spre a'i părăsi, dar că în adevăr, el se despărți de
împărtăşirea lor, de supărare, că ei nu vroiseră să primescă
pre Adlie învățătorul seu; că Eunomii rămase tot-d'auna

de atunci în casa sa, fără a schimba

vorbesc

Gmenii

despre

acesta;

credința.

unii întrun

lată cum

fel iar

alții în

altul. Dupre părerea mea e de temut, pentru cei ce au
schimbat tradițiunea bisericii ating&târe de botez, fie Eunomii sau alții ca să nu fie singurii, cari să plece din acestă
visță fără să, fi primit acestă taină. Căci dacă primind odată botezul dupre vechiul obiceiă, ei n'au putut să sil
dea. lor însuşi din noi, ei ai introdus aceea ce nu se practicase în persna lor și ai întreprins de a exercita cel
dintâi

asupra.

celor-l-alţi,

aceea: ce nici

odată

nu

se exer-

citase asupra lor. Asi-fel, întemeind acestă dogmă nu pre
vre un principiă sigur, ci pre singura lor imaginaţie, ei a
dat celor-l-alți aceea ce ei nu primiseră, ceea ce nu sar
putea

Căci

susține

fără

extravaganță.

ei însuşi recunosc,

că cei ce n'a primit

p'aii puterea de a'l da; deci, cel ce n'a
dupre modul

botezul, Anul DX,

primit botezul_ 7%:

cum ei îl dai, nu lau primit în adevăr dupre Yin;

opiniunea lor și ei o confirmă prin practica lor,
reboteză pre toţi aceea ce'i pot atrage în partidul

fiind-că Vile.
lor, de

și ei fuseseră botezați dupre obiceiul bisericii catolice. Mulțimea, și diversitatea acestor dogme aduseră o grozavă confusiune în religiune și întârseră
ce aveau scopul de a o profesa.
aprins ca nici odată și fiind-că
nu lipseau nici de curagii, nici
mai pre toţi catolicii la “bartidul

un mare număr
Focul disputei
acei ce susţineai
de sciinţă, ei ar
lor, dacă. Basilii

din acei
era mai
eresia,
fi atras
şi Gri-
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gorie nu s'ar fi declarat contra lor şi dacă Imp&ratul Teodosie nu i-ar fi ridicat din locurile cele mai plăcute ȘI
cele mai încântătore ale Imperiului, spre ai exila în nisce
pustiuri

și inculte;

sterile

pentru

însă,

ca

nu

cum-va,

cei

ce'şi vor da ostensla de a citi istoria mea, să ignoreze în
ce constaă cu precisiune aceste două eresii, ei cred de
datorie să însemn, că Atie, născut din Syria, a fost” pri-

mul Autor al rătăcirii ce se atribue lui

Eunomii și că el

a asigurat după Arie, că Fiul lui Dumnedei e neasemtnabil cu Părintele s&ă şi că el a fost creat din nimic. Acei
ce aă urmat acestă rătăcire, au fost mai întâii numiți
Astieni. Dar după ce sub domnirea lui Constantie, dupre cum
am spus deja, unii. susţinură, că Fiul lui Dumnedeiă e consubstanţial cu Părintele său, iar alții că el este asemănabil
în substanţă şi că Sinodul din Rimini hotări ca să se dică
numai, că el e asemănabil în substanță, Astie fu condamnai
la exil, ca un nelegiuit, care rostise blasfemii contra lui
Dumnedei. In timpul ce urmă, eresia sa rămase ca adormită,

pentru

că

el, nică

nici

nimenea

altul

nu

îndrăsnia

s'o susţină. Insă după ce a. fost înălțat pe scaunul bisezicii de Cyzic, el nu se putu reţine şi începu să predice
doctrina lui Astie şi pentru că el a publicat'o cu mai multă

îndrăsnâlă de cât Aâtie însuși și susținută cu mai multă
tărie, s'a dat numele săi celor ce o urmâză și sa uitat
numele primului şi adevăratului Autor.

CAPITOLUL

XXVII.

Judecata lui Grigorie Episcopul de Nazianz, despre
Eunomie și Apollinarie. Eresia lui ELunomii

combătută

de sfinții pustnici din
acel timp.

Trebue

a recunbsce,

că Eunomiăși Astie erai

amândoi

în aceeași credință. Eunomită numesce pre Astie învățătorul
său în mai multe locuri din scrierile sale şi se cinstesce

de a fi discipolul săi. Cât pentru Apollinarie, Grigorie [ipiscopul de Nazianz vorbesce de el ast-fel în una din seri-
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sorile sale, ce e adresată lui Nectarie, Episcopul de Constantinopole. «Eunoniu, acestă ciumă ce noi am întreţinut
«în

sinul

nostru,

nu

se mulțumesce

de

a fi şi de

a sub-

«Sista, îȘI închipuesce, că ar fi pentru el o perdere, de a
«nu atrage cu dinsul pre t6tă lumea, în prăpastie. Acesta

«totuși pote fi în cât-va tolerat. Insă, insolența Apollinariş«lilor e nenorocirea cea mai întristătore și cea mai in«Suportabilă,

de

care

biserica

<Santlitatea vostră a permis,

e turburată.

Nu

ca, el să aibă

sciti cum

libertatea de a

«face adunări ca și noi. De și, prin harul lui Dumnedei,
«voi sunteţi perfect instruit în misterele religiunii n6stre,
«şi nu ignorați nimic din cele ce biserica învață pentru
<a le apăra, nici din cele ce eresia inventeză pentru a le
«ataca, nu e pote nepotrivit ca voi să aflaţi de la o per«sonă ce scie atât de puţin ca mine, că mi-a cădut în
«mână o scriere a lui Apolinarie, care întrece tot ce Au«torii sectelor celor mai primejdidse ai conceput vre-o«dată mai monstruos
El asigură,. că trupul ce Fiul lui
«Dumnedeu a luat pentru reparaţiunea naturii nostre, e
«un trup ce el a avut de la început şi spre a sprijini o
«imaginație alât de estravagantă ca, acesta, el dă o rea
«explicare acestor cuvinte ale Scripturii: nimenea nu s'a
«suit în ceriă, fără numai Fiul Omului, care s'a pogorit
„«din ceriă. Ast-fel el pretinde că era deja Fiă al Omului
«când sa pogorit din ceriii şi că a adus cu sine un trup
«care era. vecinic. El se servesce încă de un pasagiă unde
«e dis: Omul cel al doilea e din ceri. In fine el asigură
«că acest om care sa pogorit din cerii n'avea de loc în«țelegere, dar că divinitatea Fiului lui Dumnedeă îi ţinea
«loc de înțelegere şi era ca a treia parte din acest com«pus omenesc. Trupul și sufletul erai două părţi, ca în
«cei-l-alţi Gmeni și Cuvintul lui Dumnedeu ţinea locul celor
«l-alte părți, adică al înțelegerii, care nu era acolo. Insă
«nu e aci răul cel mai mare. Reul cel mai mare e, că a«sigură, că Fiul unic al lui Dumnedei, Judecătorul tuturor

«Omenilor, Autorul vieții și distructorul
«însuși morții;

morţii, e supus el

că el a suferit în divinitatea

«a murit cu trupul săi și că ea a înviât

cu

sa

și

dinsul

că ea,

prin

«harul Părintelui celui vecinic. Ar trebui să fac un lung
«discurs spre a raporta tote extravaganțele ce adaogă pe
«lângă acestea. Aceea ce am spus e de ajuns, dacă nu

—
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«narie și ale lui Bunomii.

care au fost credințele lui Apolli-

Dacă cine-va doresce de a fi
“Yam «Mai în deosebi informat desp
re acesta, n'are de cât să
Viami «citescă scrierile lor, sai lucr
ările celor ce ati scris contra,
«lor. Căci,
pentru

mine

n'ași

putea

să-mi

dau ostenela,
«Dică de a mă instrui din ele, nici
de a instrui pre alții.
«Şi dacă rătăcirile lor n'aă făcut
mari progrese, trebuie
«să recunscem, că se datoresce
acâsta virtuții şi zelului
«Sființilor pustnici. Căci, toţi acei
ce locuia în Syria, în
«Capadocia şi în provinciile de prin
prejur, erai forte a«lipiti la doctrina Sinodului din
Niceea. E sigur, că puțin
<a lipsit ca Orientul, de la Cilicia
până la Finicia să nu
«urmeze rătăcirile lui Apollinarie.
Cea-l-altă eresie alui E.<unomiă se răsp

ândi de la Cilicia și muntele Taurus
până
«la Helespont și la Constantinopole.
Aceşti doi șeli de sectă
<alraseră cu

ușurință Ja partidul lor pre acei
între cari
«lrăiau și pre acei de prin prejur.
Insă, li se întâmplă ceva .
«asemenea cu aceea ce se întâmplase
mai 'nainte Arienitor.
«Căci poporul avu roză de credinţe
le lor și arăta antipatie
«lață de persânele lor când. vEdu,
că ele nu erai de loc
«aprobate de călugări, a căror virtu
te admirat prea mult,
«spre a putea crede ca ei să se
depărteze de la adever.
CAPITOLUL
ai DX,

Sfinții pustnici

375

cari aă

XXVII.
înflorit în Eoipt.

ă

Valenti-

.
ia și O Fiin
d-că acel

.

,

-

timp a produs un mare

numer de „sfinți
Palos, păstori, cari aă făcut o prof
esiune esactă de cea mai sublimă Filosofie, cred de datorie
să vorbesc de toţi aceia,
de cari am cunoscință. N'am audi
t să fi fost altul în Egipt

mai renumit de cât loan. EI primise
de la Dumnedei darul de a cunâsce viitorul Și secretel
e cele mai ascunse,
atât de lămurit ca și vechii proroci
şi de a vindeca bâlele
cele mai grele și cele mai incurabi
le. Deci a fost și unul
din cei maj stimați ; el trăia în pust
ie, din cea mai fragedă tinerețe a

sa, cântând neîncetat laudele lui
'Dumnedei. EI nu trăia de cât cu erburi
şi cu rădăcini ȘI nu bea
de cât apă, când putea găsi. Când
a îmbătrinit el se duse

.
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din porunca lui Dumnedei în Tebaida, unde conduse
mai multe monastiri şi făcu fapte minunate. El alunga demonii și vindecă b6lele prin puterea rugăciunilor sale. EI
nu

avea

nici

o cunoscinţă

de litere

și cu

tâte

acestea

nu

uila nimic din aceea, ce învățase odată.
Ammon, starițul călugărilor numit Tabernisioţi, trăia în
aceeași (ară și avea sub dinsul aprope trei mii de ciscipoli. Benus Și Theonas erai de asemenea stariți de monastiri. Ei avâii darul proorociei. Se dice, că Theonas înv&ţând sciințele Egiptenilor, ale Grecilor și ale Romanilor,
n'a părăsit tăcerea timp de trei-deci de ani. Pentru Benus
se asigură, că nici odată nimenea .nul'a v&dut în mânie,
nică a jura, nici a minţi, nici a vorbi vre un cuvint fie
îndrăsneţ, fie zadarnic, fie nefolositor. Copus, Helles şi IJie trăeai în acelaş timp. Se dice, că Dumnedeit dăduse Judas va.
Copus darul de a vindeca belele și de a alunga demonii.
Helies

fusese

monastice

crescut

şi făcea

din

fapte

tinerețea

sa în practicarea

surprindătore

Și

minunate

vieții Sea
până Valens

a purta focul în haina sa fără ca ea să se aprindă. EI îndemna puternic prin acest mijloc pre cei-l-alți călugări la
virtute, făcându-i să privescă puterea de a face minuni,
ca

prețul

și recompensa

curăţiei

moravurilor.

Ilie trăia

a-

tunci în practicarea sfintei Filosofii, în vîrstă aprope de o
sută dece ani. El spunea, că petrecuse şepte-deci de ani
în pustie și în o bătrinețe atât de extremă; el nu lăsa ni- |
mic

din

asprimea

sa obicinuită.

Appelles înflorea. în același limp.
minuni în monastirile din Egipt ȘI
de Acoris. Pe când el lucra într'o
nul întreprinse de a "1 ispiti, sub
el scoţend ferul ce "| avea în foc,
nului, care fugi îndată făcend un
Isidor, Serapion Și Dioscor, fură

reți ce se

El făcu o mulţime de
în împrejurimile cetăţii
n6pie la ferărie, demoforma unei femei, însă
arse cu el faţa, demosgomot înspăimântător.
cei mai renumiţi sta-

aflaă în acel timp în monastiri.

Isidor închise

ast-fel monastirea sa, în cât : nimeni nu mai putea, ieși în,
afară, şi se ingriji ca să se găsescă inlăuntru tâte lucrurile de care era nevoie. Serapion locuia în. împrejurul gu-

vernămiîntului de Arsinoe

și avea o mie

de călugări sub

conducerea sa. EX trăeait din munca lor şi hrăneau și pre
săraci. În timpul secerișului ei mergâu să. secere grâul pe
bani, păstrati grâul pentru provisiunea. lor și dădeau din el

gratuit altor călugări.. Dioscor nu avea mai mult de o sută.
de discipoli: el era preot și îndeplinea forte exact funcţiunile

preoții

sale,

examinând

pre

cei ce se presintai

spre:

a participa la mistere și depărtând de la Sfinta Masă, pre
acei ce erati încă culpabili de vre-un păcat, ce e nu
expiaseră. Evlogiu preotul era încă mai sever de cât cînsul în distribuirea tainelor. Se dice, că atunci când făcea
Liturgia, pătrundea atât de lămurit consciinţele ce'or ce se
apropiati de Altar. în cât'ulunga pre cei ce comiseseră vre:
o faptă. rea, sati luaseră vre o hotărire nedrâptă, descoperind în public păcatul lor și neadmițândui'i la participarea
sfintelor daruri, de cât după ce se curăţiseră prin pocă-:
ință.

XXIĂ.

Călugări renumiți

din

Thebaida.

Apollos trăi în acel timp în Thebaida. Când a atins virsta de maturitate, el se consacră exerciţiilor sfintei Filoso-

fii. După ce a petrecut

patru-deci de ani în pustie, el se

închise din porunca lui Dumnedei într'o pesceră săpată
la picidrele unui munte, destul de aprope de un loc f6rte:
populat. In puţin timp câştigă o reputaţie atât de înaltă,
prin mulţimea minunilor sale, în cât o mulțime de pustnici se puseră sub povăţuirea. sa. Timotei Episcopul de
Alexandria, care a scris viâţa sa şi vi6ța celor-l-alţi pustnică. de cari am vorbit, a arătat fârte pe larg modul său
de vieţuire și minunile sale, Erau acolo aprâpe două mii
de pustnici cari locuiau în vecinătatea acestei mari cetăți,

adică unii în locul numit Hermitagiu și alţii spre Marcota
și Libya.

Dorothei,

născut în

Theba

excela

între

dinșii.

EI întrebuința, diua în a aduna dupre țărmul mării petre
din care zidea o chilie pentru acei ce nu 'și putea zidi.
ară n6ptea, făcea panere de frunze de finic şi le vindea
spre a trăi. El mânca șase dramuri de pâne pe di, cu puține legume și nu bea de cât apă. Obicinuindu-se lă acestă
aspră abstinență din tinereţea sa, el o observă in bătri-

nețea cea mai înaintată. Nu

la vtqut nici

odată culcân-

)
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du-se pe un pat, nici pe rogojină, nici întindându-și pici6-.
rele spre a dormi. Ostenâla'1 silea câte odată să închidă
ochii, ori lucrând, ori mâncând, ast-fel că bucăţile“ cădeau
din gură. lntr'o di fiind coprins de somn, el cădu pe rogojina sa, fără a gândi la acesta, de care supărându-se,
dise încet: mai lesne sar convinge un Înger, de cât un
bun pustnic de a se deda somnului. Pote că el vorbia cu
sine însuși, sau cu demonul care'l întrerupea în exerciţiile:
sale. Intrebându'l cine-va într'o di -pentru ce'și chinuia tru-.
pul său ast-fel, el îi respunse: pentru că și el mă chinuesce

pre mine.

Piammon

şi

I6n

erai

stariți

a

două

renumite

monastiri

în picidre

lângă

altar,

care

scriea

numele

călugărilor,

cari

2

din Egipt, aprâpe de Diolca. Ei erau preoți şi'și îndeplineau.
cu multă sirguință şi râvnă funcțiunile preoţiei lor. Se dice,
că Piammon, facând întro di liturgia, vădu un Înger stând.
erai de faţă și ștergea numele celor absenti.
„loan priimise de la Dumnedeă o putere atât de absolută:
asupra b6lelor, în cât vindeca pre pataliticl.
Un bătrin numit Beniamin, trăia în acel timp în pustie.

aprope de schit: Dumnedeii

îl dăduse darul

de a vindeca

tot felul de bâle, fără a întrebuința nici un remedii, ci
numai prin singură atingerea sa, sait prin puțin unt-delemn consacrat prin rugăciunile sale. El fu cuprins de o;
Idropisie, care'l umilă ast-fel, în cât spre a'l scâte afară.
din chilia sa, a lrebuit să se lărgâscă ușa. Bla sa nepermiţându'i de a sta culcat, el rămase timp de opt luni ședend
întrun mare scaun şi continuă tot-d'a-una a vindeca, pre
bolnavi, fără a sa mâhni pentru că el nu se vindeca. EI
mângâie pre cei cel cercetati și le cerea să se râge lui
Dumnedei

el se îngrija

pentru

f6rte

mântuirea

sufletului

seu ; adăogend,

pulin de trupul. săi, pentru

că.

că nu i-a

servit la nimic, când se afla sănătos şi că nă-i făcea nici
un

r&i când era bolnav.
Marcu, acest pustnic atât de renumit, Macarie cel tînăr,
Apollonius şi Moisi, născut în Etyopia, onoraii atuncea acel
loc din Scetis. Se dice, că Marcu a ar&tat o mare blândeţe şi o mare prudenţă în moravurile sale, încă. din prima
sa tinerețe, că a învăţat sfinta scriptură de rost, că a avut
o pietate atât de deosebită, în cât Macarie “preotul chiliilor
spunea, că el nu i-a dat nici odată aceea ce preoții dai
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credincioşilor la sfinta masă, dar că el v&duse mâna unui
înger care i-o dădea.
Macarie primise de la Dumnedeii darul de a desprețui
pre demoni. El se retrase în pustie cu ocasiunea unei ucideri

ce

făcuse

contra

intenţiunii

sale.

Căci,

pe

când

era

tînăr, păscând turmele de alungul lacului Mareotei, el ucise
jucându-se pre unul din tovarășii săi și: fugi în pustie, de
frică de a fi prdepsit.
După ce a petrecut trei ani fără acoperămiat. el zidi o
mică chilie, unde petrecu alți dou&-deci și cinci. El avea
obicei

de

a dice,

că el datoria tot binele ce făcuse

tie răului ce comisese

mai

înainte,

în pus-

fără voia lul și de a

numi mântuitâre acea ucidere fără de voe, de unde venia
t6tă fericirea retragerii sale.
Apollonius petrecend totă viâţa sa în negoț se retrase
“la Scetis pe la finele dilelor sale. Considerând, că era prea
bătrân spre a învăța să scrie, sai a exercita vre un meşteşug: el cumptră o mulţime de remedii şi de doctorii tre-

buit6re bolnavilor și se obicinui de a le duce în tote dilele
pustnicilor cari aveati nevoe de dinsele. Când fu aprope
de sfîrșit, el dădu tote cutiile sale unui altuia șil rugă
de

a îndeplini

acestă

datorie

de charitate.

Cea dintâiă condiţie a lui Moisi era de a fi sclav. Fiind
alungat de stăpânul săi, el se retrase între tâlhari și deveni căpitanul lor. După ce a comis mai multe crime și
s'a făcut vinovat de mai multe ucideri, el se retrase
în pustie și ajunse la culmea perfecțiunii sfintei Filosofii.
Fiind-că sănătatea și vigorea ce își câștigase prin vechiul
mod de viețuire ce avea, deșteptaă în el imaginaţii și miș_cări cel îndemna la plăcere, el întrebuinţă tot felul de
mijlsce spre a chinui trupul săă, sai nemâncândde cât pâine
şi lucrând mult, sai rugându-se până la cinci deci de ori
pe di. El a petrecut șase ani rugându-se în tote nopţile

stănd în picidre

fără a îndoi

genuchile și fără a închide

ochii. El mergea câte odată la tâte chiliile în timpul nopţii
spre a umplea, cu apă în ascuns ulcidrele pustnicilor de
Şi isvorul era, departe de unele chilii de dece stadii, de altele de două decă și de altele de trei deci. Ori câtă dorinţă avu de aşi slăbi trupul săi prin asprimea acestor
exerciţii, el conservă mult timp vigorea sa. Patru tâlhari
mergând în chilia sa, el ii legă şi'i duse pre umerile sale
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în biserică, unde

,

călugării se adunati

pentru

ea ei să faăc

cu dinșii aceea ce ar crede de cuviință, fiind-că nu credea
să'1 fie permis

de a face r&ă nimenui.

Nu

sa vedut nici-

odată convertire atât de surprindătâre ca a sa și nici-odată
nimenea

n'a trecut atât de grabnic ca

dinsul

de la exce-

sul desirinării la pe:fecțiunea înfrinărei. De aceea Dumnedei ca recompensă îl făcu obiectul îngrozirei demonilor şi. pustnicii din Scetis îl aleseră spre al ridica la cinstea Sacerdociului, spre a participa prin mâinele sale la sfintele
taine.
|
EI muri la virsta de șapte-deci și cinci de an! și lasă
o mulțime de buni discipoli. Pavel, Pahomie, Stefan și Moisi

dintre
era

cari cei

doi din urmă erai din Libia și Piot care

din Egipt, trăiau toți sub

la Ferma care e un munte
sul mai puţin de

aceiași

Pavel

locuia.

din Secetis și n'avea sub din-

cinci sute de

mâinile și nu primea

domnire.

discipoli. El nu

nimic de la nimenea,

ce'i era necesar spre a trăi. El nu făcea
de cât a se ruga și aducea pe fie-care di
trei sute. de rugăciuni ca tribut. El punea,
tricele mici în pla hainei sale spre a nu

lucra

cu.

de cât aceia
nimic alt-ceva
lui Dumnedei
trei sute de piepierde numărul

şi la fie care rugăciune lua câte o pietricică. Când nu mai
avea pietricele el era asigurat, că a isprăvit rugăciunea, ce'și
prescrisese singur.
Pahomie se făcu renumit în acel timp la Scetis. El a trăit
în pustie din tînăra sa vârstă până la adincă bătrânete,
fără ca. puterea temperamentului săi, nici violența patimi-

lor, nică vicleșugul

demonului să

fi silit la căutarea, sau

la, bucurarea lucrurilor, de la care trebue a se abţine un
adevărat pustnic.
Stefan locuia, la Mareota, destul de aprope de Marmarica.
E] se exercită timp de șase-deci de ani la tote virtuţiile
unui pustnic, deveni forte renumit prin piatatea sa, și a-

mic intim

al marelui

Antonie. El era fârte blând și forte

prudent, plăcut în convorbire şi spunea lucruri forte folositore celor cel ascultai. Era propriii să mângâe pre cei

întristaţi să risipească. întristarea lor și să le aducă. bucuvie. El avea însuși în întristările sale simțimintele ce se silea de ale inspira altora; căci
ind supărat de o rană incurabilă, el dădu membrele sale chirurgilor spre a le tăia,

şi pe când

operaii el înoda

frunze

de finic și ruga

pre
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cei ce eraă- de față de a nu fi prea simţitori la, durerea sa,
și de

a crede

că

Dumneqei

nu

face

nimic de cât

pentru

binele nostru, că bâla sa "i e folositâre, căci ea e un mijloc de a curăţi păcatele sale, care tot- fu auna e mai bine
de ale expia în acestă vi6ță, de cât în cea-l-altă.
Cât pentru Moisi, el era recomandabil pein blândeţea sa,
prin caritatea sa și prin darul de a vindeca infirmităţile şi
bâlele, fără a. întrebuința alte remedii de cât rugăciunele
sale.
Pior hotărind în tinerețea sa, de a se deda cu totul sfintelor

exerciţii

ale

vieţei

pustnicesci,

ieşi pealru

acest

scop

din casa tatălui săă și fâgăduindu-i lui Dumnedeă de a
nu vedea nici odată pre nimeni din rudele sale. Una din
surorile sale aflând cinci-deci de ani după aceia, că el trăia
încă, îu cuprinsă de o bucurie atât de mare, în cât nu
putea

avea

nici

locului mișcat de

o linişte

până

nu'i

va

Episcopul

vedea.

suspinurile şi de lacrămile

sale,

scrise

stariţilor pustnicilor de la Scetis, ca să trimiţă pre Piot.
Stariţit poruncindu'i de a merge în locul nascerii sale, el
nu

putu

să se

dispenseze

de ai acsulta,

căci

pustnicii din

Egipt. ţin ca şi cei-l-alți 'că neasculiarea e o crimă. El se
duse deci cu un alt pustnic până la pârta casei părintesci
și spuse numele săi. Când audi vuetul ce făcu porta deschidându-se, el închise ochii și chemând pre sora sa pre
numele ei, “i dise: ei sunt fratele tăi, privesce-mă cât “ţi
va plăcea. Sora sa plină de bucurie, mulţumi lui Dumnedei că i-a permis să vadă pre fratele săi, ce dorise să'l

vadă cu atâta nerăbdare.

lar după ce "și-a făcut

rugăciu-

nea la portă,, se reîntorse la locul de unde plecase şi săpând un puț găsi apă amară, cu care sa servit până la
finele vieţii sale. Se recunoscu după mortea sa perfecțiu- nea unde adusese abstinenţa. Căci mai mulți vroind să se
slabilescă în același loc, nimenea n'a, putut rămânea acolo
nici a'i suferi neajunsurile.
lu sunt convins, că dacă n'ar fi avut în scop de a se
chinui bând apă amară, i-ar fi fost uşor dea o face dulce, fiind-că el făcuse să iasă un isvor dintr'un loc; unde nu
era nici de cum apă mai înainte. Se ice, că Pustnicii cari
trăiau sub conducerea lui Moisi întreprindând să facă un
puț, erau gata «le a părăsi lucrarea, când după ce ati săpat
mal mult timp, nu găsiră de loc apă. lus& Piot venind la

ora de amiadă-di, salutândui'i și imputându-le slăbiciunea.
credinții lor, el se puse la rugăciune și lovi de trei ori

pamintul cu un târnăcop. După care a ieșit un isvor de
apă, care a umplut tot spaţiul ce era săpat. El plecă în-

dată după ce a și făcut rugăciunea și fiind-că călugării îl
rugau de a gusta cu dinșii, el se apără dicându-le, că venise la el nu pentru a mânca, ci pentru a face aceea ce
făcuse.

CAPITOLUL

„Despre călugării de la Scetis;

Didim,

despre

Se aflati încă

poli de ai marelui

Cronion
atunci

îmbătrinind

despre

și despre

în monastirile

Antonie: precum

virstă forte înaintată, Didim,
sută dece ani, marele Arsis,
cari

XXX.

Origen, despre

câţi-va
de la

alții.

Scetis disei-

Origen, care era într'o

Cronion, care avea, aprâpe o
Putubast, Arsion şi Serapion,

toți în practicele

ostenitore ale vieţii pust-

nice, fuseseră aleși spre a invăţa, şi pre alții. Se aflau mai
mulți alţii mai puţin înaintați în vîrstă, dar cari nu lăsat

de a fi mult mai înaintați în virtute.

Dioscor

erai

cei mai

Ammon,

Eusebiii Și

renumiți dintre aceia. Ei erati frați

şi erai numiţi frații cei mari, din causa mărimei

staturil

lor. Se dice, că Ammon
ajunsese la culmea perfecțiunii!
călugăresc! și că era cu totul mai pre sus de plăceri și
de lenevire. El avea mare aplecare la studit Şi cetise cu

atenţie operile lui Origen, ale lui Didim şi ale altor scriitori bisericesci. Se dice, că n'a mâncat nici odată nimie

fiert saă copt de cât pâine. Fiind-că vroia într'o di să'l
ducă pentru a'l face Episcop, după ce ai întrebuințat în
zadar t6te argumentele sale pentru a obține ca, să'l lase

în pace, el și-a tăiat o ureche și a dis celor ce'l supăra:

N'ași putea fi mai mult Episcop, chiar când ași vroi, pentru că candnele opresc de a alege Episcopi pre acei ce
sunt ciuntiți, sai cărora, le lipsesce vre o parte din trupul

stu. Ei se reîntorseră forte trişti. Ins& au aflat că biserica
nu

observa

ca Jidovii, ca un preot să nu aibă nici un de-

fect în trupul

său și că ea se mulțumia ca el să fie ne-
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prihănit în moravurile sale, el se reîntârseră spre al lua.
Atunci el le protestă, că dacă ar întreprinde de a-l sili la
acesta, el își va tăia limba. Acâstă amenințare ii miră într'atât, în cât se retraseră fără să'] silescă mai mult. De
atunci fu numit Parotid, sau cum sar dice, fără ureche.
Sub domnirea următâre, înțeleptul Evagrie legă cu el o
strînsă prietenie. Acesta era un bărbat forte învăţat care
pricepea şi explica bine lucrurile. El avea o minunată pă:
trundere în a judeca gândurile ce tindeau la bine sai la
rău, la virtute sai la vicii și o rară prudență în a învăța.
mijlocul de'a, întreținea pre unele și de a înlătura pre
cele-l-alte. Operele ce a lăsat după dinsul sunt probe de:
elocenţă și de capacitatea sa. Cât pentru moravurile sale, se
dice, că avea. o moderaţiune și o egalitate depărtată de tot felul
de vanitate și de mânie, aşa în câtel nu pricepea de loc vanitatea, când i se dădea laudele ce merita și că nu simțea. de loc indignare când i se făcea imputările cele mai
nedrepte. El era, din Iberia, aprâpe de. Marea-Negră.
El a studiat și a învăţat sfinta, Scriptură sub Grigorie Episcopul de Nazianz, care îl avu pe lângă el la Constantinopole în calitate de Archidiacon, în timpul când conduse
Biserica acestei marl cetăţi. Fiind-că avea. o faţă forte frumâsă şi avea tot-d'auna haine fârte curate ŞI forte oneste,
un om al Curţii era gelos de intimitatea cu carea vorbia
cu femeea sa şi se hotări să'l ucidă. Pe când asasinii meditai de a se scăpa de el, Dumnedei îi trimise o vedenie
care "i fu mântuitâre. | se păru în vis, căa fost surprins
într'o faptă rea și că'i pusese fiarele la piciore și la mâini.
Şi când îl aducea, înaintea judecătorului și era să fie con-

damnat,

un om, care ţinea în mână o carte a Evangeliilor

se adresă la el şi se oferi de a'l scăpa, dacă ii va promite să iasă din cetate. Evagrie promițându'i acâsta, alin-

gEndu-se de carte, el fu liberat de lanţurile sale și se deşteptă. Iată cum fu însciinţat în vis despre acesta și cum înlătură
acestă primejdie..
sale în pustie, el
merge la Ierusalim
nicii de la Scetis,

Hotărind decă de a petrece restul vieţii
plecă din Constantinopole cu scop de a.
și visitând cât-va timp după aceea pre pustrămase cu dinșii.
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Monastirile

de

la

XXXL

Nitria și cât-va altele din cele

mai

renumite.

Acel loc se numesce Nitria, pentru că e aprâpe de un
sat, unde se -adubă nitrul, sau puci6să. El era locuit de
un mare numer de persne a căror unică ocupaţie era de

a lucra, să câștige înțelepciunea

Evangeliei.

Se aflaă acolo

aprope cinci-deci de monastiri destul de aprope una de
„alta; în unele călugării trăiai în comunitate, iar în altele
trăiau separați. Șapte-deci de stadii mai înlăuntrul pusti-

ului, e un alt loc numit Celles, unde sunt mai multe chilil împrăştiete ici și colo. Ele sunt la o ast-fel de distanță,

în cât călugării ce le locuesc nu pot nici a se vedea, nică

-a se audi. Ei se adun în prima

și

ultima

di a fie-cărei

s&pt&mâni. lar dacă vre unul nu se găsesce acolo, nimenea nu se îndoesce că n'ar fi bolnav sai indispus ŞI călugării merg de'l cercetâză rînd pe rînd şii duc cele de
de trebuință spre a'l mângâia. Ei nu vorbesc unul cu altul

de cât cu acestă ocasiune.

capabil

care

Când totuși e vre unul din ei

de a'i înveţa, ei se duc la dinsul, sprea afla ceva,

tinde la cunoscința de Dumnedei,
sai

la înaintarea

mântuirii lor. Cei ce locuesc în deosebi în chilii sunt acei
ce ai ajuns la culmea perfecțiunii călugăresci, cari nu

caută de cât liniștea, cari sunt
și de a suporta singurătatea.

capabili de a se

lată ce aveam

ține cuvinte despre pustnicii de la Scetis.
Mi-s'ar putea imputa

cu dreptate de a fi prea lung,

ași vroi să spun în amănunțimi

au ales, lucrările,
cruri

ce

"și-au

exerciţiile,

prescris,

conduce

de dis în pu-

dupre

dacă

modul de vieţuire, ce ef

abstinenţa5 ,

hrana

și alte lu-

vîrstă Și putere.

Rinocorur deveni renumi
în acel
t

timp prin

numele și

reputațiunea a câtor-va mari pers6ne originare din loc chiar.
Am aflat că cei mai principali și cei mar deosebiți dintre
dinșii. ai fost Melas, care a condus biserica țări, Dionisie
care avea monastirea sa în afară de cetate spre Nordşi
Solon fratele lui Melas, care”! urmă în Slujba sarcinii pastorale. Când s'ă dat poruncă ca episcopii ce se opuneati
Arienismului să. fie alungaţi din scaunele lor, acei ce exe17.
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cutai acestă poruncă, găsiră pre Melas care pregătea candelele din biserica sa, cu o mantie cu totul plină de pete de
unt-de-lemn și peste care avea o cingătâre. Când lau întrebat,
unde e Episcopul, el le dise, căi va face să vorbescă cu

dinsul și fiind-că erai forte osteniți de călătorie, el îi duse
în casa sa, îi puse la masă şi le servi el însuși aceea ce
avea. După ospăț el le dădu de spălat și le spuse că el
era Episcopul.

Atunci plini de admiraţie și de respect peniru

virtutea sa, ei îi comunicară ordinul ce aveau și i-ati per-

mis totuşi de a lugi ori unde i-ar plăcea. Insă departe de
a se servi de acestă permisiune, el le dise, că nu va fugi
nici de cum de a suferi tratamentele, ce suferaii Episcopii,
cari erai de aceeași credință cu dinsul și că e gata să
mergă în exil. El se obicinuise încă din tinerețea sa în a
practica, tâte virtuțile, ce convin stării unui pustnic.
Solon se făcu călugăr din neguţător, ce era mai 'nainte

şi câștigă mult în acestă schimbare de situațiune. Căci fi-

ind instruit de fratele stu și de cel-l-alți pustnici, el făcu
mari progrese în pietate și în caritâte. Biserica din Rinocorur fiind condusă de la început ce câtre Episcopi atât de
sfinți, a urmat tot-dauna de atuncea cu atâta religiositate
preceptele lor, în cât n'a lipsit nici odată de persone e-

minente în virtute și în sfințenie. Clericii acestei biserici
locuesc în o aceeași casă, mănâncă la aceeași masă şi au
totul în comun.

CAPITOLUL XXII.
Călugări renumiți din Palestina.
Palestina. era de asemenea

cinstită prinir'un mare număr

de monastiri. Am vorbit deja despre mai mulți -din acei ce
le locuiau și cari făcea onore acestei sfinte profesiuni,

când am arătat lucrurile, ce s'aă petrecut sub domnirea lui
Constantie. Discipolii lor ati ajuns la culmea perfecţ unii,

urmând

exemplul

lor şi a

înălțat

mărirea

monastirilor.

Hesicas tovarășul lui Ilarion și Epifaniu care a fost mai
pe urmă Episcop de Salamin în Cypru, au fost doi din cei

mal distinși

din

acest număr.

Hesicas

îndeplini

datoriile
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profesiunii călugăresci în acelaşi loc cu învățătorul s&ă, iar
Epifaniu aprâpe de satul de Besanduc, locul nascerii sale
pe teritorul Eleutheropolej. Find, instruit din tinereţea sa
de către cei mal renumiţi pustnici, între carl locuise forte
" 4ung timp în Egipt, el a câștigat o reputație atât de mare,
în cât a fost ales de către locuitorii din Cypru, spre a conduce biserica mitropolitană din insula lor. Eminenţa acestei
demnități contribui forte mult în a cresce stima virtuţii sale
şi a atrage admiraţiunea locuitorilor ţării și a streinilor,

către cară el îÎși îndeplinea cu atâta demnitate datoriile sarcinii sale pastorale. Mai 'nainte de a trece în insula Ciprului, el locui în Palestina, sub domnirea lui Valens și
în același timp când Salaman, Puscon, Malchion și Crispion, frați eșiți din o nobilă familie, înfloriaiă îîn profesiunea
vieţii pustnicescă, aaprope de satul Betelea, pe teritorul cetății de Gaza.
într'o di, când

Ei tuseseră instruiți de IJarion. Se dice, că
cel trei fraţi se reîntorceaii împreună la casa

“lor, Melchion fu răpit de Ilarion, că rămase ascuns câte-va
dile, că pe urmă se arătă și că în fine muri în fl6rea îinereţii sale tot pre atât de format în virtute și în caritate
ca, şi bătrânii. Amonius locuia la dece stadii de acolo, aprope. de satul Capharcobra, de unde 'ȘI avea nascerea şi
ducea o vi6ţă fârte aspră în pustie. Cred că Silvan, născut
în Palestina, care se vedu într'o di servit de un Inger,
trăia în același timp în Egipt ȘI acolo făcea profesiune de
acâstă filosofie sublimă, pe care păgânii n'au cunoscut nică
odată. După ce a locuit cât-va timp mai pe urmă pe muntele Sinai, el întemeiă la Geraris aprope de pâriii, o monastire frte mare, al cărei stareţ după dinsul a fost şi
renumitul Zacharia.
-
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Pustnicii renumiți în Syria.
Să trecem

în Syria și în Persia și să vedem

“pusinicilor din acele țări, cari sati nevoit

mulțimea

de a imita as-

primea. și zelul acelor din Egipt. Battei, Eusebiii, Bargie,
Halas, Abbon, Lazăr care fu înălțat la demnitatea episco-
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pală, Abdalei, Zenon și Heliodot străluciră -mai presus de
cât cel-l-alţi pe teritorul Nisibiei, aprope de muntele Sigoron. Când începură să observe acest fel de vieță atât de
aspru și atât de admirabil, poporul îi numi păstori, pentru
că n'aveai

case, nu mâncat nică pâine, nici caine, nu beau

nică de cum vin și locuind prin munți, ei aducea
tenit

laude

lui Dumnedei,

și] invocaii

prin

necon-

rugăciunile

lor.

Obiceiul ce observai, e că atunci când ora ospăţului a sosit
fie-care taie iarbă de pe munte şi o mănâncă ca dobit6cele. Iată care e felul lor de viețuire. Eusebiu: se închise
de bună voie într'o chilie aprope de Carras. Protogen trăi
în acelaşi loc și fu Episcopul săi, după acel renumit Vitus,
pe care se dice, că Dumnedei l'a arătat prin mai multe
descoperiri Impă&ratului Constantin și ale cărui sfaturi i-a
poruncit de a urma tot-d'auna. In fine, Aones locui la Phadana, care e locul unde lacob nepotul lui Abraam găsi
întorcându-se din Palestina pre fecidra, care tu mai pe urmă
femeea sa şi unde r&sturnă petra care acoperea puţul,
spre a'şi adăpa turmele sale. Se dice, că acest Aones a
fost cel dintâiii întemeetor al felului de viețuire al pustnicilor în Syria, dupre cum Antoniu fusese în Egipt. Gaddanas și Aziz au fost tovarășii retragerii sale și imitatorii,
sfințeniei sale:_
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în împrejurimile
des,

cetății din

Iulian şi Efrem, Syrian de naţiune, scriitor renumit,
despre care am vorbit deja, raportând aceea ce s'a întimplat mai însemnat în biserică, sub domnirea lui Constantie,
se semnalară în acel timp în aceeași profesiune, în împrejmuirile cetăţii de Edesa. Barses și Eulogius trebuie să
fie puși pe aceeași linie. Ei ati fost mail pe urmă hirototoniţi Episcopi, nu spre a, conduce vre-o Eparchie, precum
nici Lazăr, despre care am vorbit mai "nainte, ci pentru
cinste și ca recompensă pentru curățirea cu care trăiseră
în monastirile lor. Iată cei mai renumiți pustnici, cari ai

—
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locuit in Syria și în Persia .și despre cari am cunoscinţă.
Practica comună a tuturor acestor mari bărbaţi a fost,. pentru
a avea mare grije de sufletul lor și de ar pregăti prin
„post, prin rugăciune și prin laudele lu Dumnedei, a părăsi tote

bunurile

ce sunt pre

acest

pămint;

de

a da

cea

mai mare parte din timpul lor acestor sfinte exerciţii, de
a despreţui banii, afacerile lumescă și podobele trupurilor
lor. Unii din ei aă mers cu abstinenţa până la exces precum
Balbei,

căruia

din

nemâncare i se făcură vermi între dinți;

precum Halos,: care n'a mâncat nici odată pâine înainte de
virsta de șapte- -deci de ani; precum Heliodor, care nu mânca
de cât odată în săptămână Şi care petrecea mai multe
nopți fără să dormă. De şi Celesyria şi Syria superidră,
afară de cetatea Antiochiei ai fost convertite la credință
cam târdii, ele n'aiă lipsit de persâne, care at avut curagiul de a îmbrăţişa „maximele severe ale Filosofiei Creştine;
ŞI a “căror virtute a, fost cu atât mai solidă și mai străJacită, cu cât ea a fost mai crud atacată prin gelosia și
prin ura acelor chiar, în mijlocul cărora, locuia. Cu tte
acestea, ei se apărati întrun mod admirabil nerespingând
injuriile cu o animositate egală aceliea cu care păgânii le-o
făceaii, ci suferindu-le cu o răbdare neînvinsă. Ast-fel fu
Valentin despre 'care unii spun că s'a născut în cetatea de
Emesa, iar alţii în cetatea de Aretusa. Asi-fel fu un altul
cu același nume și un altul riumit Teodor, născuţi în Tittis,
sat pe teritoriul Apamiei. In fine ast-fel fură Marosos, născut în Nechilis, Bassus, Bassones și Pavel. Acest din urmă
era născut în Satul Telmison. EI formă mai multe comunități de călugări şi una dintre altele într” un loc numit
Jugata, care e cea mai numerdsă și cea mai renumită,
“unde a murit și a fost îngropat, după ce a trăit forte lung
timp întro mare sfințenie. Cea mai mare parte din cel- L
alți, despre cari am vorbit, ai trăit de asemenea forte lung
timp și sunt convins, că Dumnedeiă a întins ast-fel marginile vieţii lor cu scop de a întinde prin mijlocul. lor pre
acelea ale religiunii creștirie. Căci ei ai convertit mai pre
toți Syrienii şi o mulţime de Saracini şi de Perși, cari erati

mai înainte dedaţi la cultul Idolilor. Ei atraseră la credinţă

şi pre ma! mulți prin felul lor de vieţuire. Nu mă îndoese
de loc, că-aă fost călugări în Galatia, în Capadocia: Și în
provinciile vecine, fiind- că e: mult timp de când credinţa a

să
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fost primită acolo: însă €i trăesc în comun în sate și în
cetăți, nefiind încă obicinuiţi a trăi ca cei-l-alți în pustie,
căci le-ar fi tost grei de a suporta
pru' în timp de iarnă. Cei doui mai
sunt Leontie, care mai pe urmă â
cyra şi Prapidie, care fiind torte în
multe orașe funcţiunile- episcopale.
renumit spital, întemeeat de Basilie,
al cărui nume la păstrat.

frigul, care e forte asrenumiţi din acele ţări
condus biserica de Anvirstă, exercita în mai
EI fu și superiorul unui
Episcopul de Cesareea.

N
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Filosofii persecutați

de

Valens.

lată aceea ce am putut afla despre felul de vieţuire al
sfinţilor pustnici, cari sunt filosofii 'religiunii nostre. Cât
pentru filoscfii păgâni, ei au fost cu toţii exterminați
în acel
timp. Unii dintre ei, cari se păreau că exceleză mai pre

sus de cât cei-l-alți, neputând suferi de cât cu o extremă
desplăcere

desvoltarea religianii Creștine, avură curiositatea,

de a sci cine va urma lui Valens și pentru acest sfirșit
recurseră la observaţiile artei, care promite cunoscinţa viitorului. După ce ai practicat o mulțime de ceremonii, ei
făcură un tripediă de lemn de laur, îl sfinţiră prin termeni solemni, spre a face să se arate literele alfabetului
și de a destinge pre acela, ce ar compune numele viitorului Imp&rat. Fiind-că Teodor era păgân, îns& de altmintrelea

torte

tate prin

bun

secretele

om.

era

dorinți

destinat

la acestă

ale inimii

înaltă

demni-

lor și fiind-că

cele

patru d'intâi litere ale numelui său se arătară, ei se legară.
de a'] vedea curînd înălțat acolo. Însă se înșelară în speranța lor. Căci întreprinderea lor fiind descoperită, Valens
fu pentru acesta coprins de o furi6să mânie, ca şi de o
conjurație formată contra. vieţii sale, porunci să taie capul
lui Teodor și a arde de vii pre acei ce făcuseră tripediul.
Imp&ratul ne punând nici cum margini mâniei sale, cei mai
renumiți filosofi ai vecului periră din acâstă causă; și mai
mulți chiar cari nefăcând de loc profesiune de Filosofie
“purtată haina de filosof; ceea ce făcu că mai mulți alţii

|
.
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se abținură de a purta mantie cu ceprazuri de frică
de a fi acusaţi, că caută secretele magiei și se aplică la
arta de a ghici. Sunt convins că nu e persână inteligentă, care să nu blameze pre Impăratul, că sau dedat
ast-fel mâniei și crudimii şi pre filosofi, că ai avut o curiositate atât de pericul6să și că aă căutat secrete atât de
depărtate de profesiunea lor. Căci acest principe închipuindu'și prin cea mai de pe urmă din tote estravaganțele,
că

ar putea

omori

pre

succesorul

s&,

n'a cruțat,

nică pre

acei ce consultaseră oracolul, nici pre aceia în favorea cărora se părea că ar fi r&spuns, coprindând în aceeași perseculie, pre toți acei cari aveai sai acelaşi nume, saă un
nume apropiat. Cât pentru filosofi, ei se porniră la acestă
ridiculă întreprind ere, ca şi cum ar fi fost în puterea lor
de a depune și dea stabili Imp&raţii. Dacă succesiunea
principilor depinde de disposiţiunea, statelor, trebuia, să aştepte pre aceea care avea să revină. Iar dacă nu depinde de
cât de voinţa lui Dumaedeu de ce trebue s'o căulăm cu atâta
stăruinţă, ca şi cum secretele
lui Dumnedei ar putea fi pătrunse
de spiritul omului, sai ca şi cum omul, ori cât de înțelept
ar fi, ar putea presupune de a face o mai bună alegere
de cât Dumnedeă? lar dacă numai din o simplă curiositate, ei s'aii prăpăstuit întrun pericol atât de înspăimântăter şi ai violat legile ce erai în vig6re în imperii, încă
din timpul când sacrificatoriă erai public autorisați, ei n'aui
imitat pre Socrat, care de şi fusese pe nedreptul 'condamnat

să ia, otravă,

gurul

n'a

vroit

să

al legilor, sub

respect

fie-care să judece

scape

din

temniţă

care el fusese

şi să vorbescă asupra

prin sin-

acestei chestiuni,

cum va găsi de cuviință.
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crescut. Insă

aiza
și
Valens

Valenti-
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Mortea Imperatului Valentinian, Proclamarea tînă&rului Valentinian, fiul s6ă. Discursul rostit

de către
Sarmaţii
imperiului,

Themistius în presența lui Valens.

năvălind în Occident asupra Gre-căror țări ale Valentinian

ridică contra, loro armată.

Insă în-

|

4
dată

ce ei se însciințară

e

despre

acâstă

însemnată

pregă-

tire, trimiseră spre a'i cere pace. Când el v&du pre trimișii lor îi întrebă dacă toți ai naţiunii Jor semEnaii cu
“Fă rEspunseră, că se aleseseră cei mai distinși spre a
indepli ini acestă misiune. EI strigă, că imperiul e forte ne“norocit de a fi expus sub dominaţiunea sa la năvălirile
și la insultele unui popor atât de despreţuit şi repetând
de

mai

multe

ori aceeași

plângere

cu

mari

sforțări,

el își

rupse 0 vină. Perdend îndată o mare cantitate de sânge,
muri întrun fort din Galia, în-vîrstă de cinci deci și patru:
de ani, din care întrebuințase cei trei-spre- -dece din urmă,
în a îndeplini

cu

multă

demnitate

i6te

funcțiunile

autori-

tății Suverane. Șase dile după mârtea sa, fiul săă cel mai
tînăr care avea același nume cu dînsul, fu proclamat Imp&rat de către soldați și puţin după aceea proclamația sa
tu autorisată prin consimțimîntul lui' Valens şi al lui Gratian, de și de o cam dată ei găsiseră r&i, ca soldaţii să
-fie întreprins de a o face fără dinșii. Cu tote acestea, Valens r&mânând în Antiochia, cetate din Syria, avea din di
în

di o ură

mal

violentă

și

continuă

o persecuţiune

mai

crudă contra acelor ce nu erai de credința sa asupra naturii dumnedeesci. Themistius rosti în acel timp un discurs
în presența sa, prin care el îi arătă că nu trebuea nici de
cum a găsi atât de stranii mulțimea şi diversitatea opiniunilor Creștinilor, fiind-că era o mai mare mulţime între
păgâni şi prin urmare dispute mai adesea, contestaţii mai

îndărătnice și certuri mai înveninate; că Dumnedeă

mulțumit

de a

pentru

neințelegerea

că

nu fi

atât

de

naturii

lesne
sale

cinței lor, să sporescă respectul
mai înaltă despre mărimea. sa.

„CAPITOLUL
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cunoscut:

și întunecimea

lor

e pote

de 6meni,
cunos-

și să le dea o idee

XXXVII.

Goții îmbrățișeză religiunea Creştină
rătăcirile lui Arie

Și urmeză

Valens,
Gratiaa și
Valenti-

dan.

Imp&ratul Valens îmblândindu-se puţin piin acest discurs exercită mai puţină asprime de cât mai "nainte, însă
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nu se înipăcă nici odată desăvirșit cu preoții şi i-ar fi făcut fără îndoială să simţă efectele mâniei sale, dacă turburările ce se născură în stat nu lar fi împelicat, de a se
aplica atât de tare la afacerile bisericii. Căci Goţii, cari l0cuiai peste Dunăre şi cară porunciaă și altor naţiuni, fiind
alungaţi de Huni se apropiară de frontariile Romanilor. Se
dice că Hunii erai necunoscuţi înainte de acel timp Tra-

cilor și Goţilor, de și erai vecinii lor, pentru că fiind despărțiți printrun lac de o vastă întindere și unil și alții
credeau că ţara lor e la capătul lumii şi că dincolo nu
mal “e de cât apă. Insă un bou atițat de fînțarii, cari l împungeaii în timpul Verii, trecând lacul şi stăpânul urmă-

rindu'l, el spuse

compatrioţilor săi că

cel-l-alt

.

țărm e lo-sapă

cuit. Alţii spun că un cerb, care era urmărit, arătând lHunilor o trecere, unde apa nu era adâncă şi că admirândesia și

frumuseţea

țării, temperatura

aerului

și abondenţa,

fruc- "Rt

telor, el povestiră despre acesta regelui lor, că pe urmă
- Hunii încercaseră acestă trecere cu o mână de soldați, că
reîntorcându-se apoi cu o puternică armată, ei biruiseră

pre Goţi și luaseră în stăpânire totă ţara lor: Că aceștia trecuseră Dunărea și trimiseseră soli la Imp&ratul, spre a'l
ruga de a le desemna o locuinţă și spre a! oferi de al
servi în r&sbâele ce ar vroi să întreprindă, sait care ar
fi obligat să susţină. Se crede, că Ulfila Episcopul națiunii, era șelul acestei ambasade. El reuşi dupre dorință

ȘI obținu Tracia” pentru

locuința. Goţilor. Ei avură îndată

după aceea, neînțelegeri, care'i despărțiră în două parli'ie,
din care unul avea ca șef pe Atanaric şi cel-l-alt pe Fritigern. Aceste dou& partide luându-se la luptă, Fritigern fu
învins și imploră ajutorul Romanilor. Imperatul comandând
trupelor din Tracia ordonă să'1 ajute, el dădu o a doua bătălie, o câștigă şi luă pre Atanaric la fugă. Pentru a re„ cunbsce

ajutorul

ce- primise

de la Valens

și pentru

a'i da

un semn inviolabil despre fidelitatea amiciţii sale, el urmă
“credința

sa în

religiune și convinse

pre supușii

s&l de

a

o urma ca și dinsul. Cu tote acestea nu cred că acesta
să fi fost unica rațiune, pentru care Goţii au rămas totd'a-una până acum forte alipiți la doctrina lui Arie. Căci
e sigur, că Ulfila Episcopul lor, n'avea nici o credințăi:

care să nu fi fost perfect conformă credințelor biserici“
catolice. De și sub domnirea lui Constantie, el asistase

—
din

inprudență,

Constantinopole,

dupre

cu
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cum

sunt convins,

Eudoxiii

şi Acacie,

la Sinodul

din

totuși el rămase

pe urmă în împărtăşirea Episcopilor, cari susțineaii decretele Sinodului din Niceea. Ins& venind pe urmă la Constantinopole și conferând cu Episcopii Arieni asupra chesamiDițiunilor contestate: ei îi promiseră. de a solicita pentru

_%% dinsul pe lângă Impăratul şi de a/l face să'i acorde ceregalez, rile sale, numai, să îmbrăţişeze opiniunea lor. Se dice, că,
Valenti- sait CĂ el a fost convins, că doctrina lor era cea mai bună,
sau că a cedat necesităţii timpului, el participă la. împărțirea lor și despărţi pre Goţi de împărtășirea bisericii catohce. Căci pentru că el îi învățase primele maxime ale
religiunii Creștine, le inspirase blândeţea și onestitatea moravurilor, ei aveai o deplină încredere în conducerea sa,
urmau sfaturile sale ca cele mai folositâre, ce li s'ar fi
putut da vre-odinidră pentru mântuirea lor şi credeau, că
el nu putea dice nimic contrarii adevărului, nici să facă nimic
contrarii. De aceea el dădu mari probe despre virtutea sa. Ela
fost expus la mari primejdil pentru apărarea credinții, în timpul
când aceste pop6re erau dedate la cultul Idolilor. Pentru acestă
rațiune cea mal mare parte din Goţi, cari locuesc pe ţărmul Dunării, urmeză rătăcirile lui Arie. Au fost în acel
timp mai mulţi din acei ce trăiaii sub dominaţiunea lui
Fritigern, cari au murit pentru apărarea credinţii. Atanaric
supărându-se de asemenea, că supușii s&i se l6pădă de
religiunea, părinţilor lor, după stăruința lui Ulfila, spre a
îmbrățișa religiunea creștină, omoriră pre unii din ei, după

ce i-ati liîrit înaintea tribunalelor şi după ce ei ai mărturisit cu îndrăsnglă numele lui Isus Christos, iar pre alţii
fără nici o formalitate și fără măcar să le fi permis dea
deschide gura spre a se apăra. Se dice, că miniștrii ce
alesese Atanaric spre a exercita acestă crudă persecuţiune
puseră o statue pe un car și că trăgându-l pe dinaintea
corturilor acelora pe cari "1 bănuiaă, că profeseză religiu-

nea creştină, le porunciai să se închine statuei și să”
anu 2.X-aducă jerite, și arseră de vii cu corturile lor pre acei ce

“5 pefusaii de a o face. Am audit că ex se porniră încă lao

gi

altă violență mai grozavă și anume

Valet: unde

se refugiaseră

de a da foc

bisericii

acei ce refusati de a jertfi şi de a, re-

duce ast-fel în cenuşa persone de tot sexul şi de totă virsta.
Goţii,

îndată

după

aceea

împăcându-se între dinșii, înce-
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pură a jefui Tracia si a face pe Valens să recunoscă cât
de tare se înșelase, când convingându-se, că ei ar îi folositoră

imperiului

și temuţi

inimicilor

săi, neglijase

trupele

şi storsese bani din orașe și din cetăți, în loc de

Romane

a recruta acolo tineri soldaţi, ce ele aveai obicbii de a
da. V&dându-se ast-lel lipsit de speranța sa, el plecă din
Antiochia şi se duse cu grabă la Constantinopole, unde
persecuţiunea ce făcea Ortodocşilor se părea că slăbesce.
Euzoius Episcopul Arienilor murind, “Teodor îi urmă.
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între

între

Romani

ei. Origina
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şi Saracini.

și religiunea

Convertirea

lor

la

Pace

încheiată

acestor din

urmă.

credinţă.

Regele Saracinilor murind în acel timp, tractatul de pace,
ce făcuseră adini6ră cu Romani! fu rupt şi Mavia regina
și regenta, țării făcu mari stricăciuni în Fenicia şi în PaJestina până la Arabia care e stinga celor ce urcă contra
cursului Nilului. Acest r&sboiă nu era un răsboiă de
despreţuit, de și el nu fu întreprins de cât de o femee.
Şeful trupelor din Fenicia îl credu atât de primejdios,

în cât el ceru

ajutor

căpitanului

miliției,

atât de infan-42*

terie cât și de cavalerie din Orient. Acesta își bătu joc de la
timiditatea sa şi se însărcină de a da el singur lupta. In- EZEA
şirând deci trupele sale în bătălie, el se lua la luptă cu Vant
Mavia, care din partea sa comanda pre ale sale, îu pus
pe fugă și scăpat abia de către șeful trupelor din Fenicia, care
vădându'l în primejdie, credu că nu mai pote fi ținut de
a asculta de porunca, ce i se dăduse,de a nu se lupta ŞI
alergă spre a se opune barbarilor şi.spre a trage contra
lor retrăgându-se, în timp ce căpitanul, miliției din Orient
se retrăgea, de asemenea din partea sa. Locuitorii țării povestesc ast-fel acestă întimplare şi'i cântă încă și astă- di cântece.

Fiind-că r&sboiul confinua, Romanii găsiră de cuviință de
a trimite o misiune la Mavia, spre 21 cere pacea. Ea o
velusă, precum se dice, afară numai dacă un pustnic, numit
Moisi, nu va fi hirotonit Episcop pentru supușii săi. Acesta

—
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era un om de o excelentă virtute și cărui Dumnedeii îl
dăduse darul minunilor. Oamenii din misiune, informând
pre Impăratul despre condițiunea ce'i propunea Regina Și
primind porunca sa, căutară pre :Moisi și'l duseră -la Lucius spre al hirotoni. Moisi spuse lui Lucius în presența
celor mari și a poporului: aşteptaţi puţin, vă rog. Ei nu
sunt

vrednic

de a

fi ridicat

la demnitatea

episcopală, însă

dacă cu t6tă nevrednicia mea, Dumnedeu va voi ca să fit
ridicat acolo, îl iai martor pre acest Dumnedei, care a
făcut cerul și pămîntul, că nici odată nu'mi vei pune mânile tale pângărite și pline de sângele sfinților. Lucius luând
cuvintul, îi dise, dacă tu nu sc care e credinţa mea, ai

_ greșală de a avea antipatie pentru mine, mai. 'nainte de
a m& cunosce. lar dacă inimicii mei ți-aii impus prin ca-

lomniile lor, permite-mi ca să'ţi declar eu însumi credința
niea și să te fac pre tine judecător. Credinţa ta, 'mi e cunoscută, r&spunse Moisi, fără a'ţi da ostenâlă de ao exAnul DN.
plica. Episcopii, preoții și diaconii ce sunt exilați, sai cari
muncesc la metaluri, mărturisesc despre acâsta îndestul de
Valens,
ati
autentic Și arătă că ea e forte depărtată de credința lui
Valentilisus Christos și de doctrina ortodoxă. Protestâni apoi cu
Dian,
jurămiînt că nu ar primi nici odată hirotonia din mâna lui
„Lucius, magistrații romani îl duseră la Episcopii, cari erau
în exil, Find hirotonit prin punerea mâinilor lor, el se duse
să locuiască între Saracini, făcu pace între Romani Şi ei
Și converti un mare număr din ei la religiunea nâstră. Ei
își trag origina. lor din Ismail, fiul lui Abraam și din acâstă causă erai odinidră numiţi Ismailiteni, însă pentru
a se curăţi

în cât-va

de

viciul

nasceril

lor şi de împutarea

servitudiniă Agarei, ei luară însuși numele de Saracini, ca
și cum ar fi fost scoboritori din Sara. Ei sunt tăiați îm“prejur ca și Jidovii, se abţin de a mânca carne de porc
ȘI observă o mulţime de alte ceremonii judaice. Iar dacă
ei nu le observă pre tâte şi negligeză pre unele din ele,
acesta provine de la lungimea timpului, care le-a șters din
memoria lor, saii de la corupțiunea ce ei ai contractat,
amestecându- -se cu streinii. Moisi, care a trăit după may
multe vâcuri de la. Abraam, n'a dat legi de cât acelor ce
i adusese din Egipt. E probabil, că vecinii lor fiind forte
supeistițioși, se depărtară puţin câte puţin de la obiceiurile

ce primiseră de la Ismail şi care servise de regulă părin-
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o

ţilor lor mai "nainte de a fi fost scrisă legea lui Moisi. E.
sigur, că ei sai inchinat la aceeași dumnedei ca și ve„cinii lor, că le-ai. dat același cult și că i-ai numit cu același nume,

ceea ce arată forte lămurit,

gile ţării lor;

şi că

cursul

lor maximele. primei

timpului

că ei uitaseră le-

ștergend

din

lor religiuni, ei urmaseră

spiritul

superstiţiile

streinilor. Unii dintre ei, având mai pe urmă comerţ cu jidovii, aflară de la ei adevărata lor origină și reluară observarea, legilor și a obiceiurilor lor, pe care mai mulți le-ai
ținut până în acest timp. Unii dinei au fost convertiți la

credință puţin înaintea domnirii lui Valens prin conferin-A2*
țele ce ei ai avut cu preoții şi cu pustnicii, cari se făcu-——
seră

renumiți

în

vecinătatea

lor

prin

curăţia

virtuții

Și ariei

prin mărimea minunilor lor.. Se dice, că un trib întreg "dat
primi botezul, cu Zocom, care'l comanda, cu ocasiunea ce
voit spune. Acest Zocom neavând nici cum copii și simțindu-se forte nenorocit de a nu avea, dupre credinţa în
care sunt Saracinii și cel-l-alți barbari, el se duse la un
pustnic cu mare reputaţiune spre a se plânge de nenorocirea sa şi spre a se mângâia cu dînsul. Pusinicul rugă

pre Dumnedeu

pentru dinsul, îl sfătui a nu se mâhni şi“

promise că va avea un fii, dacă va crede în lisus Christos.
Dumnedei îndeplinind la timp promisiunea pustnicului, Zocom primi botezul și făcu și pre supușii săi să'l primâscă.

Tribul a fost de atunci forte fericit și s'a tăcut temut Perșilor și celor-l-alți Saracini. lată ce am aflat despre cel
dintâiu Episcop

al acestor popsre și despre convertirea lor-

la. religiunea creştină.

CAPITOLUL

Petru

ia

conducerea

se pregătesce

XXXIX.

bisericilor

de resboiă

din Egipt.
contra

Valens:

Goților.

Cei ce susțineau doctrina Sinodului din Niceea, începură.
în fie care cetate și mai cu sâmă

în cetatea

din Alexan-

- dria să aibă curagiă și speranţă. Petru reintorcându-se a-.
colo de la Roma

cu o scrisre

de la Damas,

prin

care,

-

—
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%1 atât hirotonia sa, cât și doctrina Sinodului din Niceea, era,
confirmată, el fa priimit în locul lui Lucius, care s> retrase la Constantinopole. Afacerile deosebite ale Impăratului
îl împedicară.să cugete la, acesta. Căci el daveni fârte u-

ricios locuitorilor din Constantinopole, din causă ci suferea
ca barbarii să cutreere și să jefuiască Tracia şi să se apropie

dea

de mahalalele

Capitalei,

fără ca acest principe să'și

ostenâla de a le sfărima insolenţa, el fu acusat chiar

că i-a atras el însuşi. In fine, pe când asista într'o di la
asapalergările circului, mai mulți din popor strigară, că el ne-

Wini- glige afacerile Statului și dacă ar vrea să le dea arme, el
S'ar apăra înșiși. Valens supărat de aceste împutări, luă
armele și ameninţă să'și r&sbune la reîntorcerea sa de insultele acestor rebeli și de nesinceritatea cu care favorizaseră partidul tiranului Procopiă.

CAPITOLUL
Mortea
as

XL.

Împăratului

Valens.

Pe când eșia din Constantinopole, un bun pustnic, care
nu se temea de nimic, când era vorba de interesul lui

Dumnedei,

se înfățișă inaintea lui și-i dise: Inapoiază or-

todoxilor, cari păzesc cu religiositate doctrina ce ai primit'o de la Sinodul din Niceea, bisericile ce le-ai luat de
la ei și vei câștiga victoria. Impe&ratul porunci cu mânie
de al prinde și de a'l păzi, spre a'l pedepsi când se va
„reîntorce. Pustnicul reluând cuvintul, îi dise, nu vei mai
reveni nici odată aicea, de nu vei înapoia bisericile Și ceea
ce el dise se și întîmplă. Valens plecând în fruntea irupelor sale, urmări pre Goţi, carl se retraseră puţin îndărăt.
Inaintând necontenit, el se duse până la Anarianopole.
aux, Găsind pre barbari aşedați în favorul lor, el îi atacă fără

ama. veste ne având armata sa înșirată.

Cavaleria sa împrăști-

“sue, indu-se și infanteria fiind pusă în fugă,

el scăpă

cum

putu

“ai sint”un turn, unde se ascunse. Barbarii îl urmăriră Și a“». Jergară dincolo de turn, credând că el nu se află acolo.
Find-că ei trecuseră mai toți, unii, din cei ce se închiseseră cu Împăratul, traseră asupra celor din urmă, ceea ce
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a fost causa, că ei strigară, că Valens era în turn. Acest
cuvînt fiind audit atât de cei ce erai înainte, cât şi de
cei ce erau. îndărăt, ei îl repetară atât de des, în cât cei
mai depărtaţi se adunară împreună, ast-fel că încubjurând
toți turnul, adunară o mulțime de lemne de prin prejur și
„Î deteră foc, pe care vântul îl aprinse atât de grabnic,îîn
cât mistui în puţin timp basțimentul, mobilile, pre Imp&ratul şi pre” toți cei ce se închisese cu dinsul. El a trăit
aprope cinci- -deci de ani, a domnit șase- spre- -dece cu îra-

tele său și trei după aceea.

CARTEA A ȘEAPTEA
CAPITOLUL

1.

Saracinii dai ajutor Romanilor. Gratian
căruia libertatea credinţii sale.

lasă fie-

Ast-fel fu sfirșitul lui Valens. Goţii îngă mfați de fericitul.
succes al armelor lor, jefuiră totă Tracia, şi înaintară până
la porțile Constantinopolulul. Saracinii trimiși de Mavia,
regina lor, serviră f6rte la timp în acâstă întristătâre împrejurare. Câţi-va locuitori, cărora Impărălâsa, văduva, lui
Valens, le dete bani din tesaurul public, armându-se în
grabă respinseră cu multă putere pre barbari. Gratian care
“guverna tot imperiul cu fratele săă, neaprobând nici odată .
asprimea ce unchiul săi exercitase contra acelor ce nu
erau de credința sa, rechiemă pre toţi cei ce fuseseră exilați din causa religiunii și făcuo lege prin care lăsă li-

bertatea, credinților și adunărilor acelora din tote sectele,
afară, de discipolil lui. Manes, ai lui Fotin şi ai lui Eunomiă.

CAPITOLUL

II.

Teodosii e ales Imperat. Sinodul din Antiochia.
- Condescendența Episcopilor Ortodoxi fa ță de

Episcopii Arieni.
Reflectând, că pe de 6 parte era absolut necesar de a
se opune năvălirilor barbarilor, cari pustiau Tracia și Iilvria

și că pe de altă parte afacerile din Occident reclamat pre-

FĂ,
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sența sa, spre a .preveghea la apărarea Galiei, care era
„atăcată de Germani, el alese la Sirmich pre Teodosit spre
al asocia la Imperiu. El era din o ilustră Familie din Spania, din împrejurimile Pyrineelor și câștigase o atât de

mare repulaţie în r&sboele precedente prin prudenţa sa și
prin val6rea, sa, în cât mai înainte de a fi avut în mâni
pulerea suverană, îl jucecaseră demn de a o poseda.
Arienii erai atunci stăpâni pe bisericile din Orient afară
de aceea din Ierusalim. Macedonienii Și mai cu semă cei

din Constantinopole, de la unirea ce făcuseră cu Liberie,
nu erai fOrte depărtaţi de credința acelor ce urmată doc-

trina, Sinodului din Niceea, și participati la, împărtășirea lor.

Insă,

după

ce

Gratian,

a

făcut

să se publice legea,

prin

care dădea tuturor sectelor libertatea credinţii lor ȘI a exercițiului religiunii, câți-va
seră iarăși în posesiunea

sub

Episcopi din acel partid se pubisericilor, de unde“ alungaseră

domnirea lui Valens şi adunându-se în Antiochia, în

Caria, ei hotăriră, că Fiul lui Dumnedeui nu irebue nici
de cum să fie numit consubstanţial cu Părintele s&ă, ci numai asemenabil în substanță. Din acel timp unii se des-

părţiră şi se adunară aparte. Alţii condamnând îndărătnicia lor, r&maseră mai strîns uniți de cât mai înainte cu
apărătorii decretelor Sinodului din Niceea. In fine, unii Cina

Episcopi pe care Gratian
tară atât de puţin primul
dincioșilor acestei onsre
ce urmaseră partidul lui

îi rechemase din exilul lor, cău—
rang, în cât preferând pacea cre- £ zațian,
alentiexteridre, ei rugară pre Episcopiăaia și
Arie, de a rămânea în locul lor Teodosie,

loc,

care

și de a nu desbina prin dorința, de a apăra cu îndărătnicie credința lor, sai prin ambiţiunea de a avea primul
acestă

biserică pe

Mântuitorul

și Apostolii le-o:

lăsaseră într'o atât de perfectă unire. ie dice, că Eulalie,

Episcopul

de Amasia,

cetate din Pont,

a arătat că se află

în acestă lăudabilă disposițiune. Când se reîntârse la scaunul

s&ă, îl găsi ocupat de un Episcop

Arian,

care n'avea.

cinci deci de locuitori supuși conducerii sale. Eulalie nedorind nimic cu atâta ardere, de cât de a întreținea uni-

rea'i oferi primul rang. Insă -Arianul refusând. acestă condițiune, fu curînd după aceea părăsit de puţinele persn
e

cel urmase și se vădu fără popor şi fără turmă.
DN

18.

—
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„CAPITOLUL Il.
Neiînţelegere între partisanii lui Meletie și ai lui
* Paulin pentru scaunul bisericii de Antiochia.
Meletie servindu-se în acel timp de acestă lege spre a
se reînlorce la Antiochia, provocă acolo o mare neînţelegere prin presența sa. Paulin pe care Valens nu îndrăsnise să'l exilese din Gre-care respect pentru virtutea sa,
trăia încă. Cu t6te acestea acel ce favorisaii pre Meletie,

cereau ca el să împartă cu dinsul scaunul
si

săi şi

guver-

nămîntul bisericii. Partisanii lui Paulin se opuneau la acestă,

împărțire şi imputati lui Meletie că fusese hirotonit de A-

pieni. In fine acei ce favorisaă pre acest din urmă, găsindu-se cei mai tari, îl puseră în posesiunea unei biserică
nian și
mahala. Pe când amândouă partidele se înfierbintau
Toodosiă, din
şi se pregăteat fie-care din partea sa la r&scâlă, se găsi
de odată un mijloc de a împăca şi anume de a obliga
pre cincă clerică, cari puteati într'o di să pretindă demni:
tatea episcopală şi dintre cari Flavian era unul, de a nu
9) primi în “timpul vieţei, nică a lui Paulin, nici a lui MeJetie şi de a promite, că atunci când unul din doi va muri,
cel-l-alt va rămânea: singur pe scaunul biserici). Aceşti clerică consimţind la acestă propunere şi promițând cu jurămiînt de a o împlini, nu rămase mai nici o neînțelegere
între popor. N'a fost de cât un mic număr de Luciterieni,
cari continuară de a murmura, pentru că Meletie fusese
hirotonit de către eretici. Afacerea, fiind terminată ast-fel,
Meletie se duse la Constantinopole, unde se afla o adunare
de Episcopi, cari judecară necesar de a transfera pre GriGratiaa,
Valenţi-

gorie din scaunul

bisericii de Nazianz

la acela al cetăţii

capitale.
CAPITOLUL
380.

Botezul lui Teodosiii.
opiniunelor

1V.

Ordonanţă

în materie

contra sectelor şi

de religiune.

Fiind-că Germanii făceau dese năvăliri în Galia, Gratian
se reîntârse în Occident, unde stabilise cu fratele său sca-
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unul Imperiului să, lăsând lui Teodosiu Iliria și Orientul.
Ei. avură amândoi fericite succese, unul contra Germanilor
şi altul contra popbrelor ce locuesc pe țărmurile Dunărei.

Anul D.N,

Teodosiii. destrugând o parte din aceşti

din urmă și con- i

stringend restul săi ceră pacea şi să'i
duse la Tesalonic, unde cădând bolnav,

dea tribut, el semi,
fu instruit de As-

colius Episcopul acelei cetăţi în adeverurile

religiunii creş-

tine, botezat apoi şi puţin după aceea se făcu sănătos. El
era născut din părinți creștini, cari. fuseseră tot-d'auna su-

puşi decretelor Sinodului din Niceea și din acâstă pricină,
el iu l6rte vesel, că a găsit pre Ascolius, care era de aceeași credință și care de altmintrelea avea tote calităţile
ce pot lace pre un Episcop recomandabil. El fu de asemenea forte vesel de a sci, că liyria se ferise de conta-

giunea. arianismului. Informându-se
l-alte provincii,

despre

credinţa celor-

află că până la Macedonia, locuitorii ţineau

aceeași credinţă și dădeau Fiului şi Sfintului Duh o ondre
egală cu aceea ce dădea Părintelui: dar că spre Orient
și mai cu s6mă în Constantinopole, poporul era împărțit
în diferite secte. El credu de datorie să propună credinţa
sa, supușilor săi, în loc de a'i constrînge imperios în religiunea lor și pentru acest sfirşit el făcu o lege la Tesalonic,

pe

care

o trimise

să se publice

pentru ca din acestă capitală a
pândescă până la marginile cele
prin acâstă lege, că intențiunea
să facă profesiunea religiunii, pe
cipele

Apostolilor

o predicase

în Constantinopole,

Imperiului, ea să se r&smai depărtate. El declară
lui era ca toți supușii săi
care Sfintul Petru, Prin-

Romanilor

de

la început

şi

pe care Damas Episcopul de Roma şi Petru Episcopul de
Alexandria o ţineau; că, să nu se dea numele de biserică
catolică de cât adunării acelor ce dai un cult egal celor

trei persâne ale Treimii și că acei ce ar fi de oaltă cre-“2*

dință, vor fi trataţi de eretici,

consideraţi

- pedepsiţi dupre asprimea, ordonanțelor.

ca

nelegiuiți şi

—
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CAPITOLUL V.

Demofil Episcopul Arienilore alungat din Con:
stantinopole..

|

Teodosiă veni la Constantinopole puţin după ce acestă
lege a. fost publicată acolo. Arienii posedau încă atunci
tâte bisericile din Constantinopole sub conducerea lui Demofil Episcopul lor. Grigorie care venise de la Nazianz

presida pre acei ce ţineau pre Fiul lui Dumnedeui de consubstanţial cu Părintele său și făcea adunările sale într'o:

casă ce fusese schimbată în formă de biserică și care
mai pe urmă a devenit una din cele mai de vadă, atât

prin

splendârea,

architecturii

sale,

cât și prin aboncența.

harurilor, ce Dumnedeă comunică în ea 6menilor. Puterea
dumnedeâscăse face să fie simțită acolo prin ajutoruri

neprăvădute și prin vindecări miraculse și se crede, că
Maica lui Dumnedeă e care se arată acolo, fie în vis, fie
altmintrelea, spre a, face aceste minuni. S'a numit acestă
biserică Anastasia, din causă, pre eum. sunt convins, că
doctrina Sinodului din Niceea, ce era ca îngropată la Constantinopole sub puterea. ereticilor, a fost acolo ca învieată
prin elocințţa lui Grigorie. Alţil raporteză origina acestui

nume la o minune şi dic, că o femee cădând din galeria
de sus a, acestei biserici şi murind pe loc din căderea sa

poporul care era adunat, se puse la rugăciuni și obținu
învierea sa. Imperatul trimise poruncă lui Demofil de a
urma doctrina Sinodului din Niceea, şi de a restabili pacea
în popor, sai de a părăsi bisericile cetăţii. Demofil adună

suo poporul în diua următâre îi comunica ordinul ce primise
376.
și însciință, că a doua di va ţine adunarea la câmp. Să

ascultăm, le dise el, legea lui Dumnedeii, care ne porunniaa și cesce
de a fugi, când ne alungă. E] făcu după aceea aduToodesie,
nările sale afară de cetate cu Lucius, care fusese odinidră
Episcopul Arienilor din Alexandria, și care fiind alungat
de acolo, dupre cum am spus, se refugiase la Constantitinopole. Când Demofil a plecat din biserică, Imp&ratul inGraţian,

Valenţi-

tră în Lăuntru și'şi făcu acolo rugăciunea și din acel an,
care era anul al cincilea din consulatul lui Gratian și cel

— 271] —
„dintâi al lui Teodositi apărătorii consubstanțialității Fiului
lui Dumnedei, ai fost în posesiunea bisericilor, „pe care
Arienii le avusese în stăpânire patru deci de ani mai 'nainte.

CAPITOLUL
4 ntriga Arienilor.

VI.

Blocinţa lui Lunomii.

deosebită

Libertatea

a unui Episcop.

Protecţiunea ce primiseră altă-dată de la Constantie şi
de la, Valens, era causa, că putând încă atunci să facă
adunăr: torte numerâse şi f5rte dese, ei întreprinseră să,
sondeze și disposițiunea Impărătului, prin amicii și partisanii
ce

aveau

la

curte

și

sperară

să'l

câștige

în

partea

lor,

dupre cum câștigaseră odinidră pre predecesorii sti. C: to.
licii se temeau forte tare de succesul acestii intrigi ; însă
nimic nu le pricinuia o îngrijire atât de durerâsă, ca cu-

noscința ce aveaii de puterea

elocinţii lui Eunomiu,

care

despărțindu-se de
Arieni, din causa unei neînțelegeri ce
avusese cu clericii din Chypru, sub domnirea lui Valens,
locuia, de obiceiu în Bithynia în oposiţie cu Constantinopolul, unde mai mulți atât din acea cetate, cât și din alte
„părți ale imperiului mergea la dinsul, unii spre al ispiti, Al za.D.N:
iar alții numai spre al asculta. Svonul reputațiunii sale“
ajunse până la urechile Impăratului şi'i produse curiosi- Seitaz

tatea de a sta la vorbă cu el. Insă împerătesa Flacilla iai
care păstra cu sfințenie doctrina Sinodului din Niceea, îm-

pedică

acestă conferință, temându-se

ca nu cum-va

Imp&-

ratul, bărbatul săi, înșelat prin meșteșugirea acestui Episcop

să'și schimbe credinţa.
Pe când . aceste intrigi erai conduse din oparte şi din
alta cu multă căldură, Episcopil cari erai atunci 4a Con“stantinopole se duseră să salute pre Teodosii. Intre dinșii
sa afla un bătrin, Episcop al unei cetăți puţin cunoscută,
i6rte capabil de funcțiunile sarcinii sale, dar care nu era
nici de cum al lumii, nici al curţii. Acest bun prelat salutând. pre Imperatul, ca şi cei-Valți, se apropie de principele, -fiul său, care şedea, lângă dinsul și în loc de a'i da

- onorurile

datorite

nascerii. și demnităţii. sale, îi dise

des-

merdându!l cu mâna ca pre un copil: bună diua, fiul mei!
Imp&ratul indignat pentru că acest bătrân Episcop nu dă-

duse aceleaşi onoruri fiului s&i ca, şi lui, porunci șăl dea

afară. Pe când îl ducea, el dise Impăr atului, întorcându-se
spre dinsul: fii încredințat, că Părintele ceresc e tot atât
de indignat ca și. tine, contra, celor ce nu cinstese pre fiul
său ca şi pre dinsul şi cari sunt atât de cutezători în cât
die, că el e mai mic de cât dinsul. Impăratul mirat de
acest discurs, porunci să'l readucă, îi mărturisi că el spuse
- adevărul şi'l rugă să erte aceea ce se petrecuse. Acest principe se opri de acum înainte de a, conferi cu ereticii
și opri prin o lege anume sub mari: pedepse adunările și

disputele asupra substanței şi naturii lui Dumnedei.
7
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CAPITOLUL VII.
Sinodul

din Constantinopole. Dimisiunea

lui

Grigorie.
EL convocă îndată după aceea un Sinod atât spre a confirma decretele Sinodului din Niceea, cât și spre a alege
“un Episcop de Constantinopole. El făcu cunoscut și Macedonenilor

de

a

veni

la

adunare,

credând

că

ar fi lesne

de ai uni cu biserica catolică, de laa cărei doctrină ei
nu erai departe. La acest Sinod luară parte aprope o sută
cincă-decă de Episcopi, dintre acei ce credeai personele
Treimii de aceeași substanţă; şi trei-deci și șase dintre Macedonienii, cari erau cea mai mare parte din cetățile Hellespontului, şi dintre cari cei mai principali erai Eleusius
Episcopul de Cyzic şi Marcian Episcopul de Lampsac. Cei

dintâi, despre

cari

am

vorbit

erai presidaţi de Timotei,

care urmase lui Petru fratele săi, în conducerea
de Alexandria, de Meletie Episcopul de Antiochia,
nise de curînd la Constantinopole, cu ocasiunea
lui Grigorie și de Cyril care renunţase atunci la
Macedonenilor. Ascolius Episcopul de Tesalonic,
Episeopul de Tars și Acacie Episcopul de Berea

bisericii
care vealegeri!
doctrina
Diodor
erau cu

dinșii. Toţi aceştia. cari aprobaii doctrina Sinodului din Ni-
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ceea sfătuiră pre Eleusius și pre acel din partidul săă, de

a se uni cu dinşii şi le reamintiră în memorie. deputațiunea ce trimiseră odinidră la Liberie și cuvintul ce ei îl
dăduseră prin gura lui Eustatie, a lui Silvan şi a lui Teofil.
Insă

ei declarară

pe

că nu

față,

vor mărturisi

nici odată,

că. Fiul lui Dumnedei e de aceeași substanță cu Părintele
său, ori-ce cuvint ar fi putut da ei lui Liberie şi retră-

gându-se înlată, trimiseră o scris6re circulară către acei
de credinţi lor, spre a! însciinţa de a nu consimţi la docirina Sinodului din Niceea.
Acei ce r&maseră în Constantinopole, deliberară asupra
alegerii unui Episcop acestei cetăţi. Se dice, că Imp&ratul
admirând virtutea şi elocința lui Grigorie, îl credea forte
demn de acestă însemnată sarcină şi că cea mal mare
parte din. Episcopi aveaii aceeaşi părere. Grigorie consimți
de asemenea de o cam dată la acestă alegere. Insă aflând
că unii din prelați şi mai cu semă cei cin Egipt erau contra acestii alegeri, el își schimbă părerea. Cât pentru mine
mărturisesc, că

atunci

când

reflectez asupra

acestei afaceri, n'aşi putea îndestul admira

împrejurărilor

pre acest mare

bărbat. Elocinţa sa nui produsa de loc vanitate. Ambiţiunea nul făcu nici de cum de a dori, să se menţină pe
scaunul acestei biserici, de care îngrijise atunci când era

ca părăsită şi într'o stare : deplorabilă. El o înapoie fără
greutate Episcopilor, când i-o cerură îndărăt, ca un fel de
deposit ce îi încredințase şi nu le impută, nici lucrările.
„ce suportase, nici primejdiile la care a fost expus combătând pre eretici. Si apoi, când el ar fi rămas Episcop de
Constantinopole nimenea n'ar. fi suferit pentru acestă nedreptate, căci nu era nimenea altul, nici ales, nică hiroto-

nit, și “era un altul la Nazianz în locul săii. Cu tote acestea Sinodul observând cu religiositate canonele și disciplina,

luă

din

mâinile

sale şi cu consimțimintul

său de-

positul ce'i fusese încredințat, fără ca concideraţiunea unul
merit

atât de rar şi atât

de extra-ordinar cu acela

al acestui

bărbat incomparabil să'l potă face a se cepărta de la regulă. Se deliberă deci asupra alegeri! unui Episcop ca și
asupra. afacerii celei mai importante ce vre-odată s'a putut presinta și Impăratul sfătui pre prelați a avea o grijă

deosebită de a căuta
capabil

pre

cel mai vrednic şi pre cel mal

spre a, fi ridicat la deranitatea

de păstor

al cetății
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domnitâre. Fi erau totuşi torte împărțiți îni socotință și fiecare din el se silea, de a recomanda pre acela, cu care
avea cea mai strinsă prietenie.

And BA.

CAPITOLUL

VII L

381

tai
gr

Alegerea

Iui Nectarie,

Nascerea și moravurile sale. *

ian și
Roodosiă,

Se afla atunci la Constantinopole un bărbat, născut în
Cilicia, din riînduiala senatorilor, numit Nectarie; fiind gata

de a pleca spre a se reîntorce

în țara să, el se

duse

să-

vadă pre Diodor Episcopul de Tars șil întrebă dacă voia
să'| însărcineze cu. scrisorile sale. Diodor medită atunci
forte cu multă atenţie asupra alegerii, care ţinea t6te spiritele în cea mai mare încordare. Observând pre Nectarie,
majestatea feţei, gravitatea virstii și blândeţea moravurilor

sale, el îl socoti demn

de acâstă sarcină

șii

dădu

votul

în taina sufletului s&ă. Apoi îl duse, ca și cum ar fi fost
pentru altă afacere, la Ipiscopul de Antiochia și'l rugă de

a'1 da votul săi.
propunerea
ca

Episcopul

lui Diodor,

de

într'o

aceea şi unde'se propuneau,

cute.
după

Antiochia

își bătu joc de

afacere

atât

atâtea

alte

de

importantă

persone

cunos-

Cu tote acestea el reţinu pre Nectarie. Cât-va, timp
aceea, Împăratul ceru Episcopilor o listă de acei pre

cari ei îi credeai demni de acestă sarcină și'și reservă facultatea de a alege unul dintre acel, pre cari el i-ar fi propus. Fie-care Episcop scrise numele acelor pe cari îi credea.
vrednici. Episcopul de Antiochia scrise și el pre cei ce i-a
plăcut şi în urma tuturor celor-l-alți, el adaagă pre Nec- .
tarie, în favrea lui Diodor. Impăratul citind lista, se opri
asupra numelui lui Nectarie, gândi adinc ţinând neîncetat
mei degetul asupra aceluiași nume, reciti lista şi în fine alese
“pre Nectarie. Tâtă lumea. se miră de acestă alegere şi fierata, Care întrebă cine e acest Nectarie, de ce profesiune și din

“mice

țară. Dar când se află că el nu

„Poietii încă

mai

straniu,

că

Teodosiu

să'l

era

botezat,

fi căutat

între

se găsi
atâţea

alții. Eii cred că chiar însuși Diodor nu scia că elnu era
botezat. Căci nu e probabil, că dacă el ar fi sciut acesta,
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să fi vroit să'i dea votul său spre a'l face Episcop. Vădându'l într'o vîrstă fârte înaintată, el credea fără îndoială că
era mult timp de când primise botezul. Insă tâte aceste
nu

se întîmplă

denței.
tezat,

de

cât

Căci atunci
mai

mult

încă

dintr'un

ordin

când Impăratul
persistă în

particular

al

provi-

află, că el nu era

simțimîntul

să,

cu

botâtă

resistența prelaţilor.

In fine, când s'au înduplecat, el fu bo-

tezat

de

şi mai

"nainte

a desbrăca

haina

albă,

el în pro-

clamat Episcop. Unii au credut, că Impăratul nu făcuse
acestă alegere, de cât printr'o descoperire a lui Dumnedei.
Eu nu examinez dacă acâsta e adevărat sai nu. Insă, când
consider o hirotonie atât de extraordinară, nu mă îndoesc
nici de cum, că Dumnegei n'a permis'o- şi că n'a vroit
să se dea conducerea bisericii unui bărbat atât de moderat, atât de „onest și atât de drept, cum era, Neclarie. Iată
ce am audit spunendu-se despre alegerea sa.

CAPITOLUL IX.
-

Decretele

Sinodului.

Nectarie şi cer-l-alți Episcopi adunându-se apo!, hotăriră, 42
că credinţa Sinodului

din Niceea, să fie inviolabil

conser-

vată, că tote rătăcirile contrarii să fie considerate ca con- sui

damnate; că, bisericile să fie coniuse dupre disposiţiuneazizfi.
vechilor canne; că fie-care Episcop să rămână în biserica
sa, fără a merge în biserica altui Episcop, afară numai de
n ar fi necesar și fără a face hirotonii, ce n'ar avea dreptul
de a face, precum se întâmplase adese-ori în- timpul persecuţiilor; că afacerile ce sar întîmpla, îu fie-care biserică
să se termine prin judecata Sinodului provinciei. Că după
Episcopul de Roma, acel de Constantinopole să se bucure
de prerogaliva. de ondre, ca fiind Episcop al nouii Rome.
Nu numai cetatea de Constantinopole avea de atunci numele de noua Roma, ci ea avea şi un Senat, orinduslile
poporului, magistrații, contractele, legile şi privilegiile vechii

Roma. Sinojul declară încă, că Maxim nu era Episcop și
că acei pe cari el îi hirotonise nu erai clerici; și în fine.
că

tot ce se făcuse,

sau

deel,

sai în numele săă, era nul.
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El era născut

din Alexandria,

filosof de profesiune,

din

secta Cinicilor, apărător forte zelos al credinței Sinodului
din Niceea și fusese pe ascuns hirotonit Episcop. de Constantinopole de către Episcopii din Egipt.
Imp&ratul confirmă tot ce se hotărise de Sinol și făcu
o lege care coprindea, că credința părinților din Niceea va
Anul D.N.
rămânea inviolabilă şi că acei ce mărturisesc un Dumne381,
dei

în trei pers6ne

egale în on6re și în putere, adică Tatăl,

Graţian,

și Sfintul Duh, vor fi puşi în posesiunea, tuturor biValenti. Fiul
ian şi
sericilor.
Spre a-i desemna mai precis, Imp&ratul declară
Teodosiă.
prin acestă lege, că el înțelegea să vorbescă de acei ce
participa în Constantinopole la împărtășirea lui Nectarie;
“în Egipt la împătășirea lui Timotei Episcopul de Alexandria, în Orient la împărtăşirea lui Diodor Episcopul de Tars
şi a lui Pelaghie Episcopul de Laodiceea; în -Asia la împărtășirea lui Amfilochie Episcopul de Iconia; în Pont și
în Bitynia la împărtășirea lui Helladius Episcopul de Cesareea, a lui Grigorie Episcopul de Nissis și a lui OtreiuEpiscopul de Melitin; în Tracia şi în Scytia la împărtăşirea .
lui Terentie Episcopul de Tomis şi a lui Martirie Episcopul
de Marcianopole. Impăratul cunoscea, pre acei Episcopi prin

sine însuși și apoi aflase că ei conduceaii cu mare sfințenie
poporul încredinţat îngrijirilor lor. Sinodul terminându-și
ast-fel lucrările sale, fie-care Episcop se reintârse la biseica sa,

CAPITOLUL X.
Rară modestie a lui Martirie. -Transportarea CO2pului lui Pavel. Inmormîntarea lui Meletie.
Nectarie înv&ţă cum să'şi indeplinâscă funcțiunile sarcinei
sale Episcopale și rînduiala ceremoniilor clericale de la Chiriac Episcopul de Adana, pe care rugase pre Diodor Episcopul de Tars de a il lăsa pe lângâ dinsul pentru cât-va
timp. El reţinu pre mai multe persâne din Cilicia și între
alții pre Martirie medicul s&ă, care fusese martur neorânduelilor tinereței sale. El avea în scop de al hirotoni diacon: însă Martirie socotindu-se nevrednic de acest sfint mi-
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nister, se apără de acesta motivând neajunsurile vieții sale din:
„trecut, pentru care luă de martor pre însuși Nectarie. Ei, care

sunt Episcop aă n'am comis mai mari păcate de cât tine, pre-

cum prea bine scii, fiind-că a! fost complicile lor și servitorul?
E adevărat,

răspunse

Martirie, că cunosc neorinduelile vieţii

tale trecute ; însă ele aii fost șterse prin botezul tău și
îndată după aceea ai fost sfințit. După aceste două mari
mijloce, ce Dumnedeii a stabilit spre a expira crimele cele
mai enorme, tu-mi: pari atât de curat ca şi un copil ce-se
nasce. Insă eu, după ce am primit botezul, am trăit-ast-fel
ca şi cum nu lași fi primit. lată Cum se apără el de a
fi hirotonit și acestă apărare mi sa părut atât de lăudabilă,

că

am

credut

de datorie

să'i

dai

loc în

istoria mea.

Împăratul Teodosiii aflâni a ceea ce se întâmplase trupului lui Pavel, olinidră Episcop de Constantinopole, porunci

să'l transfere în frumosa și marea

biserică ce zidise

Ma-

cedonia, inimicul și persecutorul săi. Mai multe persâne
ce nu cunosc adevărul și mat cu sâmă femeele înșelate
prin echivocitatea numelor, cred că sfintul Apostol Pavel e
îngropat în acestă biserică.
Se transportă în același timp și trupul lui Meletie la
Antiochia şi'] puse lângă mormîntul sfintului: Martir Babila.
Se dice, că din porunca Imp&ratului, el fu primit în „tote
cetățile pe unde trecu, cu cântarea, psalmilor, contra obiceiului Romanilor.

CAPITOLUL
Flavian

XL

e hirotonit Episcop de Antiochia.
+

Meletie fiind îngropat cu tâtă pompa acâsta, Flavian fu
hirotonit în locul s&ă, contra credinţii jurămîntului ce făcuse, aceea ce provocă din noi turburări în biserica de
Antiochia și făcu pre mai multe persone să evite împărtăşirea, sa și să se adune aparte, sub Paulin care trăia
încă. "Episcopii

înşişi făcură

Ore-care

schismă

între

dinşii

din acâstă causă. Cei din Egipt, din Arabia și din Chypru
luară apărarea. lui Paulin şi'și exprimară indignarea pentru nedreptatea: ce suferea. Din contră, cel din Syria, din
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Palestina. și din Fenicia și cea mai mare parte din cei din
Armenia, din Capadocia, din- Galatia şi din Pont, susținură .
interesele lui Flavian. Episcopul. de Roma Și cel-l-alță din
Occident

trimiseră

scrisorile

lor circulare

lui Paulin, dupre

obiceiu şi departe de a le trimite lui Flavian,

ei se abţi-

nură de la, împărtășirea lui Diodor
a lui Acacie Episcopul de Berea,

Episcopul de Tars şi
care îl hirotonise. Eă

pretinseră

afacere și pentru acest

încă

să ia cunoscință

de

Sfirșit scriseră ca și Impăratul Gratian, Episcopilor din Orient, să ia ostenslă ce a veni la un Sinod ce se va ţine
în Occident.

CAPITOLUL

XII.

Proiect pentru unirea Religiunilor.De și Catolicii erai în posesiunea bisericilor, totuşi ei
nu încelaă de a fi turburați prin piedicele ce primiai din
partea Arienilor. Pentru acesta Impăratul Teodosiii, puţin
timp după deschiderea Sinodului, despre care am vorbit,
adună pre șefii sectelor, pentru ca oii să se convingă sai
să convingă pre cei-l-alţi, asupra punctelor
ce eraă în dis-

cuție. El își închipui că nu trebuia de cât o conferinţă, spre
ai pune

pre toți de

acord. Când

toți prelați! s'a

adunat

și acesta fu în anul consulatului al doilea allui Meroband
și cel dintâiu al lui Saturnin şi în care
ciă pre Arcadie fiul s&i la Imperiti, -el
pre Nectarie, convorbi cu dînsul asupra
“șil sfătui de a permite și de a propune

an Teodosiii asotrimise să cheme
adunării Sinodului o discuţie asupra

sibi: Chestiunilor controversate, spre a termina neînțelegerile și
*%_a face astfel,

Graţii

iti pică.
m niștea

Nectorie

ca să nu mai

fie de cât o credinţă. în bise-

nesciind ce hotărise să ia,

sa lui Agelius

Episcopul

comunică

Novatienilor,

neli-

care era de

Mâmieaceleași vederi cu dînsul, despre temelia doctrinii şi acredinții. Agelius ducea o visţă cu totul conformă sfințeniei
profesiunii sale, însă nu era proprii pentru
nici pentru discuţii. El alese deci pre Sisinie

conferinţe,
citeţul s&ui

și care a fost: mai pe urmă succesorul stă. EI vorbia bine,
studiase forte bine sfinta scriptură, era, forte învățat în literile
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ă

Și în sciința bisericii; el sfătui de a nu intra îîn con-

ferință cu ereticii,

biceii de
treba,

cât

dacă

pentru

că

inverzunare

ar primi

discuţia

nu

produce

de o-

și animositate , ci de

mărturisirile

doctorilor,

ai'i în-

cari

trăiseră

înainte de desbinare. Dacă le vor respinge, dise el, ei vor
fi condamnaţi de către chiar aceia din partidul lor. lar
dacă

le vor

primi,

noi

vom

ar&ta

operile

lor.

El scia forte:

bine, că cei vechi găsind că Fiul lui Dumnedeă e vecinic
ca Părintele său, ci se ferise de a dice, că a avut un început. Acâstă propunere fiind aprobată de Nectarie şi chiar
de Imp&raiul, acest principe începu să sondeze pe eretici
și a se sili de a vedea ce părere au ei despre cei vechi.
Când

aă

mărturisit,

că ati multă

stimă

de

dinșii,

el îi în-

trebă, dacă ar vroi săi aibă de judecători ai neînţelegerilor lor. Şefii sectelor încurcându-se asupra, acestui subiect
ȘI judecând în diferite moduri despre operele și doctrina.
celor vechi, el recunoscu, că ei n'ar primi nici-odată propunerea ce li se făcuse şi că puneai principala lor încredere în subtilitatea argumentelor și în îndărătnicia lor:

și porunci ca fie-care

sectă

credință în scris. Sosind
cest

sfirşit,

Nectarie

celor ce credeaii

săi

presinte

profesiunea de:

diua care fusese al6să pentru

și Agelius

se

cele trei persone

presentară

din

a-

partea

ale treimei de aceeaşi

substanță: Demofil din partea arienilor, Eunomie pentru cei
din partidul său și Eleusius Episcopul de Cizic pentru Macedonieni. Împăratul luând profesiunile lor de credință, nu
aprobă de cât pre aceea, care recunoscea o aceeași substanță în cele irel pers6ne ale Treimei și rupse pre tote
cele-l-alte. Novatienil n'avură nici o perdere în acestă afa...

cere,

peniru că aveau aceeași credință ca şi biserica Ca-

tolică despre natura Dumnedescă.

Membrii

celor-l-alte secte

mustrară pre Episcopi ce ati intrat nepregăliți în niște contradiceri

în

cari își
credință
tici de
hirotoni

presența

Impăratului.

schimbară credința.
pe care Principele
a face adunări, de
Episcopi. El hotări

Au fost

chiar

mai

mulți

și cari făcură profesiunea, de
o autorisase. El opri pre erea instrui poporele, sau de a
că unii vor fi alungaţi din ce-

tăți, iar cei-l-alți vor fi priviți cu neincredere și că vor fi
lipsiti de privilegiile de care restul supușilor s&i se bucu
rai. Insă, cu cât pedepsele coprinse prin legile sale erai
mai rigurose, cu atât mai puţin erau executate. Căci ek
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:

mavea atât în scop de a pedepsi pre supușii săi, pre cât de
a atrage la credința sa prin frică și el lăuda fârte pre
acei ce se convertiaii de sine-înșiși.

CAPITOLUL XUI.
Tirania lui Maxim. Ambrosiă Episcopul de Milan
persecutat pentru credință, de Imperătesa
Iustina. Mortea lui Gratian.
Imp&ratul Gratian, fiind ocupat în acel timp de a face
r&sboiă Germanilor, Maxim plecă din Englitera cu scopul
de a usurpa suverana putere. Valentinian fiind încă forte
tînăr, Probus prefectul pretoriului și care fusese Consul,
guverna sub numele s&u în Italia şi avea singur condu«cerea

afacerilor.

luslina, mama

|

Imp&ratului Valentinian,

principesă

f6rte

alipită Ja. vederile lu! Arie şi forte favorabilă partidului săi
făcu întristătre neajunsuri lui Ambrosii, Episcopul de Milan
şi turbură forte mult pacea bisericii prin . novismurile ce
vroia să introducă în biserică în prejudiciul credinței Si-

modului din Niceea și prin sforțările

ce

făcea

spre a de-

veni victori6să decisiunea Episcopilor adunați la Rimini.
Fiind-că Ambrosiă nu putea suferi acâstă întreprincere, fără
să i să opună din tâtă pâterea sa, ea avea contra lui o
furios& mânie și se plânse Impăratului, fiul săi, că-nu'i
da respectul ce'i datora. Valentinian credând că nu e nimic
“de cât adevărul în acestă plângere a Impărătesei, mama

sa, vroi s'o r&sbune şi pentru acest sfirșit trimise

să în-

-conjure biserica cu soldaţi. EI intrară fără greutate în
untru şi scoțend afară pre Ambrosiii, vroiau săl ducă
exil, când poporul alergă cu mulțimea, era gata de a
-expune la mârie pentru apărarea sa. lustina înfuriiată

lăîn
se
de

-o mânie mai violentă ca nici odată, se hotări de a susţine
întreprinderea sa prin puterea unei legi și trimise să chieme
pre Benivole secretarul șii porunci de a compune o lege
pentru confirmarea decisiunilor Sinodului din Rimini. Bemivole, care era forte alipit la Biserica. catolică, refuză ca1egoric de a da serviciul stu nelegiuirii. Impărătesa spre

|
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al îndupleca să facă aceea ce doria, îl măguli cu promisiunea. de al înălța la o dregătorie mal înaltă, de cât aceea,
ce poseda. Însă departe de a se îndupleca prin atracţiunea

acestori promisiuni, el își dăsfăcu briul

săi,

îl aruncă la,

picidrele Imperătesei și protestă că nu vrea să mai aibă
o asemenea dregătorie, nici să primâscă vre o alta în prejudiciul consciinţei sale. Ast-fel a trebuit să caute alte pers6ne spre a întocmi o asemenea lege. Ea cuprindea, că
cei ce ar ţine credința ce se hotărise în Sinodul din Rimini şi pe urmă în Sinodul de Constantinopole vor avea
libertatea să se adune în biserică, iar acei ce sar opune
acestei legi, vor pedepsiţi cu morte. Pe când lustina mecita cum să facă să se execute acestă lege crudă, sosi un
curier, care aduse noutatea, că Gralian fusese asasinat prin
trădare, de către Andragatius, căpitan al gardei lui Maxim.
“Acest trădător punându-se în scaunul închis al Împărătesei
trimise să spună Impăratului că se află pe drum. Acest
tînăr Principe, care era de curînd însurat și care iubia cu
pasiune pre ÎImpăr&tesa, femeea sa, nepăzindu-se de nici
o cursă, trecu riul cu grabă, cădu în mâinile lui Andra-

gatius și fu mișelesce ucis în al dou&-deci și patrulea an
al virstii și al cincilea al domnirii sale. O întimplare atât
de straniă ca aceea făcu pre lustina să uite mânia ce eoncepuse contra lui Ambrosii. Maxim cu t6te aceste ridicând
o mare armată de Englezi, de Gali, de Germani și de alte

naţiuni trecu în Italia sub pretext de a împiedeca

să nu

se facă nici o schimbare în doctrină, nici în disciplina bisericii ; însă în fapt cu scop de a risipi bănuelile ce putea,
să aibă, că el aspira la liranie și de a se sili să convingă
că suverana putere îi era dată prin autoritatea legilor și
prin consimţimîntul popsrelor, fără ca el să fi întrebuințat
vre o violenţă spre a o obține. Valentinian consimţi în a
asculta de nevoile timpului pentru ca să ia semnele şi po-

d6bele Imperiului și fugi totuşi la Tesalonic cu lustina mama
sa și cu Probus, prefectul Pretoriului.
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CAPITOLUL
Anul D.N,
384,

“Nascerea

Ini

bisericii

Onoriă.

XIV.

Urmarea

Episcopilor,

catolice, cât și ai celor-l-alte
Triumtul lui Teodosiă.

Valentipian,

atât ai
secte.

Thooăosiă
si Arcadie

Pe când Teodosiii se pregătia la r&sboiul ce hotărise în
contra lui Maxim, i se născu un fiu, care fu numit Onorii.
Când pregătirile sale fură isprăvite, el plecă din Constantinopole, unde lăsă pre Arcadie fiul-s&u. Trecând prin Tesalonic, v&du acolo pre Valentinian şi nu primi, nici nu re-

tusă ambasada

lui Maxim, ci fără să'şi explice intențiunile.

sale se duse spre Italia, în fruntea armatei.
In același timp Agelius, Episcopul Novatienilor din Constantinopole fiind aprâpe de sfirşitul său, numi pre Sisinie,
preot din clerul săi ca succesor al s&ă. Câte-va dile după
aceea, poporul plângându-se că n'a numit mai bine pre
Marcian, care avea o mare reputație de sfințenie, el îl hirotoni și dise poporului în plină adunare: “Marcian va, fi
Episcopul vostru după mine și dupt Marcian, Sisinie. El
nu trăi de cât puţine dile după aceea, după ce a condus
„biserica sa, timp de patru-deci de ani, cu aprobarea generală a acelora din secta sa. Unii asigură că în timpul vi-

olenței

persecuțiunii, el avu fericirea de a mărturisi în pu-

blic numele

lui

curând

aceea,

după

lisus

Christos.
Teofil

Timotei

fu ales

Episcop

și Cyril
de

murind

Alexandria

şi Ioan Episcop de Ierusalim. Demofil Episcopul Arienilor
din Constatantinopole, murind de asemenea, Marin născut
în Tracia îl urmă, însă Dorotei sosind îndată după aceea,
din Antiochia, el îi fu preferat, ca mai capabil de a îndeplini acestă sarcină.
Cu tâte acestea Teodosiu intrând în Italia, fie care r&spândi felurite svonuri ating&tre de succesul armelor sale.
Intre Arieni se dicea, că cea ma! mare parte din armata
sa fusese tăiată 'n bucăţi și că el căduse viu în mâinele
lui Maxim. Și ca şi cum acestă noutate ar fi fost sigură,
ei se duseră cu mâna armală să dea, foc easei lui Nectarie,
de ură că el se afla în posesiunea bisericilor. Cu tote a-

cestea, planurile Impăratului r&ușiră f6rte cu fericire;

căci

—
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soldaţii lui Maxim îl prinseră și fie că se temeati de pu- se,
terea lui Teodosit, sau că ar fi fost corupți prin bani, ei
îl uciseră. Andragatius cum audi de mortea sa, se aruncă
cu armele sale într'un fluvii unde a perit. Răsboiul sfir-

şindu-se ast-tel și mârtea lu! Gratian r&sbunată, Teodosiii
intră în Roma în triumf cu Valentinian şi stabili acolo cu

atât mai uşor o forte bună rinduială în afacerile bisericii,
cu cât Impărătesa lustina, care le turburase, murise.

CAPITOLUL

Dărimarea

XV.

Templurilor Idolilor. Resc6la provocată
din acestă causă.

Paulin Episcopul de Antiochia, murind în acel timp, aceia, cari în timpul vieţii sale, fuseseră supuși conducerii
sale, conlinuară să aibă aceeași antipatie pentru Flavian,
ca

și mai

"nainte,

de ură fiind- -că el violase jurămînțul ce

făcuse cu Meletie și de și el n'aveau nici o neînțelegere
cu -dînsul asupra doctrinii, totuși ei se abținură de la îîmpărtășirea, sa și aleseră pre Evagrie de Episcop al lor.
Acest Evagrie murind curând după aceea, Flavian împiedecă ca săi se al6gă un succesor și ast- fel acel ce evitau
împărtăşirea acestui din urmă, se adunară tot-deauna a
parte.

În acel timp Episcopul de Alexandria, obținând de laaaunx.
Impăratul în dar templul lui Bacchus, el îl schimbă în ze
biserică.

Statuele

din

el fiind

luate

Și locurile

cele mai as-

Gratian,

cunse fiind descoperite, el căută de a insulta religiunea, Valeatipăgână, producând în public figuri pe cari simţul moralei
ne împedecă de a le numi şi aceea ce era mai secret în! arcadie

misterele lor. Păgânii, surprinși de o faptă atât de

extra-

ordinară şi atât de neprevădut nu putură să rămână în
liniște. Ci năvălind asupra creştinilor îl răniră ȘI uciseră
un mare număr și luând îri stăpânire Serapionul, un templu
forte vast și forte măreț, zidit pe o înălţime, ei se serviră
de el ca de o citadelă spre a face alergări și prindând pre
mai mulți creștini, îi chinuiră spre ai sili să facă jertfe;
19.
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r&stigniră pre acei ce refusati, sdrobiră costele altora și omoriră pre alţii într'alt chip. Resc6la crescând fârte mult
şi prelungindu-se forte lung timp, magislraţii, adică Roman,

şeful trupelor de Egipt și Evagrie guvernaâtorul de Alexan-

dria, sfătuiră pre păgâni să depună armele și să părăsâscă
Serapionul. Insă, neputând face nimic din causa îndărătpiciel lor, ei informară- pre Imp&ratul cespre tolă afacerea.
Turburătorii se îndărătniciră în întreprinderea lor prin cunoscința pedepsei ce merita fapta, ce comiseseră și pe lângă
“acesta, ei erati întăritați prin discursurile furiose ale unui
numit Olympius, care sub o haină de filosof îi îndemna,
la revoltă şi să m6ră cu bărbăţie de va fi nevoe, pentru
apărarea deilor țării lor. R&spundând, că perderea idolilor
îi arunca

el îi mustră,

în desperare,

că nu trebueau pentru

acesta să pârdă curagiul, nici să neglijeze cultul religiunil
lor; căci statuele ce fuseseră sdrobite de creștini, nu erau
de cât de o materie supusă stricăciunii. Dar că puterea
nevedută ce fusese în lăuntru, se retrăsese la ceriu. Immuoa.păratul aflând tot ce se întimplase, mărturisi, că creştinii,
ae. cari fuseseră executaţi la morte cu acestă ocasiune, erati
“rima forte fericiți, pentru că ei suferiseră pentru apărarea cre„mim, dinței lor, ertă pre autorii morții lor, pentru că amintirea

pebiiacestei graţii să'i îndemne, să adopte religiunea creştină și
porunci ca templurile, din pricina cărora r&scâla fusese mișcată, să fie dărîmate. Se dice, că atunci când acest ordin
fu citit în public, creștinii strigară exprimându-și bucurie,
pentru că Impăratul arunca vina asupra păgânilor, dintre
cari acei ce păzeaii Serapionul fiind spăimântați, o luară

în stăpânire

Ja fugă. Creștinii îl luară

de îndată

șil po-

sedă încă şi astă-di. Mi s'a spus, că Olympius audini n6ptea
precedentă o voce care cânta în Serapion Aliluia şi că .

avend în vedere,
nimeni

în lăuntru,

că

uşele

erai

el înţelese

în hise și că nu se afla

ce însemna

acesta,

se urcă

într'o corabie, fără a vorbi nimărui ceva şi se duse în [talia. Se dice, că dărîmându-se acest templu, se găsiră acolo caractere săpate pe petre în formă de cruce şi că
persâne învăţate studiindu-le cu atenție spuseră că erai
ieroglife ce însemna viâța viitâre. Se asigură, că se aflati
şi alte figuri, cari cuprindeau predicerea ruinii acestui

templu
câtor-va

și că

și unele

păgâni.

Iată

și altele

cum

serviră la convertirea a

Serapionul

fu schimbat într'o
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biserică, căreea i se dădu numele Impăratului Arcadie. Cu
t6le acestea se aflau încă atunci păgâni, cari luptau cu
îndărătnicie pentru apărarea templurilor lor, precum locuitorii din Petrea și din Areopole în Arabia, cei din Raphi
și din Gaza în Palestina, cei din Jerapole în Fenicia, cei
din Apamia, cetate de pe țărmurile fluviului Axius în Syria.
„Am aflat, că acești din urmă s'au servit adese ori de locuitorii din Galileea şi de ţăranii din muntele Liban, spre
a păzi templurile lor și că ei s'au pornit până la atâta
exces de violenţă în cât ai masacrat pre un Episcop numit
Marcel. lată cum se povestesce că s'a întîmplat acesta. El
ruină

t6te

templurile

din

orașe

şi din

cetăți,

credend

căsu ou.

ar fi forte greu printr'un alt. mijloc, de a, întârce poporele as.
de la superstiție. Aflând că se afla un templu forte DATE eat
în Aulona, care e o lature a Apamienilor, el se duse acolo niz,
cu 0 trupă de soldați și de gladiatori. El rămase totuşi la ati
o. depărtare afară de lovitura săgeți, pentru că având podagră, nu putea nici să se luple, nici să fugă. Pe când
soldaţii erau ocupați cu atacul, câţi-va păgâni vedându-l
singur

se apropiară

de

el, îl prinseră

morții sale fură necunoscuţi

atunci.

și'l

arseră.

Timpul

Autorii

descoperindui

mai pe urmă, fiii lui Marcel vroiră să'şi r&sbune. Insă, Sinodul Provinciei îi împedică de la acesta, arătându-le că
nu e drept, ca nici rudele, nici amicii lui Marcel să caute
răsbunarea unei morţi, despre care e mai bine să mulțămiască lui Dumnegeii, fiind-că ea a fost suferită pentru
mărirea sa.

CAPITOLUL XVI.
Nectarie

scote pe penitencier

din

biserica

sa.

Nectarie a fost cel dinfâiă, care scâse în acel timp din
Wiserica sa pre preotul, ce era însărcinat cu impunerea
pocăinței și fu urmat în acestă privință de cea mai mare

parte din cei-l-alți Episcopi. Unii vorbesc într'un fel și alţii
în alt fel despre origina și despre desființarea acestui obiceiu. Voiu spune aici ce mi se pare mie despre acesta.
E o perfecţiune, care e cu îotul mai presus de natura o-
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mului de a nu păcătui și Dumnedeu a poruncit să se dea
eriare păcătosului când el o cere, de și ar fi cădut de mai
multe ori în aceleași crime. Insă, pentru că nu s'ar putea
upacere ertare de un păcat fără a'1 mărturisi și pentru că Ese, piscopil credură de la început, că era supărător de al face
“orataa Cunoscut în presența întregului popor: ei însărcinară pentru
Vant acest sfirşit un preot de o probitate încercată și de o diszei, creție recunoscută, pentru ca penitenţii declarându-și gre”
șalele lor, el să le impună penitenţele cuviinciose şi. să le
dea ertarea. Novatienii, ne având nici o stimă pentru penitență,- n'a

avut

nevoe

de

acea

instituţiune.

Insă

sistă încă și astă-di la tote cele-l-alte comunităţi.

ea

ec-

Confesi-

unea e în mare rigăre în Occident și mai cu s6mă la Roma,
unde e un loc destinat a pune pre penitenţi și unde ei

stai în pici6re cu faţa tristă și abătută. Când s'a, isprăvit
celebrarea, misterelor la care nu asistă, ei se proştern la
pămînt suspinând şi vărsând lacrămi. Episcopul merge din

naintea lor plângând şi se prosternă şi el la pămînt. Toţi
credincioşii scăldaţi în lacrămi cer ertare de la Dumnedei.
Episcopul se scolă după acesta şi ridică și pre cel-l-alţi,
face rugăciuni pentru penitenți şi”! lăsă să se ducă. Fiecare din ei se canonesce de bună voie prin abstinenţă, prin

postiri şi prin alte mijloce ce i-a prescris Episcopul și așt&ptă timpul reconcilierii sale.

Când

a sosit acel timp,

ek

e eliberat de canonisirea păcatului său și restabilit în societatea credincioșilor. Episcopii de Roma ai observat acest
obicei, de la început până acum. La Constantinopole a,
fost un preot însărcinat pentru administrarea penitenții,
până când o domnă de bun neam a declarat, că mergând
la, biserică spre a îndeplini penitența sa și spre a face rugăciunile ce i se rînduise, ea a fost violată de un diacon.
Credincioșii s'a mâhnit forte mult pentru desonrea
- ce
sc resfrîngea din acestă faptă asupra întregii biserică, iar
clerul a fost forte descreditat din acestă causă. Nectarie
după ce a cugetat asupra, celor ce trebuea să facă în acâstă.
împrejurare, depuse pre diacon și scâse pre preotul însărcinat
cu administrarea penitenții dupre părerea a câtor-va persone,

care îl sfătuiră de a lăsa la prudența fie-cărui credincios de a..
se examina, și a se încerca mai înainte de a participa la mis-.
tere. Acesta e obiceiul dupre care trăesc acum şi care a trecut.
dupe socotința mea de la vechea severitate la o extremă slăbire.
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Păcatele erai fără îndoială mai rari atunci când cine-va era,

întors de la ele prin ruşinea, de a le mărturisi Și prin frica
de a suferi condamnarea unui judecător sever. E cred,

că pentru acestă rațiune Imp&ratul Teodosii, care avea un
zel atât de ferbinte pentru gloria bisericii, a făcut o lege
prin care opri ca o femee să potă fi admisă în serviciul
bisericii, afară numai de n'ar fi avut copii și să fi fost în
vîrstă mai mult de șase-deci de ani, dupre preceptul Apos-

tolului. şi porunci ca acele ce'și vor tunde peri! capului, să

fie alungate din biserică, iar Episcopii ce le-ar admite acolo,
să fie lipsiţi de sarcina lor. Insă, fie-care să judece asupra
acestei chestiuni cum îl. va, plăcea.

CAPITOLUL XVII.
Rătăcirile lui Eunomii,
Hutyhie.
Împăratul

atunci

exilă

rămăsese

în

ale lui Teofron și ale lui

Desbinarea
acel

tot-d'a-una

timp

Arienilor.
pre

Eunomiii

la Constantinopole

care până

și făcuse

adunări în mahalale, sai în case particulare, unde
operele sale si atrăgea atâtea, persone la părerile sale,
elocința sa, în cât în forte puţin timp secta, sa deveni
numerosă. El muri curând, după ce a fost trimis în

citia
prin
forte
exil.

Și fu îngropat în locul chiar al nascerii sale, care era Unu,

sat din Capadocia, numit

Dacora, aprâpe

de muntele Argea

sp

|

în teritoriul cetăţiide Cesareea. Teofron care era din ACE- ratia,

lași țară și care fusese discipolul stii, susținu pe urmă Vi
credințele sale. Studiind îndestul de bine filosofia lui Aristot, pt
el compuse o introducere sub titlul, de exerciţii ale spiritului. Ins& intrând în tâte dilele în noui dispute, el în-

trecu extravaganţele învățătorului săi. Căci pretindend să
raționeze cu multă subtilitate asupra cuvintelor scripturii,
el întreprinse de-a proba că de și Dumnedei cun6sce trecutul, presentul
şi primesce

și viitorul, el nu le cunâsce în același chip

în natura sa, Ore-care

schimbare de cunoscinţă.

Extravaganţa acestil imaginaţiuui părând cu totul nesufe„zită Eunomienilor, el îl alungară de la împărtăşirea. lor şi
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Eue! se făcu şef unei secte cu numele săi. In acel timp la:
făcu şi el
tychie, care era din partidul Eunomienilor
numele săi.
dădu
Constantinopole o nouă sectă, căreea îi
lui DumneCăcă acestă chestiune fiind propusă, dacă Fiul
tă cuvindei scie diua judecății cea de pe urmă, se rapor
că numai
tele din Evangelie prin care se pare, că e dis
o scie,
Fiul
şi
că
ă,
asigur
Părintele scie qiua aceea. El

s&ă.
pentru că le a primit tote fără escepţie de la Părintele
Episcopii Eunomienilor

părţi de împărtășirea

condamnând

lor şi se duse

credinţa sa, el se des-

la Eunomie în locul

!

exilului s&u.

Un diacon şi câţi-va alţii ce fuseseră

trimiși

din -Con-

și spre
stantinopole spre al denunța înaintea lui Eunomie
dintâi,
cei
el
d
sosin
a disputa contra lui de ar fi nevoe,
ța.
credin
ă
aprob
când Eunomie află causa căl&torii lor, el:

lui Eutychie şi se rugă cu dinsul, de și între

era

ei nu

, fără
permis de a. se ruga, cu acei ce sosesc de aiurea
arate,
scrisori scrise cu caractere secrete, prin care să se
că ei sunt de împărtăşirea

lor. Eunomie

murind

putin timp

din .Condupă acesta, acela care presida pre Eunomienii
împărtăla
munastantinopole, refusă de a admite pre Eutychie
ând de
a. sirea sa, de mânie și gelosie, pentru că întreprind
ce el credea
“entioa, al combate, el nu putu să'i răspundă, ceea
hie n'avea
Eutyc
cât
cu
mare,
sm, ca 0 desondre cu atât mai

acei ce
seinici un rang în cler. Acest din urmă adunând pre
mulţi
Mai
.
urmati credinţa. sa, făcu cu dinşii o sectă aparte
se
ce
asigură că Teofron şi el au fost autorii deosebirii

lată ce
arătă în modul cu care Eunomienii dau botezul.
desbie
causel
e
despr
te
cuvin
am putut spune în puţine
în
explic
să
vroi
ași”
nărilor lor. Ași fi prea lung, dacă

deamănuntul tâte neînțelegerile lor şi nu sunt chiar îndestul de instruit spre a o face.
Arienii din Constantinopole
dînşii,

chestiune

între

o relaţie

necesară cu

agitară în acel timp

dacă Dumnedei

putea

acestă

fi numit

Pă-

din
rinte mai "nainte ca Fiul săi, pe care ei îl cred scos
Andin
seră
chema
îl
Neant, să fi fost. Dorotei pe care el
tiochia spre a“ conduce în locul lu! Marin, credu, că Dumsă
nedeă nu putea fi numit Părinte mal nainte ca Fiul
fi fost, pentru că numele de Părinte e un nume care are
contră,

numele de Fii. Marin

susținu din

că Părintele era, Părinte chiar atunci când el n'avea
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Fiu, fie că acâsta să fi fost în adevăr credința sa, sau că
o dicea nuinal din dorinţa de a contesta şi din gelosie
pentru că Dorotei îl fusese preferat. Poporul Arienilor se
desbină în dou părți din acestă causă. Dorotei r&mase
cu acei din suita sa în bisericile în posesiunea cărora el
se afla, iar Marin zidi alte biserică, spre a aduna aparte
pre acei ce ţineau credinţile sale: Li se dădu numirea de
Psatyrieni și Goţi. Psatyrieni, pentru că Teoctist Psatyropole
adică vin cetor de plăcinte, apăra cu îndărătnicie credințainun..
lor şi Goţi, pentru că Selina Episcopul acestei Națiuni îi 3.
aproba. Aceste popore urma bucuroși dogmele Episcopu- esta,

lui lor, care urmase lui Ulfila, al cărui secretar fusese mai "ia"
nainte şi care era forte capabil de a predica şi în area,
cesce și în limba lor. Indată dupe aceia se ivi o neînțelegere pentru rang între Marin şi Agapie, pe care Marin
însuși 7] hirotonisi Episcop al sectei lor la Efes și pe care
Goţii ”1 sprijiniaui. Mai mulți din clericii lor scandalisaţi de
ambiţiunea acestor prelați A părăsiră și se uniră cu biserica Catolică. lată începutul desbinării Arienilor, care durâză şi astădi și care e causă, că fie care partid se adună
separat. Plintas fost Consul, șef al unei şi al altei miliții
și care avea, mare vadă la curte, a întrunit pe Arienii din
Constantinopole, după o separaţiune de trei-deci și cinci de
ani. Pentru a face unirea lor durabilă, el oprise de a se
vorbi asupra chestiunii care'i desbinase.

CAPITOLUL

XVIII.

O nouă rătăcire întrodusă de Novatieni. O observațiune asupra celebrării serbătorii Pascelui.
Novatienii despărțindu-se între ci sub aceeași domnire,
inventară o nouă rătăcirece s'a chemat rătăcirea Sabatienilor. Sabatie care fusese hirotonisit preot de cătr& Marcian

cu

Teoclist

adunaseră la
că trebuea să
diua în care o
celor-l-alţi cu

și Macarie, urmând decisiunea,

celor

Ce Seazus,.

Pazugon, sub domnirea lui Valens, susţinu, s20.
se celebreze sărbătorea Pascelui în modul şi în rattan
a
celebreză evreii. EI se despărţi de împărtășire"a
scop de a observa o disciplină mai exactă, 2
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căci el făcea, în adevăr profesiune de un mod de viețuire
forte aspră și sub pretext că mai multe
rea nedemne la participarea misterelor.
iunea

ce

el avea

de a

introduce

persâne i se păInsă, când inten-

novismuri fu descoperită

Marcian mărturisi siricer părerea de r&ă ce simțea că la
hirotonisit şi strigă de mai multe ori dupre cât se dice,
că i-ar fi fost mai de folos să'și fi pus mâinele pre nişce
spini, de cât de a le fi pus pre capul lui Sabatie. Şi spre
a împedeca înaintarea acestei desbinări, el adună pre Episcopil din secta sa într'un loc din Bithynia, numit Sangara, aprope de mare şi puţin depărtată de cetatea de Helenopole. E1 întrebară pre Sabatie, despre causa nemul-

țumirei și a despărțirei sale, și fiind-că el nu
o causă alta de cât deosebirea
rea

s&rhătorii

Pascelui,

ei bănuiră

că acâstă

e de cât un pretext și că el avea
cop şil obligară dea. renunța

cu

ambiția
jurămînt

nitate. Când a, făcut jurămiîntul ce dorea,
chipul

deosebit

de a

aduse

de obiceiti pentru

celebra

s&rbhătârea

nici

celebra-

deosebire

de a

nu

fi Epis-

la acestă dem-

ei credură că
Pascelui

nu

era

o causă de a, se despărți de împărtăşire și hotăriră ca fie
care să celebreze acâstă sărbătâre în diua ce ar crede de
cuviinţă, fără totuși a face o schismă. Ei publicară un
decret asupra, acestui subiect, pre care! numiră decretul
indiferent și acesta a fost tot ce s'a petrecut în adunarea

lor. Sabatie
tinii celebraă

urmă obiceiul Jidovilor şi când nu toți Creșs&rbătârea

în aceeași di, el " înainta, postia

dupre obiceiii. observa ceremoniile legei Iudaice şi celebra
sărbătorea, Pascelui. El veghea Sâmbăta și 'și făcea rugăciunele obicinuite, asista diua următâre la biserică cu cellalți și participa la sfintele mistere. Deocamdată nu se băgă
de seamă acâstă particularitate, dar când o vădu, mai mulţi

o imitară și mai cu

s6emă în Frigia şi în

Galatia,

după

mun, aceia el se lepădă pe față de împărtășirea celorlalți și fu
a hirotonit Episcop de acei ce urmaseră partidul stă, dupre
“ertua, CUM Vom spune-o la, locul stă.

Via
E mă mir cum Sabatie și partisanii sti ai întreprins
meide a întroduee acest novism, fiind-că vechi! Jidovi celebrat
s&rbătrea Pascelui
s6rele e în primul

după Eqguinopţiul de primăvară, când
semn al zodiacului, pe care Grecii 71

numesc Berbecele şi când Luna
opunere

făcendu-și

e în a patra zi a sa dupre

cum

cursul său în
Eusebii

o pro-
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Filon, a lui Iosif, a lui Aristo-

beză prin mărturisirea lui

altora. Novatienil înșiși, cari s'a o-

bul și a mal multor

bicinuit de a examina totul cu multă îngrijire, sunt de acord, că nici autorul. sectei lor, nică primii săi discipoli,
n'a

urmat

acest

că el n'a

obiceiu;

fost stabilit

acei ce sati adunat la Pazugom, şi că la Roma

obiceiul

celor-l-alți

' de
părtat
Mai

mult

care

Romani,

sfinților

tradiţiunea
samarinenii,

cari

sunt

de

cât de

ei urmeză

nici

odată nu

sau de-

Apostoli

Petru

și Pavel.

observatori

religioşi

ai le-

gil Mosaice, nu celebreză nică odată acestă s&rbătore, de
de cât atunci, când nouile fructe sunt câpte şi pentru a-

cestă rațiune se numesce sărbătorea nouilor fructe; şi ast-

fel trebue necesar, că atunci când o celebreză, Equinopţiul de primăvară să fie trecut. Pentru acesta m& mir, că acel ce
se par că imiteză pre Jidovi în -acest punct, nu se opresc

la vechiul lor obiceiu. In fine atară de aceştia și de Quartadecimanii

din Asia, tote cele-l-alte secte celebreză

cum cred acâstă sărbătore în

același mod ca

-

dupre

Romanii și

Egiptenii. Quartadecimanii celebreză sărbătorea Pascelui în
a patra-spre-decea di a lunei ca, Jidovii și pentru ăcâsta li

s'a dat acest nume. Novatienii observă diua Invierii, de și
ei urmeză pre Jidovi şi se unesc cu Quartadecimanii, afară numai că atunci când diua a patru-spre-dece a lunei
nu e prima dia Sabbatului, ei celebreză sărbătorea cu atâ-

tea dile mai târdiă de cât Jidovii, cu câte dile se găsesce
între a. patru-spre-decea di a lunei și între duminica viitoreMontaniştii ce se numesc Pepuziţi şi Friginii celebreză săr-

bătorea Pascelui dupre o nouă metodă ce aii inventat. EI
se conduce după cursul. srelui și mustră pre cei ce se con-

duc

după

cursul lunei.

luni, și dic că prima

Ei daii trei-deci de dile fie cărei

di a început imediat după Equinopţiul

de primă-vară și care di, numărând după
nilor, ar fi numită a noua

obiceiul Roma-

dinaintea calendelor

lui Aprilie.24 sanie.

In acea, di, cum dic el, a fost făcute cele douE mari astre

care reguleză cursul timpului şi al anilor şi ei o probeză
pentru că din opt în opt ani, luna se întilnesce la. același
punct cu s6rele și începe cu dinsul o lună nouă. Ciclul
de opt ani al lunei e îndeplinit în nouă deci și nout de

luni şi în două mii nouă sute două-deci și două de dile
şi în cursul acestul timp sorele face opt ani, din care fiecare e de trei sute șase-decă și cinci de dile și un pătrar.
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a patru-spre-decea di a lunei, de care se

s am VOrbesce în sfinta scriptură, începend de la a noua
di
dinaintea calendelor lunei lui Aprilie şi dic că acesta
e

diua a opta dinaintea idelor a aceliași luni. Ei celebreză totda-una

diua,

se&rbătârea

Invierii, iar

de

Pascelui în acea, di, când
nu o amână

pe Duminica

se întâmplă
viitâre, pen-

iru că e scris cum dic ei, că e permis de ao celebra de

la a
una.

patru-spre-decea di a lunii până la a doue-decă şi
lată diferitele obiceiuri ce aă fost observate în pri-

vința celebrării acestii sărbători.
——————

CAPITOLUL XIX.

Observaţiune

asupra

deosebiri obiceiurilor ȘI a

disciplinii

bisericilor.

Mi se pare, că Victor Episcopul de Roma și Polycarp
Episcopul de Smyrna, hotăriră odinidră forte cu drâptă judecată acâstă contestaţie ce se născuse între ci. Căci fiind
că Episcopii din Occident nu credeau, că trebue a nimici

tradiţiunea ce el primiseră

de Ja Pavel și de la Petru şi

fiind-că acei din Asia protestat căcă vroiau să r&emână inviolabi! alipiţi 13 tradiţiunea lui I6n, conveniră într'un co-

mun

consimțimiînt, ca și unii și alții să celebreze

s&rbă-

lorea Pascelui dupre obiceiul ce ei practicaseră în trecut,
fără a se despărţi de împărtășire. Ei credură că crept cuvint, că ar fi fost o nebunie de a se despărți pentru un

fapt ce disciplină de acei cu cari erati uniți prin legătura

credinţii.

Bisericile cart “fac profesiune

de aceeași doctrină

nu observă aceleaşi obiceiuri. Sunt mai multe cetăți în Sy-

ria, care tâte împreună n'a
în alte provincii, sunt orașe

de cât un Episcop, pe când
care au fie-care câte unul,

dupre cum am remarcat în Arabia şi în Chypru şi între
Novaţienii și Montaniștii din Trigia. La Roma nu sunt de

cât şapte diaconi, precum n'a fost de cât șapte birotoniţi

de

apostoli, dintre care unul, adică Ştefan a suferit cel dintâii
martiriul pe când în cele-l-alte cetăţi numărul diaconilor nu e

Imitat. La Roma se cântă Allyluia odată pe an, în prima
di a
sărbătorilor Pascelui, ast-fel că e un jurămînt ce se face
de
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obiceiti în acestă cetate, de a nu putea nici-odată-nici audi,
adevărat.

nici cânta acest imn, dacă aceea ce se spune nuc

asauox.
Nică Episcopul, nici nimeni altul nu învaţă poporul în biseriC

sa.
aceleeași cetăți. La Alexancria numai Episcopul predică și
cratiza.
Arie,
când
se dice, că acest obicei a fost stabilit acolo de
care nu era de cât preot a predicat acolo o doctrină nouă. Vânt

Ei au încă acest obiceii în Alexandria, și pe care nu ametit,
vădut practicându-se aiurea, nici am audit dicendu-se, că
se practică, e acela, că atunci când se citesce Evangelia,
Episcopul nu se ridică de loc. Numai Archidiaconul o citesce între dînșii, în timp ce diaconii o citesc în mai multe

şi în unele

alte locuri, preoții numa! în mai multe locuri

locuri la sărbătorile mari, Episcopii ca la Constantinopole

o citesc în prima di a sărbătorilor de Pasi. Unii numără

şase s&ptămâni postul ce precede

bătore şi care e consacrat
din Ilyria. şi din
lestina:

Occident,

iar alţii numără

imediat

ajunării,

din Africa,

șapte

acestă mare săr-

precum fac locuitorii

cin Egipt și din Pa-

zăptămâni,

acei din

precum

la
Constantinopole şi din provinciile de prin prejur, până
Fenicia. Unii postesc prin interval în timp de trei s&pt&mâni
din cele şase, sau din cele șapte s&pt&mâni; alţii postesc
fără întrerupere pre cele trei săptămâni ce precedă s&rbătorea. Alţii nu postesc de cât două, precum montaniștii.
Nu tte poporele se adună în biserică în aceleași dile sau
în aceleaşi ore. Acei din Constantinopole şi din mai multe
alte cetăți se adună Sâmbăta, ca şi Duminica. Acel din

Roma şi din Alexandria nu se adună de loc în acea di.
Sunt celăți şi orașe în Egipt, unde contra obiceiului primit

pretutindenea

aiurea,

se adună

s6ra: şi de şi

Sâmbătă

ati prândit, se împărtășesc cu sfintele taine. Nu se servesc
în tot timpul, nică în tot locul de aceleași rugăciuni, de

aceiași psalmiși de aceleași cărți. Noi vedem,
care

biserici

din

care qi și anume

în memoria

Palestina,

se citesce

odată

pe

că în 6re-

an

în Gre-

Vinerea, când poporul postesce forte aspru

patimilor Mântuitorului, revelațiunea lui Petru, pa.

care a fost respinsă

de cel vechi, ca o operă

apocrilă.Se

sa.

află acum un mare număr de sfinți pustnică cari stimeză sus,
niaa
forte mult revelaţiunea ce a fost publicată sub numele luă Tati
Pavel, de și ca n'a fost recunoscută ca, atare de nici unulreiuii,
din cei vechi. Unii asigură, că acestă revelațiune a. fost
găsită sub

domnirea

în care trăim, închisă întro

cutie de
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marmură, care era îngropată în casa lui Pavel la Tars în
Cilicia. Un preot de la acea biserică forte înaintat în vîrstă,

mi-a spus, că acesta era falş şi că el bănuia, că acesta,
ar fi fost inventată de eretici. Nu voii dice nimic mat mult

asupra acestui subiect. Sunt o mulțime de alte obiceiuri
pe care acei ce le-ai observat din frageda lor virstă, nu
cred să le potă viola fără păcat prin respectul ce ei au

de acel ce le-ai stabilit şi de acei ce aii urmat demnităţii
lor. Trebuie fără îndoială a face aceeași judecată despre

modurile diferite de a observa sărbătorea
cărora am făcut acestă lungă digresiune.

CAPITOLUL

Prosperarea

Pascelu!

asupra,

XX.

religiunii creștine. Dărimarea templurilor. Vărsarea Nilului.

Desbinările ereticilor contribuiră mult la prosperarea bisericii. Căci, pe când pe de oparte mai mulți părăsiau acele secte, unde ei recunosceai, că nu era de cât confusiune și desordine, pe de altă parte păgânii renunţaii la
superstiția părinţilor și la cultul Idolilor lor. luperatul remarcând, că libertatea ce ei avuseseră în trecut de a intra

în templuri favorisase în gradul cel mai înalt și întreţinuse

acest cult, opri mai întâi intrarea și apoi ordonă dărîmarea
lor. Când păgâni! nu mai avură templuri, ei se obicinuiră
la adunările n6stre. Căci era un prea, mare pericol pentru
ei a jertfi pe âscuns și ei n'o puteai face fără a se expune să pârdă sau vi6ța, sau cel puţin averile lor.
Se dice, că Nilul ne inundând pămînturile la timpul o-

bicinuit, locuitorii atribuiră acestă, întârdiere disprețului ce

se da puterii sale și se plânseră, că nu le male permis
de a'l adora, nici de ai aduce jertfe dupre obiceiul părin-

ților lor. Guvernatorul provinciei temându-se ca nu cum-va

aceste plângeri să se termine prin o răscolă, însciinţă pre
Imp&ratul despre: acesta, care departe de a prefera abon-

dența trec&tore ce produce vărsarea Nilului, credinţii ce
datorea lui Dumnedeii şi folosuluy solid al pietăţii, rosti

acest cuvînt însemnat:

Să numai

curgă

acest

fluviu

nici
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odată,
dacă îi
sîngelui
debordă
acoperi
dație și
cari cu
Păgânii

dacă spre a'l face să curgă trebuesc descântece,
place jertfele şi dacă el pote mânji prin amestecul
apele care își iati isvorul lor din Paradis. Nilul
îndată după aceea, cu o ast-fel de violenţă în cât
locurile cele mai înalte și pricinui frică de inunde ruina cetăţii Alexandriei chiar însuși acelora,
puţin mai 'nainte se temea de secetă şi de fomete.
supăraţi de aceea ce se întimplase, diseră în luare

de ris la teatruri, că Nilul își vărsase

apele

sale,

ca un

bătrân ce cade în copilărie. Acâsta fu causa, că mai mulți
renunțară la superstiție și îmbrățişară religiunea creştină.

CAPITOLUL
Aflarea

Capului

XXI.

Sfintului Ion Botezătorul.

Ascl DT,

In acel timp se aduse la Constantinopole Capul Sfintului Ti
I6n Botezătorul, pe care lrodiada îl ceruse odini6ră lui Irod şi Tootosă.
Arcadie:
Tetrarchul. Se dice, că el a fost găsit la nisce călugări din!
secta lui Macedonius, cari după ce au locuit în Ierusalim

se stabiliseră în Cilicia. Mardonius primul Eunuc al Curţii
dând sciința despre acesta sub domnirea, precedinţilor, Valens porunci ca capul să fie adus la Constantinopole. Cei
ce erai însărcinați cu executarea acestul ordin, punându-l
pe un car, îl duseră până la un loc în ţinutul Calcedoniei
numit Pantichium, unde cel ce trăgeau carul se opriră şi

rămaseră ca nemișcaţi, fără să fi fost nici un mijloc de
al face să înainteze. Ast-fel au fost nevoiţi de a depune
acestă sfintă reliquie la Cosila, care e un sat în vecinătate
și care aparţinea lui Mardonius. Insă în timpul nostru, Imp&ratul Teodosiu ducându-se în acel loc, fie prin o inspi-

rație a lui Dumnedei,

sai prin o mișcare ce i-a dat Sitatul

prooroc, el avea în scop de a transfera. sfinta, reliquie: El nu
găsi atunci acolo nici un obstacol de cât acela ce veni din
partea unei femei consacrată lui Dumnedeă, care îl păzia.
In loc de a întrebuința autoritatea sa, el întrebuinţă rugă-

ciuni spre a obţine consimțimîntul s&ă și de abia obţinându'], el îl puse în haina sa de purpură șil duse la Hebdoma, aprâpe de Constantinopole, unde ridică o biserică
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forte frumosă şi- mărâţă. Acea femee care îl păzise era din
secta Macedonienilor, la care ea n'a vroit nici odată să
renunțe, ori ce promisiuni îi făcu Teodosiă; pentru acâsta
se afla.acolo un preot cădut în aceeaşi rătăcire, numit Vincent,
care păzea cu dinsa sfinta, reliquie și care'l punea lângă sfinta,
jertfă. Preotul urmă pre Impăratul și intră în împărtășirea

bisericii catolice, de și Macedonienii asigură că el le promisese

cu jurămiînt

aceea

cas
cipe.

hotărise

când

EI era. din

lui Constanltie,
cuțiunea

să

sfintul

de a nui
participe

părăsi și că el numai

la împărtăşirea

loan ar vroi să urmeze
Persia

și eșise de acolo

cu Addas vărul s&u,

ce religiunea

creştină,

suferia

Imp&ratului,

pre
sub

pentru

după
la

acest Prindomnirea

lui

a evita, perse-

atunci

în ţară

sa.

EL fu ridicat la rînduiala de preoţie. Addas se însură ȘI .
servi î6rte folositor bisericii. El lăsă un fii numit Axentie,
forte recomandabil prin pielatea sa către Dumnedeii, prin
fidelitatea către amicii săi, prin eminenţa sciinţii, prin cură
țirea moravurilor și prin sfințenia vieţii sale de şi petrecuse o parte din ea la curte ȘI avusese diregătorii forte
însemnate. Memoria sa e în veneraţiune între finţii pustnici și persânele de pietate ce lau cunoscut mai de aprope.

Femeea

care păzise Reliquia sfintului loan

vieţii sale în satul de

Colila

petrecu

unde a trăit în

restul

practicarea

unei pielăți deosebite şi lăsă după dînsa feci6re consacrate
lui Dumnedeă, a căror virtute aduce laudă aceleia ce le
instruise.

CAPITOLUL
Mortea

XXII.

tînerului Valentinian. Revolta lui Eugeniă.
Predicere făcută de un pustnic.

Pe când Teodosiii făcea pre popsrele din Orient să se
bucure de o profundă pace prin înțelepciunea guvernă-

mîntului s&i și se aplica
292.

necontenit a da lui Dumnedeti

respectele și omagiile sale, sosi scirea, că Valentinian fusese sugrumat. Unii spuneau, că Eunucii îi procuraseră
acestă morte după îndemnul celor mari și mai cu s6mă a
lui Arbogast, căpitanul miliției, de ură că acest tinăr Prin-
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cipe începea să imiteze virtuțile părintelui său şi a guvernă
într'un mod, care desplăcea fârte mult celor răi, alțit spun

că el se ucise insuși de necaz,

că

rudele

sale

nui

per-

miteai să facă aceea ce el vrea şi câ! opreai prin autoritatea lor, când în ard6rea tinereții urma impulsiunea patimilor sale.
|

Se dice, că el era bine făcut, de un bun naturel şi că
dacă ar fl trait până la virsta de bărbat, ar fi devenit forte
capabil ce a comanda bine şi ar fi întrecut pre părintele
său în mărimea curagiului și în zel pentru dreptate. Dar
în fine, cu t6te aceste bune disposiţii, el muri în modul
tragic după care am spus.
In timpul acela Eugeniu, bărbat care nu făcea în mod
sincer profesiune de religiunea creştină, se hotări de a usurpa autoritatea absolută şi luă în public podobele sale.
Se dice, că el fu îndemnat la acestă întreprindere prin discursurile unor persone care se amestecă de a predice viitorul şi care consultai pentru acest cfirșit măruntaele animalelor şi stelele. Unii din cei dintâi ai curții eraă forte
cedaţi la acestă superstiție și între alții Flavian, Prefectul
Pretoriului, bărbat înv&ţat în sciințe, inteligent în -conducerea afacerilor și care era în reputaţie că a învăţat iote
mijl6cele de a prevedea viitorul. Acesta a fost care convingând pre Eugeni, că el era destinat la Imperiă prin orinduiala, destinurilor

şi că îndată

ce va

escela

acolo

religi-

unea chreştină va fi desființată, îl hotări să ia armele. Egeniu măgulit de acestă speranță ridică trupe și luă în
stăpânire Alpii Iulieni, cari nu presintă de cât o trecere
fârle strimtă spre a intra în ltalia. Teodosiu temându-se

de

succesul

acestui

r&sboiu

și nesciind

dacă

trebuea să

mergă să atace pre Eugeniu sau săl aştepte, se hotări de
-a consulta asupra, acestei îndoeli pre loan pustoicul din
Tebaida, care precum am spus, era în reputaţie de acunosce viitorul. El trimise deci în Egipt pre un eunuc numita 2.
Eutropiă, bărbat de o fidelitate încercată, saii spre ai aduce s.
pre pustnicul, de ar fi posibil, sai spre al consulta Cel antim

puţin asupra acestui r&sboiti. Pustnicul se scuză de a merge "Int

la Teodosiu,
victoria

și va

însă îi spuse
omori

pre

prin

eunuc,

că

inimicul

săi,

dar

el va câștigga iti,
că

în

curind

după aceea va muri şi el însuşi în Italia. Intâmplările
confirmat adevărul acestor prediceri.
N
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CAPITOLUL

XXIII.

Re&scdia locuitorilor din Antiochia. Mânia Imperatului, potolită prin dibăcia lui Flavian.

Necesitatea

r&sboiului

obligând

pre

miniștri

de a face

noul imposite, poporul din Antiochia se resculă, r&sturnă
statuele Impăratului și ale Impărătesei, le târi pe strade cu
funii și adaogă pe lângă acestă faptă tâte vorbele insultătâre ce mânia putea să le producă. Impă&ratul avea în scop
"de a pedepsi acâstă cutezanță. prin mortea celor mai culpabili şi svonul acestei hotăriri umpluse de spaimă tâtă

cetatea. luriea locuitorilor trecuse și dăduse loc căinţii. Ei
gemeai de pedepsele ce meritaseră, ca și cum le-ar fi şi
suferit deja și cântaă arii jalnice, cari fuseseră compuse,
spre a ruga pre Dumnedei de a potoli mânia Princepelui
lor. Flavian, Episcopul lor fu trimis spre a merge să implore milostivirea sa în favârea lor. Insă, găsindu'l încă cu
totul plin de supărare pentru înjuria ce suferise, el între-

Ami2u.puință acestă dibăcie spre a face

pre tinerii musicii sale,

_% să cânte în timpul ospățului săi ariile și cântecele ce lont.
Sati, cuitorii de Antiochia compuseseră, spre a'şi exprima regrepat. tele și spre a produce compătimirea sa. Se dice, că Teofâmidosii fu atât de mult mișcat, în cât vărsă Jacrămi în pa--

harul ce avea în mână și ertă pe locuitorii din Antiochia.
Se asigură încă, că în noptea care precedă imediat diva.
resculării, se vădu o fantomă ce avea o figură de femee,
care era de o mărime monstru6să şi de o privire teribilă
şi care alergând pe strade plesnea. un bici asemenea acelora cu care se iriteză fiarele sălbatice la teatru. Ast-fel s'ar:
putea cugeta, că acea r&scâlă ar fi fost produsă de un de-

mon pismaș liniștei 6menilor. Impăratul

ar fi vârsat fără.

îndoială, mult sânge, dacă respectul ce avu pentru rugăciunile unui Episcop nu Var fi făcut să modereze mânia sa.
PI

7
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Victoria

câştigată

,

XXIV.

asupra lui Eugeniii de' Teodosiiă.axu ax.
394,
Toodostă,

Când pregătirile fură isprăvite, el declară pre Onorie cel ARE
mai tin€r din fiii săi, imp&rat, precum declarase deja pre
Arcadie și lăsându'i pre amândoul la Constantinopole, el
plecă în fruntea trupelor sale spre a merge în Occident.
Afară de trupele sale el mai avea o mulțime de ajutâre,

ridicate dintre streinil, cari locuesc pe țărmurile Dunării.
Se dice, că alunci când sosi la Hebdom intră în biserica,

ce o zidise în ondrea sfintului I6n Botezătorul Și ceru de la
Dumnedei, prin rugăciunile acestui sfint, un fericit suces
al r&sboiului. După «ce a trecut pasul Alpilor, el'se duse

într'o

câmpie

acoperită

de infanterie Și de cavalerie şi văduausx,

în urma lul o parte pusă la pândă. Avangarda
la luptă cu trupele ce erat înșirate în câmpie,

luându-se s%.
ciocnireazaoiesiă,

fu teribilă, iar lupta forte îndoi6să. Insă Impăratul vădend Arcul,

că inimicii, cari erai la pândă, inaintat spre a'l înconjura, +:
credu că nu putea, să scape de un pericol atât de evident

fără un ajutor

cu totul particular

al cerului

și de aceea

a se înrola

sub stegurile

se prosternă la pămint spre al implora. Abia ÎȘI isprăvi
rugăciunea și el fu ascultat şi comandanții trupelor, ce erat

la pândă,

trimiseră

sale, numa!
sale.

Ne

să'i

ofere

de

ca el să le dea primele

putând

dregătorii ale armatei

găsi hârtie,

nici

cernâlă,

ca unul despre

care

nu

el scrise

pe

ta-

plete că le va da, dacă vor îndeplini făgăduinţa, lor şi îndată ei trecură în partea lui. Insă, fiind-că și dup& acâstă
acdăogire ue putere, victoria era încă nesigură, se ridică un
vânt

violent,

vre-odată,

s'a audit

vorbindu-se

care rupse şirurile inimicilor, le întorse

asupra lor înşişi,

le smulse

săgețile

scuturile şi le aruncă asupra

lor cu pulberea. Fiind ast-fel expuşi la loviturile Romanilor,
unii fură uciși, iar alții scăpând, fură prinşi în curînd după
aceea. Eygeniă. se prosternă la piciorele Imp&ratului - spre

ai cere vița. Insă mai 'nainte de a fi isprăvit să implore

milostivirea lui Teodosiă, i se tăie capul de către un soldat. Arbogast fugi după luptă și se ucise el însuși. Se dice,
că pe când lupta se dădea, era un îndrăcit în biserica de
-

20.
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la Hebdom, unde Impăratul îşi făcuse rugăciunea sa plecând, care aduse injurii acestui sfint, îi împută că avusese
capul tăiat și dise: tu m'ai biruit și întindi curse armatei
mele. Spectatorii cari așteptau resultatul r&sboiului cu nerăbdare însemnară qiua în care se întimplase acesta și aflară pe urmă că era aceeaşi chiar, în care lupta a tost
dată. Iată cum se povestesce acest fapt.

CAPITOLUL

Masacrul locuitorilor din
pertate a lui Ambrosiă

XXV.

Tesalonic.
Episcopul

Generdsă
de Milan.

Ii-

Alte virtuți ale acestui Prelat.

După mârtea lui Eugeniă, Impăratul intră în cetatea de Mi-

lan şi mergând spre biserică spre a'și face rugăciunea sa, Am-

brosiu Episcopul acestei cetăți îl apucă de haina, sa de purpură în presența întregului popor șii dise: stai aci. Nu e
permis unui om înegrit de crime şi ale cărui mâini sunt
mânjite de sânge cu nedreptul vărsat să, intre în biserică

şi să participe la sfintele taine, mal 'nainte de a se curăți
prin pocăință. Impăratul mirat de libertatea, acestui Episcop,

începu să reflecteze și se retrase pătruns de o durere forte
mare

pentru păcatele

sale.

Iată

cum-a

fost el împins

de

a le comite. Un conducător de căruțe declarând paharnicului lui Buteric, căpitanul miliției de. Iiyria, o nenorocită
dorință ce avea pentru dinsul, fu aruncat în temniţă. Cât

va. timp după aceia poporul 7 ceru cu stăruință, ca un
om ale cărui servicii erati necesare într'o alergare solemnă,

ce trebuia să se facă călare şi neo'ţinându-l se resculă şi
se

porni

până

la acel

esces,

în cât ucise

pre

Buteric.

Im-

păratul forte iritat pentru acest omor, porunci să fie r&sbunat prin sângele a unui număr însemnat de locuitori.

Vărsarea sângelui fu forte mare și în acelaş timp forte nedrâptă. Căci nisce streini de curînd sosiți în acestă cetate
fură prinși şi masacrați cu cel-l-alți. Acestă singerătre execuţie fu însoţită de 6re

care împrejurări

cu totul nenoro-

cite. Iată una din cele mai triste. Un neguţător se oferi
spre a fi ucis în locul a doui fil ai săi cei prinsese și

—
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oferi încă de a da toți banii ce avea

spre a obține acest

schimb. Soldaţi mișcaţi de 6re-care milă, consimțiră de al
lua. pentru unul din
. fiii săi, dar refusară de a! lăsa pre
amândoui, pentru că după acesta n'ar fi avut numărul ce
fusese

prescris.

Părintele

privindui

pre

amândoi

şi iubin-

du-i de o potrivă nu putu să se hotărască şi rămase nehotărît pe când li se împlânta pumnalul în pântece. Am
audit spunându-se că a fost un sclav, care a avut curagiul să se dea spre a fi ucis pentru stăpânul său pe care
1 ducea la mârte. Ambrosiu credânăd că Teodosiă era culpabil pentru aceste crudimi, '] lipsi de intrarea, în biserică
şi de împărtașirea credincioşilor. El mărturisi în public păcatul săi şi se abţinu de a purta podbele Imperiale în
cursul timpului ce i se prescrisese spre a face penitenţă,

ca un timp ce era consacrat

durerii și întristării. El făcu

o lege prin care hotări ca acei ce erai însărcinați spre a
executa ordinele Imperaţilor, să nu execute condamnările
la morte, de cât o lună după ce ele au fost pronunţate,
spre a da timp mâniei lor de a se potoli, sau milostivirii
lor de a erta pre cei culpabili.

Acest Ambrosiu a făcut fără îndoslă o mulţime de alte
fapte pline de o vigore

episcopală,

ce nu sunt cunoscute

de cât de cei ai țării. Am aflat pre acesta între altele. Imp&ratul avea obicei de a se așeza înăuntrul. Altarului, ceea,
ce Ambrosiu privind ca 9 slăbire a disciplinei, sau ca un
"efect al unei înjositâre complesență a precedenților Epis«copi, €l îi desemnă locul în afară de templă, ast-iel ca el
să fie înaintea restului poporului şi după cler. Teodosiii
aprobă acest înțelept regulament al lui Ambrosiă și am
sciut, că de atunci el a fost forte cu religiositate observat
de Impe&raţii următori. Un bărbat de bun neam, intrat în
rătăcirile

păgânismului,

având

nerușinarea

de

a insulta cu

cuvinte pre Impăralul Gratian și de a "i dice, că el e nedemn de părintele
îl ducea la locul de
tul Impăratului, cu
se ocupa atunci cu
ticular, precum fac
fie de

faţă.

Acâsta

s&ă, fu condamnat la morte. Pe când
supliciti, Ambrositi se ducea la palascop de a cere graţia. Acest Principe
o luptă de animale în circul său paradese-ori Împărații, fără ca poporul să
a fost causa,

că

oficeril

sti nu

1 în-

sciințară, că Ambrosiii cerea săi vorbâscă. Acest Episcop :
fiind obligat de a se retrage din palat se duse la uşa cir- -
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culul şi intrând cu acei ce duc animalele, se înfățișă înaintea lui Gralian şi nu 71 părăsi de loc până nu obţinu
grația condamnatului. EI era fârte- exact în a observa regulile bisericii și a menţine disciplina în cler. Dintr'un mare
numer de fapte frumâse ce ela făcut, am ales pre aceste
două spre a face cunoscut cu câtă generositate vorbia el
celor mari și principilor, când era vorba de: “mărirea lui

- Dumnedei.

CAPITOLUL
Minuni făcute

XĂVI.

de Donat și de Teotim.

In acel timp au fost și alți Episcop! eminenţi în sfinţenie în diferite provincii. Donat, Episcopul de Euree în E-

pir, a fost unul din cel mai renumiți. Locuitorii țării povestesc un mare numer de minuni ce a făcut el, și mai
cu

s6mă

ce a făcut

spre

a ucide

un

balaur

de

o mărime

monstrudsă, care era de a lungul drumului, aprâpe de un
loc numit Camaigefir, unde răpia oi, capre, boi, cai şi 6-

meni. Donat "| atacă fără sabie, fără lance, fără, suliță. Șarpele ridică capul ca și cum spre a se arunca: asupra lui.
Insă sfintul Episcop făcând semnul'erucii în aer, scuipă asupra balaurului, care muri îndată ce primi scuipatul in
gură. Când fu întins pe pămîntși avu timpul de a îl observa, el nu se arătă de o mărime mal puţin însemnată,
de cât acei din Indii, despre care se vorbesceatât de mult.
Am audit spunându-se că locuitorii înjugară opt perechi
de boi, spre a-l târi la câmp, unde îl arseră, de t6mă, ca
nu cam-va, de lar (i lăsat să putrezescă, să nu se infecteze aerul și să pricinuescă b6le molipsitore. Mormiîntul acestui Episcop e într'o biserică ce pârtă numele săi. Acolo aprâpe e un isvor pe care Dumnedei l'a făcut să iasă
odinidră din pămînt prin rugăciunea sa. Căci, sosind într'o
di în acel loc, şi vădând, că cei din suita sâ suferiau de
sete, se dice, că el făcu o gropiţă în pămînt cu mâna şi
făcu rugăciunea și că mai "nainte de a fi isprăvit, ieşi un
isvor, care deatunci n'a secat nici odată. Locuitorii din I„„Soria, sat după teritorul cetăţii de Euree asigură, că acestă
minune e adevărată.
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Teotim, conducea în acel timp biserica din Tomis și tote.
bisericile din Sciţia. EI fusese crescut în practicarea vieţii
călugăresci, şi dăduse barbarilor ce locuiaă pe țărmurile
Dunării

o atât

de înaltă

idee

de

virtutea

sa,

în

cât ei se.

obicinuiseră de a'l numi Dumnedeul Romanilor. Se dice, că
călătorind el într'o di aprâpe de ţara lor, vădu în depăr-

tare nisce barbari, ce veniaă spre Tomis. Cei ce erai cu
dinsul credură că sunt perduți și începură să 'și deplângă
nenorocirea lor. lar el se pogori de pre cal și "și făcu rugăciunea sa. Barbaril trecură fără să "1 vadă. Find-că aceste popore făcea adese orl năvăliri în Sciţia. el 'X făcu
ceva mai blândi prin darurile şi prin măgulirile sale, și

prin dulceţa caracterului ce avea, de a vorbi și de a mânca

cu el. Unul

căută

din ei închipuindu-și

că el avea

multă

avere,

într'o di de a "1 face prisonier și pentru acest sfir-

șit rezemându-se

de a face când

pe scutul săi, dupre

vorbia

cu

cum

avea

obicei

inimicii săi, ridică braţul spre

a "1 arunca o frânghie peste gât și a 71 târî. Insă brațul
stii rămase ridicat și nemișcat, până ce tovarășii sti ati
vorbit lui Teotim în favorea sa și până ce 'Teotim a rugat pre Dumnedeu de a!l ierta. Se dice, că el a avut tot-d'auna lungi plete, precum le avea, când a început să a“opte

vi€ța

călugărâscă. EI era

forte cumpătat și fârte moderat

în modul de a bea și dea mânca. El n'avea oră regulată
pentru ospățurile sale. El le făcea când se simțea însetat
sau flămâng: Acesta e şi obiceiul unui asevărat filosof, de
a nu se pleca la aceste fapte, de cât de a asculta de neceșitatea naturii, fără a căuta în acestea plăcere.

CAPITOLUL

Minunile

XXVII.

slintului Epifanie.

Epifanie conducea în acel timp biserica mitropolitană din Insula Ciprului. EI a fost renumit nu numai prin virtuțile,
ce a practicat în cursul vieţii sale, ci încă Și prin minunile cu -care Dumnedei a bine-voit să '] onoreze după m6rtea sa. Căci se dice, că mormintul săi îsgonesce demonii
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şi tămăduesce b6lele, ceea ce nu se scie să fi făcut în timpul vieţii sale, de şi a făcut o mulţime de fapte cu totul
surprindătore Și miracul6se. Dintre acelea ce i se atribuie,
iată una din cele mai renumite, ce a venit la cunoscința.

n6stră. EI era -fârte darnic către acei ce fuseseră ruinaţi,

fie prin naufragiu, fie prin altă Gre-care nenorocire și dup&
ce a cheltuit tâtă averea sa prin milosteniile sale, el făcea;
o egală bine-facere şi cu avutul bisericii sale, care fusese
îmbogățită prin bine-facerile a o mulțime de pers6ne din
diferite provincii, cari având în vedere că Epifanie «e un
Episcop de o deosebită pietate și care ar distribui carităţile lor conform cu intențiunile lor, ? i lăsase la disposiţiune

fondul în timpul vieţii lor, sai i di lăsase prin testament.
Se

dice,

că vistierul

mai nimic, '1
încetând de a.
se
Anul D.N. necunoscut
994, o pungă
_3%4.
plină
zooâniă,a Se găsi

Teodosii,

arcaăi e,
one,

găsind

într'o di,

că nu

mai

rămăsese

mustra de dărnicia sa, dar că Episcopul neda încă și puţinul ce r&măsese, un bărbat
sui în camera vistierului, şi "1 puse în mână
cu monedă de aur. Fiind-că e forte rar de

0 pers6nă,

care

să

facă

în

secret

o dărnicie “a-

tât de însemnată ca aceea, tâtă lumea credu că acâsta e
o lucrare a mânei lui Dumnedeiă, de cât un efect al carității

Gmenilor.

Voi

arăta,

aici

încă

o altă

minune

cei

se atribuie. Sciu bine, că o asemenea minune se povestesce despre Grigorie, odinidră Episcop de Neocesareea, și
cred că acâsta e adevărat. Acâsta nu împedecă,:ca Sfintul

Epifanie să nu fi făcut o alta asemenea minune.:Sfinţii atât
din secolii trecuţi, cât şi din acesta, ai făcut câte odată
fapte miracul6se, carl ati între ele o mare asemănare. Sfîntul Apostol Petru a înviat un mort, însă el n'a fost singurul care a înviat morți. Sfintul In Evangelistul a înviat
unul la, Efes şi ficele lui Filip a înviat un altul la lerapole.:
lată deci minunea ce am să povestesc. Doui săraci pândind timpul când Epitanie trebuia să trecă, cu scop de a
căpăta de la el o-milostenie mai însemnată de cât de o-

biceiă, de îndată ce '] vădură, unul din cel doui se culcă
la. pămînt şi se prefăcu că e mort; cel-l-alt umplu aerul
cu strisări, plângând mârtea tovarășului său și propria sa
3
- sărăcie care 1 răpea mijlocul de a'i face datoria înmormintării. Episcopul rugă pe Dumnedei, de a odihni sufletul
repausatului și dădu celui-l-alt cu ce să "1 îngr6pe și “i dise:

Fiule! aibt grijă de înmormintarea tovarăşului tei și nu

1
mai

plânge.

7] vei

Căci chiar când

plânge,

el nu va mai

reinvia de acum. Mârtea sa era un r&ui neînlăturabil și de

care trebuie absolut să te măngâi. După ce a vorbit astfel, el 'și continuă drumul. Când s'a depărtat şi nu'i mai putea
vedea, cerşetorul îmbrânci pre tovarășul săi eu piciorul și
1 dise: scâlă-te, tu ţi-al jucat forte bine rolul și prin dibăcia ta avem cu ce petrece diua forte bine. Insă cel-l-alt

ne răspundend nimic şi rămânând mort, cel ce era în vi-

&ță alergă după Sfintul Epifanie plângând și smulgându-și
părul capului mărturisi înșelăciunea, şi "1 rugă de a. reda
viţă mortului. Sfintul Episcop 71 sfătui să sufere acea întâmplare cu răbdare şi '] congediă. Dumnedei n'a înviat
pre

mort

spre

dupre cum

a. arăta,

cred,

la t6tă lumea,

că

acei ce caută de a înșela pre servitorii să caută de a'! înșela

pre dinsul, care vede

şi aude tote.

CAPITOLUL

XXVIII.

Virtuţi deosebite ale lui Acacie Episcopul de Bereea,

și ale lui Ajax.

ale lui Zenon

|

-.—

Acacie, care era atunci pe scaunul bisericii din Bereea
în Syria, se făcu forte cunoscut între Sfinţii Episcopi din
secolul s&ă. Se povestesce despre dînsul o mulţime de lucruri fârte minunate. El fu crescut din tinereța sa în modul de vieţuire aspră și penitentă a, pustnicilor, îndeplinindu-și datoriile de pustnic tot-d'auna cu o îngrijire şi o sîrguință de necredut. Când fu înaintat la demnitatea Epis-

copală, el lăsă casa sa deschisă în tote orele dilei, ast-fel

că locuitorii cetăţii și streinii intrau la el dacă vroiau, chiar
în timpul

admirat

ospățului

și al odihnei

acâstă conduită,

sale.

Mărturisesc,

că am

fie că el o păzea prin încrederea

ce o avea în sine, fie că vroia să aibă tot-d'auna presența

altuia, spre a fi obligat să se păzescă de defectele la care
toți 6menii sunt supuși, temându-se de a fi surprins în vre

o faptă puţin conformă cu datoria sa. Zenon şi Ajax, fraţi"

înfloriră în acelaşi timp. Ei se

aplicară la -practicarea vi-——

eţii călugăresci, nu în pustie, ci în Gaza,. care e o cetate'iaă,

martimă. și într'un loc numit Majuma.

EI au apărat

amân- ont,
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doui adevărul credinţii catolice cu un
și au mărturisit adese ori în presența

Chreştini, cu 0 libertate -atât de

curagiii îndrăsneţ
păgânilor, că erati

generâsă în cât

primiră

forte rele trataniente. Se dice, că “Ajax a luat în însoţire o
femee f6rle frumâsăși că necunoscând-o de cât de trei

ori, a avut trei fii și fără a o cunosce -ma! mult a continuat în profesiunea și în practicarea vieţii pustnicilor. El
crescu pe do! din fil st în aceeași profesiune și în celibai, iar pre cel al treilea '] crescu spre a'l însura. El conduse biserica de Lotolion, cu o înţelepciune și o pietate
exemplară.

Zenon renunțând la Jume și la. căsătorie din tinereța,
sa, fu forte alipit Ja serviciul lui Dumnedeu, tot restul vieții sale. Se qice_și am vEdut eu însumi, că fiind Episcop
de Majuma, el nu lipsia nici odată la serviciul bisericii,
nici diminâța, nici sâra, nici la cele-l-alte ore, de şi avea
aprope o sută de ani, alară numai dacă/l împeleca vre o

indisposiţie spre a asista.
nitatea Episcopală,

De și el a fost

totuşi nu se dispensă

rădicatia demde loc de

dato-

riile vieții călugăresci și nu înceta de a face pânză de in
și de a, câştiga prin acest meșteșug aceea ce'i era necesar
şi dea da milostenie săracilur. El făcu ast-fel până la sfârȘitul vieţi! sale, de și cum am spus, era fârte în virstă

ȘI pre scaunul bisericii cei ma! numerâsă

din Provincii şi

cea mai bogată. Am vorbit de acești Episcopl spre a arăta
cât de eminentă era virtutea acelor ce -Dumnedeiă dăduse
în acel timp bisericii sale. Ar fi cu greu de a vorbi de
toți. Cea mai mare parte din ei ai avut o virtute exemplară despre care Dumnedei af ăcut mărturisiri publice, atât
prin graba cu carea El a ascultat rugăciunele lor, cât şi
prin minunele ce a făcut în fovârea lor.

CAPITOLUL

XXIX.

Aflarea Reliquiilor Proorocilor Abacum și Michea.
Mortea Imperatului Teodosiiă.
Când biserica a fost condusă de cătră acești mari 6meni,
„exemplul virtuții lor a îndemnat pre cler și pre popor săi

—
imiteze.

Biserica n'a

-acestel virluţi
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fost în acel timp onorată

şi prin

aceste

exemple,

ea

a fost

numai prin
încă

ono-

rată și prin Reliquiile Proorocilor Abacum și Michea, pre
care Dumnedei le-a descoperit în vis lui Zeben, Episcopul de Eleuteropole. Reliquiile lui Abacum ai fost găsite
la Cela, ce se numia odinidră cetatea de Ceila. Mormîntul lui Michea era la dece stadii de acolo, într'un loc numit Beratsutia şi locuitorii ţării numiaă din ignoranță mormintul Credincioșilor, sai în limba lor Nefsameemana. Jaţă
ce se întâmplă sub domnirea lui Teodositi spre gloria Reliziunii n6stre. Pe când el era încă la Milan după ce a
câștigat victoria: asupra lu! Eugenii, fu atacat de bâlă Și
amintindu'și predicerea călugărului Ioan, credu că era aprope de sfârșitul săă. El chiemă grabnic pre Onorie fiul

seu din Constantinopole și îndată ce sosi el se simţi ceva

mai bine, așa că asistă și la jocuri. Dar simțindu-se mai
re după prând, trimise să spue fiului săi care presida
jocurile şi n6ptea viitâre muri sub consulatul lui Olibrius

Și al lui Probin, frați amândoul.

—— <Moigp2a
——.
-

CARTEA OPTA
CAPITOLUL 1.
Arcadie
“lor.

și Onorie

urmeză

Episcopii marilor

părintele

lui Teodosii,

Mortea lui Rufin.

cetăți.

Desbinări între eretici. Bune calităţi ale lui
Sisinie

Episcopul

Novatienilor.

lată cum a riurit Teodosii, după ce a favorisat forte:
manu,
a. mult și a mărit biserica. Ela trăit aprâpe şase-deci de

—ani şi . a domnitRT şase-spre-dece. A El a . lăsat .de succesori . prea
dati Arcadie fiul săi cel mai mare în Orient și pre Onorie în

Arcadie,

' Occident. Ei ai urmat amândoui religiunea părintelui lor.
Siricie, conducea atunci biserica Romană, după moriea
lui Damas; Nectarie conducea pe acea de Constantinopole,
Teofil pre acea de Alexandria, Flavian pre acea de Anti-

ochia, şi I6n pre acea de Ierusalim.
timp
Se

stricăciuni în Armenia
bănuia,

că Rufin

pre pămînturile
autoritatea

făceau în acel

Prefectul Pretoriulul i-a invitat să intre

Imperiului,

suverană,

Hunii

și în alte provincii din Orient.

cu scop

în mijlocul

de a lua, în stăpânire:

turburătilor

ce ei ar pro-

voca, și pe acâstă bănuială, se deșfăcu de el curînd după&
aceea. Căci armata reîntorcându-se victorissă după invin-

gerea, lui Eugenii și Impăratul Arcadie

muoustantinopole

spre a merge

întru

plecând

întimpinarea

_3%._biceiti, soldaţii masacrară pre Rufin. Imp&raţii

din Con-

ei dupre

0-

crequră că

autie, înlesnirea, cu care Eugeniu fusese învins şi că modul cu
ai. care Rufin, care întocmia planuri de revoltă fusese răpit
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din lume, fără ca mortea sa să fi produs cea mai mică.
turburare în Imperiii, erai recompensa pietăţii lui Teodosiă

părintele lor, confirmară

tote legile ce Imperaţii precedinţi

facuseră în folosul bisericii şii dădură

semne noui Și par-

ticulare de dragostea şi de “zelul lor. Supuşii nu lipsiră de:
_a urma exemplul lor, ast-fel în cât păgânii alergară cu

mulţimea. spre a se converti la, religiunea
ticii spre

a se uni

şi al Eunomienilor

cu

biserica

catolică.

creștină şi ere-

Numărul

Arienilor:

se micşora, din di în di, din causa des-:

binărilor ce erau intre ei și de care

am

vorbit în cartea

precedentă. Căci mai mulți din secta lor reflectând asupra
diversităţii credințelor ce se aflai şi asupra înverșunării
certurilor și a disputelor lor judecau, că nu e nici o apa-

rență, ca adeverul
acei ce făceau

să fie în partea

profesiune

lor şi se alăturău cu

de religiunea Impăraţilor. Mace-

donienii din Constantinopole suferiră un mare neajuns,
pentru că nu aveati deloc Episcop din secta lor. Căci de

când Eudoxie le luase bisericile sub domnirea lui Constantie,
ei mavuseră de cât preoți ca păstori. In privința Novatie-

nilor, de și unii dintre ei fuseseră puţin turburaţi prin ches_tiunile şi prin disputele

provocate

între dinșii,

asupra

ce-

lebrărei sărbătorei Pascelui și reînoite de Sabatie, toți ceil-alţi r&măseseră

într'o

posesiune

pacinică

a bisericilor

lor,

fără a fi supuşi pedepselor cuprinse în legile contra celorl-alte secte, pentu că ei mărturisia, că cele trei persone
ale' Treimei sunt de o aceeaşi substanţă. Virtutea și me- “
ritul particular al Episcopilor lor contribuia de asemeneaasu DN.

fârte

mult

a întreţine

între

dinșii o perfectă

înţelegere.
%

Dup& mârtea lui Agelius, ei fură conduși de “Marcian, anstie,
prelat de o deosebită probitate şi acest Marcian murind coke.
Sissinie “1 urmase. Acesta era un bărbat forte învățat
în sciințele profane și în sfinta Scriptură și tot-d'auna
atât de gata la dispută şi atât de grabnic la replică, în cât
Eunomie, care avea obiceiul particular de a discuta asupra
materiilor contestate, refusa, adese-ori de a discuta cu dînsul.

Virtutea sa era mai presus de gurile rele. Era totuși

delica-

teță și chiar

ast-fel

abondenţă

că cei ce nul
locul

în modul

săi de vieţuire,

cunosceaii, cu greii puteai crede că în mij-

bunătăţilor,

el

putu

conserva

întrinarea.

El era de

un temperament atât de dulce și de o conversaţie atât de
plăcută, în

cât prin

acesta

câștigase amiciţia

Episcopilor
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biserici! Catolice. EI glumia

cu delicateţă şi fără a ofensa

pre nimenea; el asculta de asemenea glumele, dar nu se
ofensa de loc. Răspunsurile sale eraă nu numai grabnice,
dar şi ingeni6se. Ori-şi cine întrebându-l cum fiind Episcop, el ia bae de dou€ ori pe di?. pentru că răspunse el,
nu ași putea lua de trei ori. Un particular al bisericii catolice, luându-l în ris, că el e îmbrăcat în alb, el “i dise, unde
e poruncit de a se îmmbrăca cine-va în negru? Fiind-că

cel-l-alt pregeta, Sissinie

vei putea arăta că trebue
' voiă arăta cu înlesnire,
în alb. Solomon cel ma!
demnă la acesta în -acești
tot-d'auna

albe.

Mai

mult,

reluă

cuvintul și "i dise: nu "mi

să se îmbrace în negru,
că trebue a se îmbrăca,
înțelept din toți 6menii
termeni: Hainele vâstre
Domnul

nostru

se

arăta

iar et
cine-va
ne însa fie
în

E-

vangelie îmbrăcat în alb și arăta pre Moisi și pre Ilie tot
asemenea. lată încă unul din răspunsurile sale ingeni6se.
Leontie Episcopul de Ancyra, în Galatia, care alungase pre

Novatienii din acea provincie, din bisericile lor, venind la
Constantinopole, Sissinie se duse sa 71 roge de a le înapoia. Insă departe dea vroi s'o facă, el i qise că Novatienil nu meritai de a avea biserici, pentru că el lipseaă
pe păcătoși de efectele milosiviril lu! Dumnedeiă,
- ruinând
penitența. Atunci Sissinie “i dise, nu e nimeni care să facă
penitență

ca mine. Leontie întrebându-l cum o face,

punse: o fac, fiind-că am venit
spun o mulțime de alte cuvinte

el r&s-

aicea spre a te vedea. Se
de spirit despre dinsul şi

sunt chiar câte-va cărți de dînsul compuse

cu destulă ele-

ganță. Insă aceea ce el pronunța, plăcea mult mai mult de
cât ceea ce scria, pentru că el avea pronunțarea, gestul,
mișcarea feții, a ochilorși a întregului corp, fârte plăcută.
lată ce aveam de spus spre a da dre-care idee despre spiritul,
despre naturelul şi despre modul de viețuire al acestui mare
bărbat.
i
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CAPITOLUL

II.

Educaţia şi modul de viețuire al lui I6n Chrisostorn.
Ridicarea

sa la Episcopia de
2

Constantinopole.

———

Nectarie murind în acel timp, se discută asupra alege- so,
ri: unui alt Episcop
şi după lungi contestaţiuni, părerile e-

“rau forte diferite. Se afla în Antiochia,
de renumită

pe

ţernurile

Orontului,

acestă cetate atât

un preot numit

I6n

dintr'o familie renumită de o viță neprihănită şi de o elo-

cințţă,

care

dupre

mărturisirea.

lui

Libanius,

înirecea

cu

mult elocința tuturor oratorilor din secolul stă. Căci atunci când acest Sofist era aprâpe de Slirșitul s&ă și amicii săi '] întrebau, cine ar fi capabil de-a "i urma, el r&spunse: I6n ar fi, dacă creștinii nu ni ar fi răpit. EL in-anu oa,

spiră

simțimintele

din auditorii săi. EL

şi iubirea

de virtute

unui

mare

NUMĂȚ

mișca mai mult prin exemplul

3%.

SEU, ascaăie.

de cât prin discursurile sule şi "1 câștiga cu atât inai lesne, ot,

cu cât el nu întreprindea de a" atrage prin - meșteșugirea

figurilor sale, ci "i convingea prin evidența adevărului. Nu
e discurs atât de propriu în'a convinge, ca acela ce e susținut prin fapte. Fără acesta, ori-ce sirguință ar avea un

predicator

de

a anunța

adevărul,

ce se desminte el însuși. I6n
două însușiri. Căci având pe
Și exactă, el avea pe de altă
clar şi elegant. De aceea nu

el trece

de

un

înșelător,

întrunise în persona sa. aceste
de o parte o virtute severă
parle un mod dea predica,
putea lipsi de a reuși în a-

cestă funcțiune atât de importantăa bisericii. fiind că pri-

mind de la Dumnedeă un bun naturel, el 1] cultivase cu
îngrijirea ce “i fusese posibilă. EI studiase sub cei mai buni
învăţători, adecă sub Libanius în Retorică și sub Anciragathius în Filosofie. Pe când se spera, că el ar fi avocat,

el se aplică la cetirea Sfintei Scripturi şi la practicarea filosofiei creștine, sub conducerea a doui renumiți stareţi de

monastiri,

fost
cărți,
fară
țumi

Carterie.
şi. Diodor,

dintre

care

mai pe urmă Episcop de Tars Şi a
unde a explicat înţelesul literal al
a face vre-o iată recurs la alegorie.
de a se supune conducerii acestor

cel

din

urmă

a

compus câle-va
Sfintei Scripturi,
I6n nu se mulrenumiți învăţă-

—
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tori al vieţii spirituale. El convinse pre Teodor
cari studiaseră cu dinsul sub Libanius de a
acesta și el. Maxim fu pe urmă Episcop de
sauria - şi Teodor Episcop de Mopsuesta, bărbat

şi pre Maxim,
se supune la
Seleucia în Iforte instruit

în studiul cărţilor sacre și în sciințele profane. DupE ce a
trăit cât-va timp cu clericii şi cu pustnicii, el renunță la
vi6ța. lumâscă. Insă, schimbându-și mai pe urmă vederile,
el întreprinse de ași justifica schimbarea sa prin exemple

am outrase din Istorie, de care avea o forte mare cunoscință.
3. I6n aflând că el se reîntorsese în lume și că avea în scop

„aas, de a Se însura, i trimise 0 scrisore Dumnedeâscă şi care
și
prin sublimitatea cugetărilor, sai prin puterea, ex= Onorio, întrecea
presiunilor, tot ce s'ar putea vre-odată aștepta de la cele
mai mari geniuri. Ea, făcu o impresiune atât de vie asupra spiritului lui Teodor, în cât "și părăsi averea, renunță
în a se mai gândi la căsătorie și reluă modul de vieță al
pustnicilor. Se pote judeca prin acesta de puterea ce exercita asupra spiritelor elocința lui I6n, fiind că el convinsese
atât de uşor, nu pre un bărbat ordinar, ci pre un bărbat

care cunoscea ca şi dinsul arta de a convinge pre alţii El

câştigă prin

aceeași

elocință

iubirea

popârelor

cu îndrăsnială viciile şi mărturisind aceeaşi
tra nedreptăţilor şi a violenţelor,

ca şi când

mustrând

indignare coni sar

fi fost

făcut lui însuși. Acâstă libertate, plăcea forte mult celor
mici şi celor slabi: însă ea desplăcea celor mari şi celor

puternici, cari sunt de obiceiii culpabili de greșalele ce ea
mustra. Câștigând o mare stimă în spiritul, atât al acelor
-ce "1 cunosceii prin ei însuii, cât şi al celor ce nu 1 cu“ nosceati de cât din spusa altuia, el fu judecat. demn de a
fi rădicat pe scaunul bisericii de Constantinopole. Clerul
-si poporul rămânând de acord asupra acestei alegeri, Impăratul o aprobă, trimise să cheme pre I6n şi adună un

“Sinod la Constantinopole spre a face ceremonia hirotoniei

sale mai renumită. Asterius seful trupelor din Orient primind curînd după aceea ordinul Impăratului, trimese să
„cheme pre I6n, ca şi cum ar fi avut nevoie de el la ceva.
Când a venit, îl puse să se suie: cu dinsul în trăsura sa
:şi 7] duse până la Pagros, unde "1 dete în mâinile celor ce

% adusese ordinul. El lucră f6rte dibaciu în a 11 răpi ast-

fel, mai

"nainte

de

a, fi aflat nimic locuitorii

.de alegerea sa, pentru

că fiină

forte

din

Antiochia

dispuși prin nature-

—
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1ul lor la r&scâlă, ei n'ar fi lăsat pre I6n să plece fără amună.
398,
face, sai fără a suferi vre o violenţă.
Cână sosi la Constantinopole și când prelaţii se aduna- ascazie,
tri
seră; Teofil Episcopul de Alexandria, se opusă la hiroto- osie.
nia

sa

şi susținu pe

care avea

un preot al bisericii

sale numit Isidor,

grijă de săraci și de pelerini și care din prima,

sa tinerețe 'și îndeplinise forte bine datoriile vieţii călugăresci la Scetis, dupre cum am aflat'o de la 6re cari per:s6ne, ce'l cunoscuse mai de aprâpe. Unii spun că el nu

intrase atât de mult în bunele graţii ale lui Teofil, de cât
pentru

că'i servise ca instrument

într'o intrigă forte cute-

zătore. Ei pretind că în timpul răsboiului dintre Maxim și
Imp&ratul Teofil ”] trimise la Roma cu scrisori şi daruri,
.cu însărcinare de a aștepta sfîrșitul r&sboiului și de a nu
le remite de cât în mâinele aceluia, pentru care victoria
s'ar -fi declarat. El urmă exact acest ordin. Insă vicleșugul
fiind descoperit, el se temea de a fi arestat și fugi în Alexandria. Teofil ”] iubi de atunci cu mai multă dragoste
de cât tot deauna şi spre a recompensa serviciile ce'i făcuse, el se sili de a'l ridica pe scaunul bisericii de Con-stantinopol. Insa fie că Teofil avea motive pentru acesta
de .a favorisa, pe Isidor sai că nu privi de cât meritul său
și”] credu în adevăr demn de acestă sarcină, el se plecă
în fine la părerea. acelor ce aleseseră pre I6n, de frică de
a irita pre Eutropie servitor de cameră al Impăratului, care
"i declarase pe față că trebuia, sau să consimtă la alegerea lui I6n, saă să se justifice înaintea. Sinodulul de acuzaţiunele

ce

se propuseseră

contra

lui.

CAPITOLUL

IL.

16n reformeză moravurile

clerului săi și recon-

ciliază pe Flavian

-

su »x.

și Papa.

398.
Arcadie,

Indată ce I6n ajunse în posesiunea demnităţii Episcopale onitie
el se aplică în a reforma moravurile Clericilor și a regula,
băutura, mâncarea și modul lor de visță. El isgoni chiar

pre uni din biserică. Fiind-că

el iubia, mustra și era ani-

mat de o dreptă indignare contra acelor ce lipsiau de la datoria lor, acestă înclinaţie crescu în el, după ce a fost ră-

—
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dicat pe scaunul bisericii. Căci, având autoritatea în mână
el dădu o mai mare libertate ca mai nainte limbii și zelului său, contra celor ce se depărtaii de datoria lor. Insă
acest zel nu se mărginea în hotarele Eparchiri sale. EI se
întinse până la cele-l-alte Eparchii şi întreprin=e de a termina neînțelegerile ce erau intre Episcopii din. Occident
și de Egipt și acei de Orient și rugă pe Teofil de a seuni cu el spre a reconcilia pre Flavian cu Episcopul de
Roma. Teofil consimțând dea fi mijlocitor pentru acest sfirşit
ei trimiseră la Roma pre Acacie Episcopul de Berea și pre Isidor, pre care Teofil se silise de a face să fie preferat lui 16n. Ei
terminară în. puţin timp la Roma afacerea pentru care fuseseră acolo trimiși și se reîntorseră în Egipt. Acacie aduse
apoi în Siria srisorile, prin care Episcopii din Egipt și din
Occident consimţiaii de a primi pre Flavian în împăntășirea lor. lată cum aceste biserici se uniră în același corp,
după ce ai fost mult timp într'o desbinare îndăratnică.
Partisanii lui Eustatie continuară în timp de mai mulți ani

ași face adunările

lor a parte,

de şi nu mai

aveai

E-

piscopl; Evagrie succesorul lui Paulin netrăind mult timp
după dinșul, dupre cum am spus'o deja: și acesta e fără
îndoială aceea ce făcu unirea mai lesne. Poporul se obicinui puţin câte puțin a se aduna cu acei ce r&măseseră

supuși conducerii
timp

lui Flavian și ast-fel n'a mal fost inult

dasbinare.

CAPITOLUL

IV.

Întreprinderile lui Gainas și mortea sa.
Anul D.N,

———

4%
Un strein numit Gainas care se refugiase între Romani
arati, şi care din simplu sollat devenise contra a ori-ce speranţă,
Caite. căpitan

de miliție, întreprinse

verană și făcând

de a usurpa

autoritatea

su-

să intre pentru acest sfirşit Gotii pe pă-

mînturile Imperiului, dădu ma! multora dintre ei principalele dregătorii din armată. Tribigild rudenie a sa, care
comanda

vocând

un

număr

acolo 6re

considerabil

cari

nate. credură că el lucra

mişcări,

de

trupe

personele

în înțelegere cu

în

Frigia,

pro-

cele mai

lumi-

Gainas.

Acesta
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prefăcându-se totuși de a fi supărat pentru ruina acestei
provincii, se duse acolo îngrabă dupre ordinulce primise
spre a veghea la siguranța cetăților. Insă, când sosi acolo,
el jefui pre unele și se pregăti de a ataca și pre cele-l-alte,
"Cetățile din Orient, din Asia și mal cu s6mă din împrejmuirile Mării-Negre, fiind. într'o stare atât de primejdi6să,
Imp&:atul crequ dupre părerea consiliului săi, că nu era
nici de cum aparenţă de a da luptă unor 6meni, cari erau ca în desperare și de a o da fără a fi avut timpul
de a se pregăti la acesta, trimise a oferi lui Gainas tot ce
ar vroi să-i se câră. El ceru să i se dea în măinele lui
doul 6meni consulari, pre Saturnin şi pre Aurelian, pre

cari “i bănuia de a fi contrari intereselor sale și când i-a

avut, el i-a iertat. După acâsta discutând cu Împăratul aprope de Calcedonia, în biserica unde e mormintul sfintei
martiri Eufemia, el "i promise cu jurămînt o prietenie inviolabilă, primi de la elo asemenea promisiune, trecu prin

Constantinopole

și fu

infanteriel. Insă,

neputând

peritatea

declarat căpitan al
întrebuința

ce nu o meritase,

cavaleriei şi al

cu

moderație

el întreprinse

dea

pros-

turbura pa-

«cea, bisericii, dupre cum turburase pacea Imperiului ȘI
speră, că acestă nelegiuire sacrilegie n'ar avea un succes .
mai puțin fericit de cât revolta sa criminală. El făcea profesiune de Religiunea Creştină şi de doctrina lui Arie ca
şi restul Goţilor. EI ceru decide la Imp&rat, fie dupre stăruința,
Episcopilor din secta sa, fie prin mișcarea propriei sale ambiţiuni, să le acorde o biserică în cetate, pentru că era un
lucru pre atât de contrarii dreptăţii pre cât și bunei-cuviințe, că având ondrea de a avea o dregătorie ce'i dădea comandamentul general asupra tuturor trupelor Impe-

riului, să fie obligat de a ieși din

cetate ori de

fruntea

atunci

câte ori

doria să 'și facă rugăciunea. I6n nu putu r&mânea liniştit când sa. însciințat de acestă afacere, ci punându-se în
pole, se

tuturor

duse la

și dinaintea
pută

acestui

lui
din

Episcopilor,

ce erai

palatul Imptratului

Gainas
urmă,

un

lung

că era

un

în Constantino-

şi făcu dinaintea

discurs,
strein

unde

Și un- fugar,

rui reposatul Împărat "1 scăpase _vicţa și care."
sese cu jurămiînt de ai fi credincios lui şi copiilor
de a observa cu religiositate aceleași legi, ce .vroia
să violeze. El produse după acâsta legea, prin carea

lui

el imcă-

promisti ȘI
atunci
Imp&21.

.
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ratul Teodosiu oprise ca ereticii să se adune în întinderea
cetăţii. Apoi adresând cuvintul săi Impăratului, el "1 sfătui să facă să se observe ordonanța ce a fost făcută contra. celor-l-alte eresii şi ”] îndemnă ca mai bine să renunțe
la suverana putere, de cât să comită o nelegiuire atât de
grozavă, pre cât ar fi aceea de a preda casa lui Dumnedeit
dna pxinimicilor sti. Gainas medita de a jefui cetatea, fără să se
40. îngrijescă de jurămintele sale și acest plan fu predis prin
eta, 0 cometă, ce se arătă de asupra, ce era de o mărime atât
Cato de extraordinară, în cât nici odată nu se veduse alta asemenea. El avea mai întâii dorință de a năvăli în prăvăliile
giuvaergiilor și a bancherilor cu speranță de a răpi bogăți mari. Insă giuvaergiii și bancherii fiind însciinţaţi despre

acesta și ascundând aceea ce aveati mai preţios, în loc de
al expune dupre obiceiul lor, el porunci streinilor
foc în timpul nopţii palatului Imperatului. Streinii,
de a asculta acest ordin, se reîntorseră plini de frică.
erai aprâpe, li se păru că văd un mare nume&r de
de o talie extra-ordinară şi raportară lui Gainas,

o armată

venită

de

curind.

El nu

celor ce i se spuneau, pentru
traseră de loc: trupe în cetate.
în” n6ptea viitore raportându'i
singur și închipuindu-şi, că se

nele

celor-l-alte

dădu

să dea
în loc
Când
soldaţi
că e

nici o credare

că era asigurat, că nu inInsă alții pe carei trimisese
același lucru, el vroi să vadă
luaseră soldaţi din garniz6-

cetăți, ce se ascundea

diua

și păziati

palatul n6pltea, el se prefăcu că e supărat de un demon
și că vrea să mârgă săși tacă rugăciunea în biserica, pe
care Teodosiu o zidise odinidră la Hebdom în ondrea sfin-

tului I6n Botezătorul. O parte din Goţi eşiră din Constantinopole cu Gainas şi luară arme în căruțe. Soldaţii. cari
păziaă porţile vroind să oprâscă căruțele şi să împedice
transportul armelor, fură ucişi. Ceta':a fu îndată într'o

mișcare atât de grovavă ca şi cum ar fi fost în primejdie
de a fi redusă

sub puterea

inimicului. Insă Imp&ratul găsi

îndată un bun mijloc spre a o salva şi anume
clara pre Gainas
pună mâna pre

dădu acest ordin, soldaţii năvăliră asupra
mare

număr

dintreei

cei ce erai înlăuntru

ușele erau închise.

de a de-

inimic al Imperiului şi de a porunci
Goţii ce r&măseseră în cetate. Indată
şi deteră

lor, uciseră un

foc bisericii

refugiați nu putură

să
ce

lor,

scăpa,

de

unde

pentru că
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Gainas aflând despre tratamentul ce primiseră Gmenii să
în Constantinopole, trecu Tracia și se duse spre Chersones cu scop de a trece Helespontul, în speranţă de asupune provinciile din Orient puteri! sale. Insă acestă speranţă fu tot atât de zadarnică, ca şi cea d'întâit şi Romanii primiră din ceri în acestă împrejurare o protecţie tot
atât de grabnică şi atât de vădută, ca şi în cea-l-altă; căci
impăratul găsi trupe spre a opune lui Gainas pe mare ȘI
pe uscat. Ele erati comandate de Travita, care de și strein,

era totuși

un

arta, r&sboiului.

îndrăsneţi

bărbat

forte de

Goţii neavând

ispravă și forte dibaciu în

de loc

corăbii fură atât de

în cât întreprinseră de a trece Helespontul cu

bărcile, ast-fel că ridicându-se vânțul le împinseră contra
corăbiilor Romanilor și le tăcură bucăţi. Mai toți acei barbari fură sai uciși, sati înecaţi. Gainas scăpă din acest pericol cu un mic număr din ai sti, dar pe când alerga în
Tracia el întâlni alte trupe Romane, de care fu ucis cu
ictă suita sa. Ast-fel fu sfirșitul vieţii şi a consiliilor sale
pericul6se. Travita fu ales consul ca recompensă de serviciile ce

făcuse

în timpul

acestui

r&sboiu.

Sub

consulatul

» Său şi sub acela al lui Vincent se născu Imp&ratului un
fiu, care fu numit Teodosiă ca unchiul săi și declarat August la începutul

consulatului
ia

următor.

gi

CAPITOLUL V.
Putere minunată
Constantinopole.

a elocinței lui I6n, Episcopul de, nn
Minune făcută
necredincidsă,

cu

o femee

Pr
axcadie,
şi
Onorie.

.

I6n de Constantinopole

se

aplica

cu tâte acestea

cu o

sîrguință de necredut la conducerea bisericii sale şi atrase

la ea o mulţime
care

di se

aflai

atât

de

păgâni,

cât și de eretici. In fie-

împrejurul lul un mare număr

de tot felul de condițiuni,

de

dintre cari unii doriai

persâne

de bună

credință să se înstruâscă, iar alții nu căutat de cât să-l is-

pitâscă. El gâștiga pre toți prin discursurile sale, şi'i convingea cum vroea: Poporul 1 împresura ast-fel spre al asculta, în cât fu nevoit să se urce pre un pupitru, spre a

|,

—
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predica. Cred de datorie de a aminti în acest loc al
toriei mele o minune ce s'a întâmplat în timpul s&ă.
bărbat din secta Macedonienilor ascultând într'o di o
vîntare a lui loan, în care el explicase cum trebue să

cr6dă despre natura

Dumnedeească,

isUn
cuse

el îmbrăţișă credința

şi indemnă şi pre femeea sa să! urmeze exemplul. Acea
femee era reținută ca şi captivă în Religiunea sa, prin puterea obiceiului și prin discursurile celor-l-alte femei de
posiţiunea, sa, astfel că bărbatul s&ă ne putând câștiga
nimic asupra-spiritului ei, i dice într'o di, că dacă nu vroea
să fie de împărtășirea sa, ea nu va mai avea mai mult
altă comunicare cu dinsul. Femea ? i promisese de a face
aceea ce i-ar plăcea lui şi descoperind secretul săi unei servitâre, ce'i era, forte credinci6să, femeea se servi de ea
spre a înșela pre bărbatul săii. Când sosi ora de a se împărtăși cu sfintele taine, acea femee ţinu părticica ce i se
dăduse si plecă capul ca şi cum spre a'şi face rugăciunea,
uapaservitârea care era în urma că, i dădu pe ascuns o bucă401.
țică de pâne ce o adusese de acasă și stăpâna punând'o
arsi, în gura sa, ea deveni virtâsă ca o pâtră. Mirată deo
ai
orâte.

minune atât de puțin așteptată și temându-se ca să nu i

se întemple ceva. mai întristător, ea alergă la Episcop cu
totul plină de lăcrămi, 1 arătă pstra ce era de o colore
extraordinară şi care păstrase semnele imprimării dinților

s&i, mărturisi greşala, ceru

ertare şi rămase

restul

vieţii

sale în: religiunea bărbatului seu. Dacă acestă, istorie se
pare de necrequt unora, e! pot să se asigure de adevăr

prin

observarea petrei

ce

se păstrâză

încă și

astă- di în te-

“saurul bisericii de Constantinopole.
po
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Joan Episcopul

VI.

de Constantinopole "şi face visita sa
în Asia şi în Fryoia.

Joan aflând că se găsesc în Asia și în înprejmuiri păs“tori incapabili și nedemni de fancţiunea lor; că un! primia daruri pentru hirotonil și altora le dădea prin favore
el se duse în Efes, depusă trei--spre- -dece Episcopi, atât în
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Lycia şi în Frygia, cât şi în Asia şi puse pre alţii în locul
lor. Episcopul cetăţii murind, el hirotoni pre Heraclide născut
în Insula Chyprului, care fusese odinidră călugâr la Scetis și
discipol al lui Evagrie și care era atunci diacon al bisericii de
Constantinopole. El depuse de asemenea pre Gerontie Episcopul de Nicomidia. Acest Gerontie fiind diacon la Milan, disese cătr&ă unele persâne, fie cu scop de a le impune, sau
a fost el însuși înșelat prin o nălucire a demonului, că el prinsese n6ptea o Onoscelidă (un câne cu pici6re de măgar) i-a ras

capul şi a aruncato într'o ladă. Ambrosiă reflectând că
acest discurs e forte necuviincios în gura unui servitor al
bisericii, "i porunci să remână în camera sa un timp Sre
care. fără a se arăta în public spre ași expia greșala prin
penitență. Geronitie fiind un f6rte dibaciu medic, forte elocent şi fârte propriu de a iace amici 'și bătu joc de Ambrosii și se duse la Constantinopole, “unde câștigând în
puțin timp bunele graţii ale celor mai puternici. ai curţii,
el fu ales Episcop de Nicomidia și hirotonit de Helladius
Episcopul de Cesareea în Capadocia, care fu forte bucuros
de ai face acest serviciu ca recunoscință, că prin creditul
său şi prin amici st, el făcuse a se da fiului său o dregătorie însemnată. Cana Ambrosiii a sciut că el fusese
hirotonit ast-fel, el scrise lui Nectarie Episcopul de Constantinopole

spre

a'l ruga

de

a-l depune

și de

a nu

suferi

ca disciplina bisericii să primâscă acestă înjurie în persona
sa. Insă ori câtă dorință avu Nectarie de a satisface rugăciunea lui Ambrosiă, el găsi o resistență atât de puternică din partea locuitorilor din Nicomidia, nu putu nici odată
să'și ajungă scopul. loan depunând pre Gerontie, hirotoni în
locul s&ui pre Pansofius, care fusese odinidră preceptor femeei

Imp&ratului Arcadie și care de și de un nature! fârte blând şi
de o pietate deosebită nn era de loc iubit de poporul din Eparchia sa. Acest popor se resculă de mai multe oră în favo-

rea lui Gerontie, publicând în particular și în public asistențele ce fie care primia de la charitatea, sa, şi ostenâla ce el lua

de a ajuta prin arta sa pre săraci și pre bogaţi cu un zel

neobosit. Ei făceati laudă tuturor celor-l-alte virtuţi ale sale

şi le exageraii dupre cum se exagereză virtuțile pers6nelor ce iubesce cineva. Nemulţumiţi de acesta ei făcură procesiun! și rugăciuni atât în stradele din Nicomidia, cât
- ȘI în acele din Constantinopole spre a obține de la Dum-

.

.

.

—
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nedeii ca Gerontie să rămână Episcopul lor și "Și exprimară nemulțumirea în așa chip ca și când aerul ar fi fost

infectat de exalațiuni primejdicse; ca Şi când pămintul ar
fi fost sguduit de cutremur, sai că Imperiul ar fi fost.

„bântuit de 6re care altă

calamitate. Dar în sfârșit, a tre-

buit ca el să părăsâscă pre Gerontie şi să primescă pre
Pansofius. El părăsiră pre unul cu regret şi cu durere și
primiră pre cel-l-alt cu frică și cu nemulțumire. Episcopii,
cari fuseseră depuși şi cu prietenii lor începură să strige
contra lui Ion, ca şi contra unui perturbator al legilor pu-

bice și a hirotoniilor

legitime și fură

atrași la un

ast-fel

de exes prin violența durerii lor, în cât blamară în conduita sa aceea ce meritase o aprobare generală. Ei “ împutară între alte lucruri felul cum a lucrat în contra luă
Futropiu.

CAPITOLUL
Sorta

lui Eutropră.

VII.

Insolența;

Mortea

sa

El nu era la început de cât primul eunucilor, cari ai
grijă de camera Împăratului și el fu cel dintăiă, sai mai bine
singurul care din acestă dregătorie să fi ajuns la demnitatea de consul și de patriciă. In acâstă posițiune înaltă
nefăcând nici o reflexiuae asupra viitorului, nici asupra
schimbării ce se întîmplă în mijlocul celei mai mari prosperităță, el întrepinse de a viola, dreptul azilelor şi de a scâte
din biserică pre cel ce sar refugia spre a evita efectele
4 2x.nedreptăţii și ale mâniei sale. E! întreprinse de a scâte
„_% din biserică între alții pre Pentadia, femeea lui Timasie,
aul, general al trupelor, pe care '] făcuse să fie exilat la Oasis
aie. în Egipt, cu tot creditul s&ă, sub pretext că aspira la auto-

ritatea suverană. Am

audit

spunendu-se că acest

Timasie

a fost găsit mort în nisipuri, saă căa fost pătruns de sete
până la morte, sat că a fost rătăcind și fără rost în aceste pustiiuri grozave spre a evita crudimea inimicilor săi.
In fine, Eutropiă dispuse să se publice o lege prin care era

oprit de a se refugia în biserici și permis de a scote de

acolo

acel ce s'ar refugia în ele. Insă contraveni el cel din-
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tăi la acestă lege. Căci fiind acusat că a lipsit de respect
cătră Imptrătâsa, el recurse la asilul bisericii. Pe când era
ascuns

în altar, loan

contra

pronunță

discurs

lui un

plin

de invective şi anume contra mândrie! celor puternici Și
de reproșuri ce făcea poporului asupra nestatorniciei și asupra vanităţii măririlor omenesci. Inimicii sti traseră din
“acâsta un folos contra lui și] blamară că a insultat astfel pre un om de condițiune, care era în primejdie de vi&ța sa, în loc de a avea compătimire "de nenorocirea sa.
Eutropiti suferi curind după aceea pedepsa nelegiuirii sale
şi legea ce depusese să se publice fu ștârsă din registre.
Biserica atât de grabnic r&sbunată de înjuriile ce vroise
săi facă crescea din di în qi în pietate şi poporul din Constantinopole alerga mal cu 'sirguință Ja cântarea imnurilor
de diminsță și de seră.

CAPITOLUL

Antifone

VIII.

întroduse de Ioan Episcopul de Constantinopole. Efectul predicărilor sale.

Fiind-că bisericile pe care Arienii le posedaseră odini6ră în Constantinopole le'eraii luate, sub domnirea lui Teodosiă şi fiind-că nu mai aveau altele de cât în afară de
cetate, ci se adunai sub galeriele publice, în ajunurile sărbătorilor mari, căntaă antifone care favorisau doctrina lor
şi în zor de diuă mergeaiă în procesiune la bisericile lor
continuână aceeaşi cântare unde
nu erai proprii de cât a 'reînoi

amestecaseră termeni ce
disputele şi a irita spiri-

tele. Unde sunt, diceai ei, acel ce asigură, că cele tre! pers6ne nu sunt de cât una și aceeași putere? Ei cântau astfel sâmbetele,

duminicile

și dilele serbătorilor

cele

mai so-

lemne. Ioan Episcopul de Constantinopole temându-se ca
nu cumva. aceste antifâne să servâscă de curse unora din
turma sa, hotări ca credincioşii să cânte şi ei din partea
lor antitone şi fiind-că ei erai în mai mare numtr de cât
Arienii

și posedat

mai

mari

averi,

făcură

în

puțin

timp

procesiunele lor cu mult mai multă pompă şi strălucire.
Ei purtară crucă de argint și făclii aprinse. Brisor eunu-

—
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cul Impăratului avu însărcinarea de a da tot ce ar fi necesar la cheltueală și de a compune aril. Arienii e din
gelosie, fie din răsbunare atacară pre catolici. Câţi-va, fură
uciși din o. parte și din alta și Brison fu rănit la. feunte
cu o lovitură de pâtră. Impăratul opri pe Arieni de a mai
face asemenea procesiuni, pe când catolicilor le lasă libertatea de a le continua cum fac încă și astădi. Stabilirea,
acestor procesiuni și predicile lul Ioan îi câştigară afecţi-

unea
duoutre

poporului,

clerici

40. adevărat,
pag depărtati

"altora,

și

către

în

timp
cei

ce

mari

libertatea
îi

atrase

ce
ura,

întrebuința călor.

Este

totuşi

că el nui cruța de loc, mustra pre unii când se
de la datoria lor ȘI vorbia cu vehemență contra

când

întrebuințaă

r&ă bogăţiile lor şi comiteată ne-

aia legiuiri, sai se dedau la desfrinări.

CAPITOLUL

IX.

Sfat dat Olympiadei de către Ioan Episcopul de
Constantinopole. Plângerile călugărilor și ale
clericilor contra lui.
Serapion născut din Egipt, bărbat aplecat de a cade în
mânie și tot-dâ-una gata dea face injurie altora, contribui
mult a face pre Ioan uricios, de și el îl făcuse Arhidiacon
al s&ă. Sfaturile ce el dădu Olympiadei nu contribuiră la
acesta mai puţin. Acesta era o văduvă de o ilustră familie,
pe care Nectarie o ridicase la diaconat cu totă tinereţea
sa, din causa marei sale virtuți. loan succesorul lui Nectarie remarcând că ea își dedea averea sa, la toţi acei carii
cereaii cu generositate, că era. fârte alipită la serviciul ul
Dumnedei și se îngrijia, forte puţin de tot restul: Te laud,
îl dise el, pentru intențiunea ta. Insă, acel ce aspiră la
perfecțiunea virtuţii nu trebuesc să împarță avutul lor de
cât cu prudenţă. Când dai avutul. t&ă la pers6ne bogate
și care n'aii nevoe de ajutorul tăi, faci acelaşi lucru, ca
Şi când “lai arunca în mare. Ai nu scii, căai consacrat
pentru dragostea lui Dumnedei spre alinarea săracilor? Se
cuvine deci a'l împărţi ca un avut ce numai este al t&ă

şi de care vei fi obligat de ați da s6mă. De mă vei crede,

—
“vei regula

pe

viitor
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distribuirea

ce vel

face

potrivit

nece-

sităţilor și nevoilor acelor ce vor cere ajutorul tăi. Când
vei face ast- fel, vei avea cu ce alina un mai mare număr
de pers6ne și Dumnedeu nu va lipsi de a recompensa înțelepciunea cu care vel iconomisi bine-facerile sale. EI avu
încă și neînțelegeri cu mai mulți călugări şi mai cu semă
cu. Isac. El lăuda forte mult pre acel ce rămâneai liniştii
în monastirile lor şi cari se aplicaă la exerciţiile profesiunii lor; avea grijă să nu li se facă nici un neajuns şi
să nu le lipsâscă, nimic. Insă el nu putea suferi pre acei
ce eșial din singurătatea, lor şi cari se arătau prin cetăţi
ȘI mustra cu asprime, că erai rușinea și scandalul vieții

“călugăresc. Acesta “1 făcea f6rte uricios la o mulțime de
clerici și de călugări, cari nu încetai de a dice, că Joan
era un om supărăcios, furios, mândru și crud. Ei se sforțară încă de al descredita în spiritul poporului și pentru
a face să se credă că în adevăr era ast-fel dupre cum îl
represintau, ei qiseră, că el nu mânca cu nimenea şi că
atunci

când

îl ruga

cine-va

a prândi,

saă

a cina,

el se a-

păra de acesta. Nu sciă alte rațiuni ce'l lăcea să lucreze
ast-fel, de cât aceea ce am aflat din gura unui om forte
sincer, care e, că fiind supus la dureri de cap Și de stomac, cei pricinuise aceste deosebite privaţiuni, el nu putea
să mergă la ospeţe. Cu tâte acestea, acesta era subiectul
celei mai mari acusațiuni ce se făcea contra lu.

CAPITOLUL X.

Neinţelegere

între Severian. Episcopul

și Joan Episcopul

de Gabalesi

de Constantinopole.

————

-

:
sodosiă,

Arcadie,

Severian Episcopul de Gabales în Siria, făcu s&'! atragă *"*
ura Împărătesei. Acesta era un bărbat învăţat şi capabil
de a predica tot atât de bine ca și Antiochus Episcopul
de Ptolemaida în Fenicia. Însă Antiochus avea vocea, forte
frumosă şi pronunțarea, forte plăcută, ast-fel că mat mulți
îl numiai Chrisostom, pe când Severian păstrase un accent
de Siria, care era forle aspru. Insă de altmintrelea, era

stimat mal mult de cât cel-l-alt și ma! profund în înțele-

—
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gerea Sfintei Scripturi. Antiochus venise el mai întâiu la.
Constantinopole, își câștigase renume și avere, prin elocința.
sa şi se reîntorsese la Eparchia sa. Severin, urmând ec-:
semplul s&i legă prietenie cu loan, predică în biserica sa,

se făcu a fi admirat

şi intră

chiar

forte

mult în bunele:

grații ale Imperatului şi ale Imperătesei. Fiind-că loan inșelat prin măgulirile sale credea de bună credinţă că era.
amicul s&ă, îl rugă plecând: spre a merge în Asia, de a:
avea, grijă de biserica sa. Insă principala sa grijă a tost
de a se face plăcut poporului. loan avu nemulţumire pentru
acesta și când s'a reîntors, el fu dupre cum se pretinde, iritat.
contra, lui, de Serapion cu ocasiunea următâre: Acest Serapion v&dând pre Severian trecând, în loc de a se scula

spre a'] saluta, rămase ședând în semn
rian înturiat

de mânie,

muri creştin, Iisus

strigă

Christos

îndată:

de despreţ. Sevedacă

Serapion

nu sa făcut om.

va.

Sera-

pion plângându-se de acest cuvînt şi producând marturi,
Se erian fu alungat de loan afară din Constantinopole, ca
“un hulitor și un nelegiuit. Eraii amici ai lui Serapion cari
suprimând o parte din discursul lui Severian asigurau, că

el disese că lisus Christos

nu se făcuse

om.

E sigur

că

loan îi impută. acesta. Căci chiar când s'ar întâmpla, dicea.
el, ca Serapion să nu moră în cler, ar urina re din acâsta, că Fiul lui Dumnedeii nu sar fi întrupat? Imperătesa aflând de la amicii lui Severian acestă neînțelegere
îl făcu să vină îndată din Clacedonia. Insă loan refusă de
a”l vedea, şi de a vorbi cu el, cu tote rugăciunile ce i se:

făcuse, până când Impărătâsa punându'i

pre Teodosiu fiul

stu la, genunchile sale în biserica sfinţilor Apostoli, ea obținu cu greulate de la el acâstă graţie. lată cum am aflat |
că s'a, petrecut acesta.

CAPITOLUL
Dispută provocată

tiuni: Dacă
Se agită
y

pusă

cu

în Eoipt,

Dumnedei

XI.
asupra

atuncă în Egipt o chestiune,

puţin

mai

"nainte;

acestei

are o figură

adică,

dacă

care

ches-

trupescă >
lusese

trebue a crede,

procă.

—
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Dumnedei are o formă omenescă. Mai mulți călugări luând
sfânta Scriptură după literă, din o prea mare simplicitate,

credură că trebuia să se credă, că Dumnedeii are ochi Și

mâini. Ace! ce'i pătrunseră

trară și diseră, că nu

înțelesul

susținură

credința con-

se putea a o combate fără blestem.

Teofil predică, că trebuie a ţinea, acestă din urmă credinţă
și introduse în scriscrea ce întocmi după obiceiti, pentru.
celebrarea s&rbătârei Pascelui, că nu trebuia a ne închipui
că Dumnedeu are un corp. Indată ce călugării: din Egipt
avură cunoscință ce acestă scrisore, el alergară cu mul-

țimea Ja Alexandria, provocară r&scolă şi hotăriră de aucide pre Teofil ca pre un nelegiuit.

lor

și le dise:

Când

vă văd

pre

EI se presintă înaintea,

voi,

cred

să văd

fața lui

Dumnedei. Acest cuvînt îmblândindu'i puţin, ei îi diseră,
dacă credi cu adevărat așa, de ce nu condamni cărţile lui

Origen, care se par că favoriseză
cugetai la acesta, răspunse Teofil
doriți. Căci nici eu nu aprob pre
sale. lată cum se desfăcu el de
r&sc6la.

CAPITOLUL

Dușmănia

doctrina contrară? Am
și o voit face dupre cum
cei ce urmeză vederile
acei călugări și potoli

XII.

lui Teofil către acei patru călugări.
ce se numiaă marii Iraţi.

Acâstă chestiune era cu totul stinsă, dacă Teofil n'ar fi
reînoit'o prin animositatea contra lui Ammonius, Dioscor,

Eusebiu și Eutimie. Aceștia.se numiau marii fraţi și era
mult timp de când «ei se făcuseră renumiţi prin zelul cu
care “și îndeplineaii la Scetis datoriile vieţii călugăresci.
Teofil i iubea ma! mult de cât pre toți cer-l-alți și adu-

cea adesea

ori la dinsul. El dădu

de Hermopole

chiar

Episcopia

cetății

lui Dioscor. Insă el deveni inimicul lor cu

ocasiunea lui Isidor, pre care vroise să'l facă Episcop de:
Constantinopole după mârtea lui Nectarie. Unii spun că o
femee cenvertindu-se din secta, Manicheilor la biserica catolică, Teofil mustră pre Petru archidiaconul, contra căruia.

avea alte motive de

antipatie,

fiind-că a admis'o la par-
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“ticiparea, tainelor mai nainte de a se fi lepădat de eresie.
Archidiaconul susținu, că acea temee nu fusese admisă la

participarea tainelor

de cât

dupre

orindueala

bisericii

și

cu consimţimiîntul lui Teofil şi luă pentru acâsta martur
pre Isidor. E! era atunci la Roma; dar când se reîntârse,
“el declară sincer că aceea ce archidiaconul spusese e adeverat. Teofil iritat contra lor, ca și contra unor calomniatori i alungă pre amândoui din biserică. lată în ce mod
povestesc unil acestă afacere. Am audit dicându-se de cătr& un bărbat fârte demn de credință și care avea cunoştință de aprâpe cu călugării despre cari vorbesc, că ura
de care Teofil era animat contra lui Isidor provenia din
dou€ pricini. Una care i era comună cu arch diaconul. că
e! refusaseră de a depune, că sora, lui Teofil fusese numită
moștenitâre printr'un testament. Ceea-l-altă care “i era particulară,

că el refusase

ce i se adusese

pentru

că era mai bine de ai

dea

da lui Teofilo

ajutorul

parte din banii

săracilor și care'i

disese,

întrebuința la nutrimentul

bolna-

vilor, cari sunt bisericile vii ale lui Dumnedei de cât a
ridica zidiri. In fine, ori din ce causă provenise ura
lui Teofil contra, lui Isidor, când se v&du alungat din biserica de Alexandria, el se retrase la Scetis cu călugării,
vechii săi prieteni. Ammonius se duse curind după aceea,
cu alți câți-va la Teofil spre al ruga dea
restabili pre Isidor. El le promise fârte bucuros de a o face; însă când
constatară cu timpul că el 'și bătea joc de dînșil, ei 11 constrinseră de a'și îndeplini promisiunea dată. Dar în loc de
a o îndeplini, el puse pre un călugăr în temniță, cu scop
de a însufla grâză celor-l-alți prin exemplul s&ă. Forte

departe de a se mira de acesta, toți acel din comunitatea
lui Ammonius se duseră la temniță și strejarul lăsândui
să intre credând că 'aduceait de mâncare celor închiși, ei
rămaseră in temniţă. Teofil aflând că ei nu vroeaiă să iasă
trimise să'i cheme Fi cerură mai întâiă ca s€ vină el însuși să'i scoţă din temniţă, pretindend, că nu era drept că
după ce el fuseseră închişi în public cu infamie, să iasă
din temniță pe ascuns, fâră să fi primit vre-o reparaţie.

Cu tote acestea ducându-se la dinsul, el le făcu

scuze și

se arătă, că nu mai avea nici un scop de a“ neliniști pe
viitor. Insă el nu încetă de a avea in:ignare şi ură în adâncul inimii sale. Dar nesciind prin ce miiloc ar putea
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face vătămare unor persâne, .ce nu posedau nici o avere:
și care dispreţuiau tâte, afară de înţelepciune și de vir-

tute, el se hotări dea turbura liniștea, singurătăţii lor. Fiind

că el

aflase

prin

desele

conferințe

ce

avusese

cu «i,

că e! urmati credinţele lui Origen şi că condamnai pre cei
ce atribuiau lui Dumnedeii o formă omenâscă. el “i pusela un loc cu călugări! cari aveai o altă doctrină. Acesta
născu între dînşil furi6se discuţiuni. Căci în loc de a vorbi
rațional și de a se sili de a se convinge unii pre alții de
adevăr, ei recurseră la injurii și se numiră unii Origeniști, |

iar alţii antropomorliști.

CAPITOLUL XIII.
Călugării fac

recurs la loan Episcopul
Constantinopole.

de

Dioscor, Ammonius și cei-l-alți pustnici descoperind cur-.
sele ce le întindea Teofil, se retraseră la Ierusalim, cu vre:
opt-decă de persâne și de acolo la, Schytopole, pentru că
pămîntul e abondent în palmieri, cu care se serveau pentru
lucrul mâinilor lor. Teofil trimițând în acelaşi timp câteva.
persne la Constantinopole! spre a'i face bănuiți acolo și
spre a înpedeca rugăciunele, ce ei ar putea face Impăratului, ei se duseră înșiși cu Isidor şi cerură ca afacerea
lor să fie examinată în 'presenţa Imp&ratului și a lui loan,
în speranță că acest din urmă întrebuințând libertatea sa
cunoscută, ăr sprijini cu tărie dreptatea causei lor. El”
primi forte omenesce și le permise de a face rugăziunele
lor în biserică, fără totuși săi admită la împărtășirea. sa,
pentru că afacerea lor nu era, judecată. El scrise chiar lui
Teofil,

ca, să'i restabilescă în societatea

bisericii,

pentru că

credinţele Jor erai ortodoxe şi că dacă totuși credeau, că ei
trebue să dea seamă de credințele lor, să trimiţă pre cineva care să ţină locul de acusator. Teofil nu dete de loc
r&spuns lui loan. Cât-va timp după aceea Ammonius și tovarășii săi se înfăţişară Impărătesei și se plânseră de cursele ce Teofil le întinsese. Fiind-că ea era fârte bine informată despre adevărul și despre dreptatea plângerilor, ea.
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opri trăsura, sa și scoțând capul afară, le dise, ca să se
z0ge lui Dumnedeu pentru Imperatul, pentru dînsa și pentru
Principii fiii săi şi pentru prosperitatea Imperiului. Voi
avea grijă adaose ea, ca să se țină un Sinod Și să asiste
şi Teofil acolo. Un svon falș respândindu-se în Alexandria,
că loan a admis la împărtășirea sa pre Discor și pre tovarășii s&i și că cl era hotărît de a sprijini cu t6tă puterea sa, Teofil începu să caute mijlce de al alunga din
scaunul săi.

„CAPITOLUL

Epifanie

condamnă

ridică pre

XIV.

scrierile lui

Origen

poporul din Constantinopole
contra lui Ioan.

și

Acest prelat viclean ţinu acel plan pre cât i-a fost cu
pulință mai secret și trimise o scris6re circulară în care
condamna; scrierile lui Origen. Considerând, că i-ar fi prea
folositor lui de a avea pre Epifanie, Episcopul de Salamina
în Chypru, din partidul săă, pentru că era prelatul cel mai
stimat și cel mal respectat din secolul său, pentru emiau puNența virtuții sale, el câștigă amiciția sa, de și'l mustrase
42. odinidră pentru credința, că Dumnedeii are o formă ome-

arma NESCĂ. EI 1 scrise, că e de credința sa, ca și cu s'ar fi căit că
ai & fost de o alta, și mărturisi că nu aprobă scrierile lui Origen, de unde

o luase.

Antipatia

acestui autor "1 făcu să dea

ce avea Epifanie

credare forte

ușor

contra

scrisorei -

lui Teofil și adunând pre Episcopii din insulă, el opri de
a se. ceti scrierile lui Origen. Apoi scrise Episcopilor ȘI între alţii celui de Constantinopole spre a'i îndemna de a
proceda în același chip. Teofil vădând că nu e nico primejdie de a. urma exemplul lui Epifanie, a cărui” virtute
atrăgea laudele şi admirațiunea întregii lumi, adună pre

prelații din Provincia sa și hotărî cu

dinşii același lucru.

loan din contră nu luă nici o disposiţie față de scrisorile
lor. Inimicii ce avea, atât la curte cât. Şi în cler recunos„cend, că planurile lui Teofil tindeai să facă ca să se isgonescă loan din Constantinopole, cerură convocarea unui

—
Sinod

pentru

„ardoare

acest
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sfârşit.

neasemănată;

dădu

Teofil o grăbi el
ordin

păstorilor

însuşi cu o
bisericilor din

Egipt de a se duce pe mare la Constantinopole, rugă pre
Epifanie şi pre ceia-l-alți preoți din Orient de a se afla a-

colo cât mai curând le-ar fi posibil și el însuși veni acolo
pe uscat. Epifanie plecând mai. întăi, sosi la Hebdom,
care e un loc aprâpe de Constantinopole şi după ce şi-a
făcut rugăciunea în biserica ce e în acel loc, intră în cetate. loan îi facu ondrea de a'i eși întru întîmpinare cu
fot clerul său. El mărturisi forte lămurit prin conduita sa,

-că el dăduse credămint calomniilor cu care se sforțase de
a înegri pre loan; căci el nu vroi, nică a locui în casa sa
nici a vrbi cu dinsul și adunând în taină pre Episcopii,
care erai în cetate, el le arată aceea ce hotărise contra,
scrierilor lvi Origen. Căţiva din ei aprobară prin iscălitura,
lor

condamnarea,

o aproba.

ce

Teotime

a o condamna

el

le-o

Episcopul

și de a dice

făcuse.

de

Alţii

Scythia

refusară

avu

de

aa px.

curagiul de :%.

lui Epifanie, că nu

se putea ua,

fără nelegiuire a desonora memoria unui scriitor care MUu- pie,
rise de mult timp în împărtășirea bisericii, nici a desaproba fără cutezanţă judecata favorabilă ce făcuseră cei
vechii pentru doctrina sa. După ce a vorbit ast-fel, el scâse
o scriere a lui Origen ce o adusese și cetind din ea un

pasagiii frte folositor înv&ţămintului credincioșilor, el dise:
acei cari blamează această. doctrină sunt nerușinați şi ei
trebuesc să bage s6mă, că blamând-o, blameză şi isvorul
de unde e scâsă. loan însă trată tot deauna pre Epifanie
cu respect şi'l invită: să participe la împărtăşirea sa și a
locui în casa sa. Insă Epifanie "1 declară că nu vrea nică
să

se râge,

nici

să

tăiă nu va, condamna

locuiască

cu

dinsul,

până ce mai

în-

scrierile lui Origen și va alunga pre

Discor și pe tovarăşi! săi. loan necredând că nu pote face
aceea ce doria Epifanie mai nainte de a se examina afa-cerea, ceru amânarea. Inamicii săi adunându-se proectară

de aface ast-fel, ca în diua în care credincioşii vor fi toţi
„adunaţi în
“în biserică,

biserica sfinților Apostoli, Epifanie să intre
să rostâscă în public anatema contra scrierilor

lui Origen și contra lui Dioscor şi a tovarășilor săi, ca şi
contra apărătorilor acestor scrieri şi să atingă în mod obscur și pre loan și s&l blameze că'l protege, spre a mic-şora prin acest mijloc dragostea ce poporul avea pentru

z

—

336—

dinsul. In diua următâre, în momentul când Epifanie plecă.
spre a se duce la biserică şi spre a executa acest proect,
Serapion se duse înaintea, lui, din ordinul lui Ioan care se.

însciințase despre acesta şi"i declară, că el caută. de a face

ceva care fiind nedrept în sine însuși, era primejdios pentru
dânsul, pentru că lar face răsponsabil de urmărele unei
răscdle a cărei causă va fi fost el. In chipul acesta înlătură acest plan.

CAPITOLUL

îm Dx.
401,

XV.

Conferinţă între Epifanie și marii frați ImpreJurările plecării sale din Constantinopole.

Arcadie,

şi
Onoric,

Teodosiu cel tinăr fiind lovit în acel timp de o b6lă primejdioasă, Impărăteasa care se temea de urmărele ei trimise să însciințeze despre acesta pre Epifanie ȘI a cere:

ajutorul rugăciunelor sale. EI "i răspunse, că Principele fiul

s&ă nu

va muri,

numai

ca

să evite

convorbirea

cu Dioscor

Şi cu cei-l-alți eretici, tovarășii săi. Ea" trimite răspuns,
dacă Dumnezeti va vroi să'mi ea pre fiul meu, fie voea
sa. El pote să mi'l ia dupre cum mi l-a dat. Iar voi, dacă
a ți fi avut puterea de a înviea morţii, archidiaconul vostru
nar fi murit. Acest archidiacon care murise cu: puţin mai
nainte era Crispion, frate al lui Fuseon şi al lui Salaman,
călugări despre care am vorbit, povestind lucrurile ce saă

întemplat bisericii

sub domnirea lui Valens. Ammonius

şi

tovarășii s€l se duse la Epifanie cu permisiunea Impăratesei. Epifanie întrebându'i cine sunt, Ammonius 1 răspunse
noi suntem maru frați. Vă rog forte cu umilință părintele

mei

de a'mi permite să vă întreb, dacă aţi v&dut vreo dată

vre una din scrierile
polii noștri? Epifanie

dar ne-aţi condamnat

n6stre, sau pre vre unul din discir&spundendu'i că nu, el i dise, cum

ca

pre nişte eretici,

fiind-că

nu a-

veți nică o probă că noi ţineam o doctrină care să fie eretică ? Epifanie r&spundend,că a audit'o dicându-se, Am-

monius reluă cuvântul şi dise: noi am avut o conduită cu

totul contrariă

conduitei Vstre. Noi am vorbit cu discipolii

vostri și. am cetit scrierile vostre și între altele Ancoratul.
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Când am găsit persâne care pretindea a fi cetit în acea
scriere eresii, noi v'am apărat ca şi pre părintele nostru.
Trebuia 6re a ne condamna fără probe şi a recunâsce atât
de r&i zelul, ce noi aveam pentru interesele vostre? Epi-

fanie puţin îmblândit prin acest

discurs le vorbi cu des- .

tulă politeță şi'1 concediă. EI plecă curind după aceea, spre
Chypru, fie că condamnă în inima sa călătoria din Constantinopole, fie că Dumnedeă "1 descoperi mârtea dupre
cum e motiv cea se crede, fiind-că el nu muri pe mare.
Se dice, că pe când era gata de a se sui în corabie, el
dise Episcopilor, cari '1 conduseră până la (&rm: vă las
cetatea, palatul și teatrul, iar ei m& duc forte degrabă.
Am audit dicându-se de mai multe persâne, că loan
predise, că-el va muri pe mare și că el predise lui loan, că
va fi depus. Căci în aprinderea certelor lor, el trimise
să spună lui loan: sper că nu vei muri Episcop şi loan.
i-a răspuns: şi et sper, că nu vei ințra nici odaţă în Eparchia Ta.

CAPITOLUL

Ura

Imperătesei

contra

XVI.

lui Ioan.

Teofil și a , lui Cyrin.
“4

Sosirea

lui

loan predicând dupre obiceiul sti în biserica sa de la plecarea lui Epifânie şi făcând o acusare contra viciilor femeelor,

403,

în general, poporul o primi ast-fel, ca și cam ar fi fost
făcută

contra Imperătesei în particular. Inimicii Episcopului
nu
lipsiră de a o raporta acestei Principese, ast-fel în
cât, fiind fârte supărată de acesta, ea se plânse Imperatului bărbat
ul
săi și grăbi sosirea lui Teofil şi convocarea Sinodului. Seve-aa
u da,
rian Episcopul de Cabales, care nu era de loc sincer
re- 4.

conciliat cu loan urmăria aceeași afacere cu multă căldură.
Și apoi. n'ași putea spune, dacă loan făcu acea cuvintare

cu scop contra, Împărătesei, pentru că el o „bănuia, că a
ațâțat pre Epifanie contra lui. Teofil sosi curind după aceea ja Calcedona și mai mulţi Episcopi sosiră de asemenea,
sau după rugăciune, sai din ordinul Imp&ratului. Acei pre
cari €l îl depusese în Asia, saii cari aveati vre un moliv

de dușmănie contra lui, se adunară cu mai multă bucurie
22.

Arcadie,

Ș
zorie,

—
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şi cu mai multă grabă de cât cet-l-alți. Când

corăbiile ce

Teofil aștepta

din

inimicii

loan

asupra

discutară

spiraţia

ce

ei

Egipt

sosiră

la Calcedona,

lui

mijlâcelor de a face să reușâscă con-

formaseră.

Cyrin

Episcopul

de

Nicomidia

vorbi contra lui cu multă căldură, din politețe

fără îndo-

ială pentru Teofil, cu care el era unit prin rudire. Insă
Dumnedei îl pedepsi curind după aceea, pentru acestă înfuriere; căci Marutas, născut din Mesopotamia, călcându'l
din întîmplare pe picior, el simţi o durere atât de violentă,
în cât nu putu trece la Constantinopole cu cei-l-alţi Episcopi, de şi serviciile sale le era forte necesare, spre a întinde cursele ce ei pregătiaii lul loan. Durerea se agravă
ast-fel, în cât a trebuit săi facă mai multe incisiuni la
c6stă. Gangrena pronunțându-se se răspândi în tot corpul
şi până şi la cel-l-alt picior. In fine muri într'un chip nenorocit în mijlocul celor mai mari dureri.

CAPITOLUL XVII.
Sinodul ţinut de către Teofil. Citaţie făcută lui loan
Episcopul de Constantinopole. Condamnarea sa.
Când

Teofil intră în Constantinopole,

ieși întru

întimpinare,

| contra lui loan,
din

Alexandria

pentru

era. deja
ce

că

prea

se găsiră

ura

nici un cleric nui

de care

cunoscută.

atunci

din

era

Insă

întimplare

însufleţit

corăbierii
în port,

îl primiră cu mari strigăte de bucurie. In loc de a intra,
în biserică, el se duse la Palatul Imp&ratului, unde i se
pregătise un apartament. Recunoscând că se ailaii acolo

mai

multe

persone

forte

iritate

contra

lui loan și forte

dispuse de a intenta acusaţiuni în contra lui, el luă măsurile ce credu de cuviinţă şi se duze într'o mahala a Calcedoniei, numită Stejarul și care are acum numele lut Rufin, bărbat

consular,

care

a zidit acolo

un

măreț

Palat

şi

o prea frumâsă biserică în ondrea Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel, unde el a aședat călugări, spre a face rugăciuni.
Când Teofil Sa întrunit în acel loc cu cei-l-alţi Episcopi,
el nu credu, că trebuie să mai vorbâscă de scrierile lui

Origen și în loc de a vorbi despre acesta, el îndemnă pre
călugării din Scetis a mărlurisi părerea de răi pentru trecut
și le promise de a” erta, fără a le impune vre-o pedepsă.
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Partisanii să silind pre călugări de a cere ertare şi făcândui să credă, că Sinodul cerea ertare pentru ei, făcură în presența tuturor acelor prelați, aceea ce călugării
au obicei de a face, chiar când ei ai primit Gre-cari insulte și diseră: no! vă cerem ertare. Teofil le-o acordă bucuros șii restabili în împărtășirea bisericii. Eu sunt convins, că afacerea lor n'ar fi fost terminată cu o atât de

mare

ușurință,

dacă

Dioscor

și Ammonius

ar fi fost de

faţă. Insă cel dintâiă murise puţin mai "nainte și fusese,uu px.
îngropat în biserica sfintului martir Mocius, iar cel-l-alt ao.
cădu bolnav în timpul' chiar, când se făceati pregătirile necesarii pentru convocarea, Sinodului şi ducându-se la Stejar
-cu t6tă b6la sa, ea se agravă ast-fel, în cât muri. Se dice, *
că Teofil a, plâns, când a aflat vestea despre mortea sa şi
că a dis, că secolul n'a produs alt călugăr de o valdre egală
cu aceea a lui Ammonius, de și el îi făcuse mari supărări.

Trebue

totuşi

a, mărturisi,

că mortea

acestui

renumit,

pustnic era, folositâre intereselor sale. Episcopii adunați în
Sinod trimiseră să chieme pre toți clericii din Constantinopole șii amenințară cu depunerea, de nu vor asculta
de ordinele lor. Ei citară de asemenea pre loan, pre Serapion, pre Tigrius preotul şi pre Pavel citeţul, pentru ca
să r&spundă la acuzările ce se intentaseră contra lor. loan
le trimise r&spuns prin Dimitrie Episcopul de Possena. și
prin alţi clerici din amicii săi, că el nu se temea dea fi
judecat şi că era, gata, de a se justifica înaintea unei adunări mal numerdsă de cât aceea a Sinodului de la SteJar, numai să i se declare numele acusatorilor sti şi ca-

petele de acusaţiune: dar că el nu era atât de imprudent
de ase supune judecății inimicilor să. Episcopii îȘI exprimară indignarea de neascultarea lui loan; unii din. acei ce
el trimisese la Sinod se spăimiîntară atât de tare de acesta,
în cât nu se reîntârseră de loc la dinsul. Dimitrie și acei ce
preferaii interesele sale ori cărel alte consideraţiuni, se re-

întârseră. In aceeaşi di un curier şi un secretar se duseră
din partea Impăratului să silescă pre loan de a se înfățișa,
înaintea Episcopilor, iar. aceştia să'l judice grabnic, dupre cum ei făcură; în adevăr, căci după patru citaţii, el fu depus
în lipsă; însă el apelă pentru depunerea. sa la un Sinod
general.
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CAPITOLUL XVIL
Anul DN.

Rescdla

poporului.

Rechiemarea

403.

lui Zoan..
”

,

“asa, Poporul din Constantinopole aflând către seră despre a-.
aie C6stă condamnare, se mișcă întrun, mod cu totul extraordinar,

alergă cu mulțimea la

biserică

cum

se revărsară

zorile în diua următore, strigă, că trebuia să se adune un
„ Sinod mai numeros de cât acela ce se ţinuse și împiedică

pre acti ce trebuiau să ducă pre loan în exil de a executa acest ordin. loan temându-se de a fi acusat, sati că
a desprețuit porunca Împăratului, sau că a provocat r&sc6la, fugi din biserică după trei dile, pe la amiadă-qi. Când
poporul vădu că'l duceau, el se mișcă cu o mai mare vi-

olență ca nici odată și se înfurie cu cuvinte injuri6se contra

Imperatului, contra. Sinodului și mai cu semă contra lui
Teofil și contra lui Severian, pe cari poporul îi ținea că
sunt autorii acestei intrigi. Acest din urmă predicând în.
acel timp, lăudă sentința pronunțată contra lui loan și

dise, că meritase prea cu dreptul de a fi depus, chiar când
n'ar fi fost de cât pentru mândria sa, pentru că Dumnedeii

mândrilor stă împrotivă, în timp ce el iartă mai lesne pe
acei ce nu sunt culpabili de cât de alte păcate. Acest cis-

curs resculă poporul din noi, așa în cât nu mai era nici

un

mijloc de a! linişti. Poporul

alerga la biserici,

în pie-.

țile publice și la palatul Impăratului, strigând cu furie gro-

zavă, ca să se readucă Episcopul. Impărătesa învinsă de
mun SUpărarea acestui popor, convinse pre Impăratul, bărbatul

sa, Sei de ai îndeplini rugăciunea și indată şi trimise pre Eunucul, în care avea cea mui mare increlere, numit Bri-

“uieson, spre a] readuce de la Preneta, cetate mică

din Bili-

0. pia. unde se afla și protestă, că ea n'a luat de loc parte
la, intrigile ce se făcuseră "contra lui şi că ca îl respectase
tot-d'una

forte

mult

ca

pre păstorul

său,

copiii sei primiseră, botezul.

Când loan s'a reîntors în mahalaua

N

din

mâna

căruia

Impărătesei, el se

opri aprâpe de Anaplu și refusă de a reîntra, în cetate până
când nedreptatea sentinţii, prin care fusese depus nu va
fi recunoscută într'o mai mare adunare de Episcopi. Insă
acest refus întărătând încă indignarea poporului Și impin-

i
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gândul
datorit
se duse
imnuri

să ţină în public discursuri contrarii respectului
Imperatului și Imptrătesei, el se înduplecă. Poporul
întru întimpinarea lui, cu făclii aprinse, cântând
compuse asupra, reîntârcerel sale şi] conduse ast-

fel până la biserică. De și el se opuse de a intra în lă-

untru obiectând că trebuia mai întăi ca acei cel condamnaseră să revâce Sentința, poporul. '] constrinse de ai

da. bine-cuvintarea, și de a se așeza pe scaunul

săi Epis-

copal. El ţinu un discurs în care spuse în mod figurat, că
Episcopul de Alexandria, vroise să facă violență bisericii
sale, dupre cum Regele de Egipt vroise odinidră să facă
femeei Patriarchului Abraam, Sarra; mulțumi poporului de

zelul ce arătase pentru interesele sale și aduse laude atât
de mărețe Impăratului și Impărătesei, în cât poporul făcu
atât de mari

aclamaţiuni

să-și întrerupă, discursul.

în

ondrea

CAPITOLUL

lor, că el fu

XILX.

Relele intențiuni ale lui Teofil. Plecarea
tea

lui Nilammon.

Episcop

de

obligat

Restabilirea” lui

Constantinopole.

sa. MOT-ai os
Ioan

408.
Arcadie,
şi

_—_—

|

Ori câtă patimă avu Teofil de a acusa pre loan, că s'a
pus iarăși de la sine-însăşi contra regulilor în posesiunea,

bisericii sale, el nu

îndrăsni

totuşi a o face,

temându-se

de a desplăcea Imptratului, căci sciea, că el nu-l rechiemase, de cât spre a potoli poporul. EI primi o acusare

contra lui Heraclide în absența sa, cu plan de a autorisa

«condamnarea

ce intervenise

contra

lui loan.

Insă

amicii

acusatului susținând, că nu era nici drept nici conform legilor bisericii de a condamna

tendând

pre un absent

din contră cu acei din

și Teofil. pre-

partidul săi, că

afacerea

putea. fi judecată; locuitorii din Egipt şi din Alexandria interesăndu-se din o parte pentru apărarea părerei Episcopului lor și acel din Constantinopole luând cea-l-altă parte,
el se iritară

ast-fel,

fură răniţi şi unii

în cât se luară

la luptă

și mai

mulți

chiar uciși. Severian şi cei-l-alți prelați

din partidul s&u plecară în grabă din Constantinopole. Teo-

Onirie.
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fil fugi el însuși și plecă cu corabia în Egipt împreună cu:
călugărul Isac, la începutul iernei. El fu înpins de un vînt
favorabil la Geros, cetate mică, distanță aprâpe de cinci--

deci de stadii de Pelusa. Episcopul acestei mici cetăți murind, locuitorii aleseră în locul s&ă, dupre cum am audit
spunându-se, pre Nilammon, bărbat de o virtute exemplară
şi care ajunsese la culmea perfecţiunei călugăresci. El locuia aprâpe de cetate, într'o chiliea cărei ușă era zidită..
Modestia sa nepermițendu'i de a primi demnitatea ce i se
aaunx.Oferea, Teofil *] visită el însuși spre a'l îndemna să con-

1%. simţă de a/l hirotoni. Nilammon aduse mai multe scuze
aeatie Spre a evita acestă on6re, însă Teofil ne primind nici una,
onirie. el "i dise: părintele mei, vei face mâine aceea ce'ți va plă-

cea, diua de astădi e sprea da rânduială afacerilor mele.
Teofil ducându-se diua viitâre la chilia sfintului pustnic şi
poruncind ca. să se destupe ușa, Nilammon “i qise: Părintele mei, să ne facem mai nainte rugăciunea. Aşezându-se

la rugăciune fie care, Nilammon 'şi dădu duhul. Teofil şi
cei-l-alţi cari erau cu dinsul în afară de chilie nu sciură
despre

acâsta

îndată.

Insă, când

partea

cea

mai mare

a

dilei trecuse şi când a vă&dut, că Nilammon nu r&spundea
nimic, de șil chiema cu voce tare, dărimară peretele și'l
găsiră mort.

Il îngropară cu haina

sa și zidiră o capelă în

același loc, unde se celebreză memoria morții sale cu mare
solemnitate. lată cum a murit, dacă însemneză a muri de
a trece din acestă visţă la o alta, în loc dea primi Epis-

copatul, de care el se dicea că e nevrednic. loan Episcopul
de Constantinopele fu mai mult iubit ca nici odată de poporul Eparchiei

examinând

sale. Șase-deci de Episcopi

adunându-se și

aceea ce se făcuse contra lui și Sinodul de la

Stejar, declarară sentinţa nulă și hotăriră, ca el să rămână
în posesiunea demnităţii Episcopale; să săvirşescă liturgia; să facă hirotonii și să îndeplinâscă tâte cele-l-alte datorii ale dregătoriei sale păstorale. EI hirotoni în acel timp:
pre Serapion și sfinți Episcop de Heracleea în Tracia.

—
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CAPITOLUL XX.

Ioan

Episcopul de Constantinopole predică contra
statuei Impărătesei. El e depus de
către un Sinod.

Cât-va timp după aceea statuea de argint a Imperătesei, 4
ce se veie încă și astă-di aprâpe de biserică din partea
despre -amia-di în faţa porţii marelui Consiliu, fiind pusă
pe

o coloană

de porfir

şi dedicată

aplaudele,

cu

cu

dan-

țurile, cu jocurile şi cu spectacolele obicinuite, loan se plânse
întru una din cuvintările sale, că aceste ceremonii se făceai spre ruşinea bisericii. Acâstă nouă injurie rechiemă
în spiritul Impărătesei amintirea, celor vechi, pe care vremea părea că le-a înlăturat ast-fel că fiind cuprinsă de o
mânie mal violentă ca nici odată, ea provocă convocarea

unui noi Sinod. loan în loc de a se sili să potolescă mâniea sa cedând

furiei

sale, o

întărită,

opunându-se

la a-

ceasta cu mai multă tărie de cât mai nainte și declarându-se mai pe faţă contra acestei Principese. Atunci ei făcu
acea cuvintare

care produse

atâta sgomot

și care începea

cu acești termeni: larăși s'a înfuriat lrodiada, iarăși se tur-

bură, iarăşi dănțuesce, iarăși cere să i se dea pe o tavă
capul lui loan. Mai mulţi Episcopi sosiră curind după aceea la Constantinopole și între alţii Leontie Episcopul de
Ancyra şi Acacie Episcopul de Bereea și fiind aprope sărbătorea Nascerii Mântuitorului, Impăratul în loc de a merge
la biserică dupre obiceiul său, trimise să spună lul Ioan,
că el nu putea să participe la împărtășirea sa până nu se
va justifica de crimele de care era acusat. loan dând

răspuns, că era gata de a arăta nevinovăția sa, acusatorilmunx.

nu îndrăsnirăsă se arăte. Judecătorii
odată depus ori şi prin ce mod ar
mai fi ascultat în justificarea sa. De
cele-l-alte capete de acusaţiune, ei îl

se exprimară că fiiind_%%_
fi fost, nu trebuia a ante,
aceea fără a examina oale
constrinseră de a r&s-

punde la aceea ce i se obiecta și anume

scaunul

că s'a aşedat pe

biserici! din Constantinopole, în timpul când fusese

depus de către un Sinod și mai 'nainte

de a

fi fost res-

tabilit de un altul. El aduse pentru apărarea sa părerea
Episcopilor cari participaseră la împărtășirea sa, în urma

—
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Sinodului de la Stejar; însă judecătorii săi nu avură nici
0 considerație pentru acâsta, sub pretext, că acei ce
participaseră la împărtăşirea lui loan, nu erai în număr
atât

de mare ca acei cari îl condamnaseră

Și că e un

canon

din biserica sa din Alexandria cu falșe acusaţiuni,

făcură

contra lui. El replică, că acel canon nu fusese făcut
de
cât de eretici. Insă ei îl depuseră fără a asculta acestă
replică. E sigur, că Arienii. alungând pre Sfintul Atanas
ie

acest canon de frică, ca într'un alt timp, să nu se
examineze modul, cu care ei se conduseseră spre a'l condam
na.

CAPITOLUL

Violențe

comise

XXI.

în biserică. Itrepnrinderi
vieții lui Ioan.

contra

loan nu mat intră în biserică de când fusese depus. El
se mulțumi de a sta în liniște, în casa Episcopală. La fi-

nele postului mare și în n6ptea când credincioșii celebrat
amintirea Invierii Mântuitorului şi când sfințiții servitori
îm Pai bisericii administra botezul, soldații și inimicii lui Ioan
403,
Arcadie,

si
Ozoric,

intrară fără veste şi umplură baptisterul de desordine.
Dintr'o parte se audiati strigătele femeelor și ale copiilor;

din altă parte se vedeai preoți și diaconi bătuți cu cea
mai de pe urmă sălbăticie, târiți în vestmintele sacerdo-

tale cu care erat îmbrăcaţi şi insultați, aşa că acei ce ai
fost admiși la participarea tainelor nostre, pot cu înlesnire

să 'și închipuiască şi care eu cred că sunt obligat de a le
tăcea, de frică de a da, cunoscință despre acestea acelor ce

n'aii fost admiși acolo, dacă s'ar întimpla ca acestă scrier
e'
să cadă în mâinile lor. In diua viitore poporul celebră sărbătorea Pascelui în baia lui Constantie care e de o vastă
întindere, cu Episcopii Și preoții cari țineau de partidul lui

loan. Insă fiind alungaţi. de acolo, ei se adunară afară de

cetate într'un loc pe care Impăratul Constantin ordonase
să'l niveleze şi să'l închidă cu gard spre a servi la jocuri

și la spectacole. Ei s'au adunat de atunci când în acel loc,
când în altul și aii fost numiţi Ioaniţi. In acel timp un om,

fie că era

îndrăcit,

fie

că se

prefăcea.

că e, fu prins cu

—

un

pumnal

și dus

de

cel

ascunsese

popor înaintea
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cu scop

de a asasina pre loan

Judecătorului.

Insă

Ioan

trimise

Episcopi cari îl scâseră din mâinile sale mai 'nainte de
al fi pus la chinuri. Indată după aceea un sclav al lui
Elpidie preotul, care era inimic declarat al diaconului, alergă în fuga mare spre casa Episcopală. Cine-va vroind
să] oprâscă şi întrebându'l unde alârgă atât de repede, în
loc de a'i răspunde, el îi dădu o lovitură de pumnal. Un
altul care era de față începând să strige, el îi dădu de a-

semenea o lovitură și încă o altă lovitură unui al treilea.
Ttă lumea strigând să'l aresteze, el fugi și mai mulți îl

urmăriră. Un om care ieșia din bae înfățişându-se spre al
aresta, el îi înfipse pumnalul s&i în pântece și! aruncă
mort pe piaţă. In fine poporul înconjurându-! şi punândanu
ax.
mâna pe el, îl duse la i'alatul Imperatului, strisend, că el ss.
vroise să asasineze pre Episcop şi că o crimă atât de STO- azcazie,
zavă, nu trebue să rămână nepedepsită. Magistratul potoli PA
poporul punând în temniță pre acusat şi promițând să insiruiască procesul său.

CAPITOLUL

Plecarea

lui

XXII.

Ioan Episcopul de Constantinopole.
Aprinderea bisericii.

Cei mai zeloși din popor păziră rând pe rând casa lui
Ioan, de frică să nu'l ia, iar Episcopii cari] condamnaseră
se plânseră că acesta e o violare văilită a legilor sfinte ale
bisericii, că ei răspund de dreptatea condamnării ce ros-

tiseră contra lui loan și că dacă nu'l vor
cetate,

nici

odată

poporul

nu

se va, linişti.

duce
Un

afară din
om

adu-

cându'i din partea Imperatului, ordin de a pleca, el ascultă
Și ieși fără să vadă acei din popor, cari aveai sarcina de
al păzi, plângendu-se numai, că'l traţaii mat răi de cât
pre înșelători, pre adulteri și pre ucigași, apoi că'l exileză
fără să'l fi condamnat cu dreptate. EI trecu apoi pe o barcă
în Bitynia și de acolo își continuă drumul săă. Câţi-va din
inimicii săi presupunând că poporul va alerga după dinsul

şi va readuce de va afla de plecarea sa, se duseră şi în-

—
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chiseră uşile bisericii. Poporul care se afla pe strade și în;
pieţele publice se împrăștie. O parte alergă spre mare, pe:
unde ducea pe loan, iar alta fugi cuprinsă de frică şi aş-:
teptându-se de a vedea urmările grozave ale r&scâlei și efectele teribile ale mâniei Impă&ratului. Acei ce se aflai în:
biserică înghesuindu-se spre uși făcea deschiderea mai diCL de cât mai "nainte. Pe când se sforţai de a le des-chide- pe din lăuntru și le sfărâmau pe din afară cu lovituri de petre, de odată biserica era în foc şi flacăra se:
întinsese până la Senat, sai la marele consiliă, care e aprâpe din partea despre amiadă-di. Ambele partide se acusară reciproc pentru incendii. Inimicii lui loan diseră, că
partisannil

s&i puseseră

focul

pentru

ura

sentinţei

ce

se

dăduse contra lui. Aceștia susținură din contra, că e o calomnie și că inimicii lor avuseseră scopul de a'i arde în
biserică. Pe când incendiul crescea, acei ce aveai pre loan
în mâinile lor, îl conduseră la Cucusa, cetate din Armenia,
unde Împăratul poruncise să r&mână. Alţii duseră la Calcedonia pre Episcopii și pre clericii din partidul său şi! închiseră în temniță. Alţii în fine căutară prin totă cetatea.
pre acei ce erau bănuiți că susțin partidul lui loan, îi a-:

restară și'i siliră de a pronunța anatema în contra lui.

CAPITOLUL
Arsacie

e ales în locul

urmă

lui

XXIII.

loan.

Amicii

acestui din

sunt persecutați.

Arsacie îrate al lui Nectarie fu curînd după aceea hirotonit Episcop de Constantinopole. El era pios și forte:
blând de naturelul s&i. Insă conduita violentă a câtor-va
clerici cărora le lăsase puterea de a dispune în mod ab-

solut de tote în numele său, îl făcu să-şi perdă renumele
ce'și câștigase atunci când nu era de
iuax Trebue a mărturisi totuși, că nimic nu'i
4. de mare, ca persecuția ce se deslănțui
zi,
arăt apărătorilor lui I6n. Fing-că el evitai
al, Sfintele

taine

și chiar

de

a face

cât simplu preot..
făcu un rei atât
contra amicilor și
de a participa la.

rugăciuni

sul, fiind-că el avea în împărtășirea

publice

sa pre inimicii

cu

din--

Epis-
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copului lor și pentru că se adunaii separat la marginile
cetăţii, el se plânse despre acâsta Imperatului. Tribunul
având ordin de a'i alunga din locul unde'şi făceau adunările lor, năvăli asupra lor cu soldaţii lovindu'i cu petre
Și cu bastâne

și aruncă

în temniță

pre

cel mat însemnați.

Soldaţii abusând de puterea, lor, smulseră de la femei gherdanele şi brațeletele lor, cerceii și cele-l-alte podbe. Aceste vi-

olenţe îi mâhniră atât de mult și'i turburară atât de tare în
practicarea religiunii, în cât nu mal îndrăsniau să se adune; ele
u'i făcură cu t6te acestea să perdă nimic din dragostea ce avea pentru loan. Ei nu se arătară mai mult în public, nu se
mai duseră nici în târg, nici la băi. Au fost chiar unii cari neîn-

credându-se în siguranţă în casele lor se exilară de bună voie.
Nicareta, acea feciră atât de cunoscută prin grija cea
„avut de a'şi conserva fecioria și prin riîvna pietăţii sale fu
din acel număr. Ea era din una din cele mai ilustre familii din Nicomidia. N'am cunoscut nici odată o persână

de sexul săi care să fi avut o mai
o mai

mare modestie.

mare

înţelepciune

și

Ea preferă cu statornicie în tot cursul

vieţii sale serviciul lui Dumnedei bunurilor vremelnice și
suportă cu o neînvinsă statornicie disgraţiile ce i se întim-

plară. Ea se vădu despuiată fârte cu nedreptul de cea mai
mare parte din avutul s&ă, fără a mărturisi pentru acâstă
indignare și iconomisi cu atâta prudență aceea ce'i rămase
în cât de și era deja în o vîrstă înaintată, ea avu în de
ajuns spre a veni în ajutorul familiei sale și al săracilor.

Caritatea sa era atât de ingeni6să și atât de ajutătore, înmunu.
cât făcea. ea însăși doctorii prin care adese ori a dat să- 4
nătatea la pers6ne, cărora arta și experiența medicilor DU urate,
le adusese nici o alinare. În fine, spre a resuma tâte vir- os,
tuţile

sale în puţine

cuvinte:

n'am

vEdut nici o feci6ră care

să fi avut atâta umilinţă creştină, înfrinare şi pudore. Însă
acestă umilință ascundând virtuțile sale, o lipsia de repu-

taţia și de laudele ce merita: Ea n'a vroit

nici

odată

să

primscă ondrea diaconatului, nici dregătoria de superidră,
feci6relor destinate serviciului bisericii, de și loan vroise
săi dea şi una și alta pentru care el o credea forte demnă.
Când r&scâla fu potolită, guvernatorul cetății se arătă în pu-

blic ca și cum spre a instrui afacerea acelor ce puseseră foc bisericii, însă fiind păgân, el nu se supărase de loc de acestă
desordine.
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CAPITOLUL XXIV.
Crudimi exercitate
preot,
Un

citeț, numit

contra

contra

unui Citeţ,

contra

unei domne piose.

Eutropie

unui

fu interogat în același timp Şi

silit de a declara, cine dăduse foc bisericil. Insă de: și lau

sfâșiat

cu

buston,
și lau

lovituri

ce şi i-a
ars
nimic

bici,

smuls

cu. făclii

țitore ale trupului
punse

de

de Și lau

aprinse,

în

tote

temniță,

alt-ceva,
unde

părțile

cu

lovituri de

cu căngi
cele

mai

de fer
sim-

și de și cra încă forte tin€r, el nu r&sde

cât că nu avea nici o cunoscinţă.

Dupe ce a suferit tote aceste munci,

au2i.zavă

sdrobit

câstele și obrajii

'și dădu

duhul.

fu aruncat

într'o gro-

Cred de datorie să dati

_4* loc în lacrarea mea, povestirei unui vis ce a avut Sisinie
aaa, despre acest Eutropie. 1 se păru că vede la colţul altarului

aia. bisericii pe care cel din secta ce el conducea, ati înălțat'o în

ondrea

sfintului

martir

Stefan,

pre

un: om

forte

bine

facut şi de o fârte frumosă statură, care se plângea că
probitatea e ceva rar şi că căutând un om de ispravă prin
tota cetatea, nu găsise de cât pre Eutropie singur. Sisinie
povesti visul săi unui preot, in care el avea o. deosebită încredere și'l rugă de a merge să caute pre acel om care
merita singur de a fi stimat pentru virtutea sa. Preotul
reflectând că era acela care fusese muncit cu o cruzime

atât de grozavă de către guvernatorul cetăţii, se duse să”
caute din temniţă în temniță și găsindu'] îi povesti visul

Episcopului şi se recomandă cu lacrămi rugăciunelor sale
lată aceea ce privesce pre Eutropie.
Olympiada femee pi6să, ridicată la diaconat arătă de asemenea în aceeaşi afacere generositatea inimei sale. Guvernatorul întrebăndu-o, pentru ce a dat foc bisericii? Nu
ard biserici, îi răspunse ea, fiind-că am întrebuințat tot avutul mei, care era fârte însemnat, a le repara și a le

înfrumuseţa. Guvernatorul spunândv'i că el cunoscea bine
modul săi de vieţuire, ea ii r&spunse: trebue deci să renunți la calitatea, de Judecător şi să iei pre aceea de a-

cusator. Când Guvernatorul vEdu, că nu avea contra el
nici martori, nici alte probe, el își schimbă limbagiul şi
impulă atât ei, cât și altor domne nebunia că ele se de4
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părtau de la împărtășirea
de supărătore afaceri.
Insă Olympiada în loc
fiind acusată şi nefiind
de a r&spunde la nisce

Episcopului lor ȘI'ȘI atrăgeaii atât
Cele-l-alte cedară la părerile sale.
de a ceda îi dise: Nu e drept ca
nici cum dovedită, să fii obligată
plângeri ce n'a nimic comun cana:

acusarea de care e vorba.

acusarea, de care e vorba.
întrebuința,

violenţă

—

spre

Permite'mi

să iati sfat pentru_E

Căci când vei întreprinde
a mă

constringe

de

de d, aroadie, -

a participa mate,

la, împărtășirea lui Arsacie, nu mă vei obliga nici odată a

face nimic contra pietăţii, nici contra consciinții mele.
Guvernatorul neputâni să o convingă de a participa la îm-.

părtășirea lui Arsacie, o concedie, spre a lua sfat ȘI a pune.
în cunoscință pre advocaţii sti, însă trimiţend să o chieme:

în altă di, el o condamnă

la o însemnată amendă.

Acestă

condamnare nu o făcu sâ'şi schimbe credința şi plecând
din Constantinopole, se duse de se stabili în cetatea de.
Cyzic, îngrijindu-se forte puţin de perderea avutului s&ă.
Un preot, numit Tigrius fu desbrăcat cu totul gol pentru
aceeași afacere, biciuit în mod crud, legat și întins pe
scară. El era strein și eunuc, însă nu din nascere. EI fusese sclav al unui om de mare neam și căpătase de la el
libertatea prin serviciile sale. Fiind după aceea ridicat la,
ondrea, Şacerdociului, el s'a arătat forte de ispravă, forte.
blând, forte modest şi f6rte milostiv către săraci.
Siricie murind după ce a'condus cinci-spre-dece ani biserica de Roma și Anastasie după ce a condus-o trei ani,
Inocentie fu ales spre a ocupa locul lor. Flavian care nu
consimţise de loc la depunerea lui Ioan murind, Porfirie
fu însărcinat după dinsul cu conducerea bisericii din An-

tiochia și iscăli condamnarea lu Joan. Mai multe persâne
„se despărţiră de la împărtășirea sa pentru acestă causă şi
suferiră o crudă persecuție în Siria. Căci cei mai dintâi Și
mai însemnați ai curtii obținură o lege
copilor de Antiochia, ce Constantinopole

prin care -era oprit

ortodoxilor

în favârea Episși de Alexanaria,

de a se aduna

aiurea de

cât în biserici şi prin care se poruncia ca acei ce ar evita
împărtășirea, acestor trel Episcopi, să fie exilați:
ODO

—
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CAPITOLUL XXV.
Turburări provocate

de Stilicon.

mun.
Desbinările ce agitati biserica, fură urmate, dupre cum
4%. se întimplă adese ori, de turburari cari agitară imperiul.
“aaa, Hunii trecend Dunărea făcură stricăciuni în Tracia.. O trupă

- oaie, de tâlhari, adunați în Isauria, cutreerară ţara şi incomodară
orașele şi cetăţile ce se întind până la Caria și la Fenicia.
Stilicon, general al trupelor lui Onorie, cel mai puternic
din secolul săi, care avea sub dînsul fl6rea trupelor, atât

Romane

cât și streine având ură în contra acelor

ce co-

mandai sub autoritatea lui Arcadie, căută de a pune vrajbă
între ambele Imperii. Spre a ajunge la acest scop, el făcu
ast-fel, in cât Onorie dădu dregătoria de Căpitan al miliției Iul Alaric, șeful Goţilor şill trimise apoi în illiria, unde
trimise și pre Iovius, Prefect al Pretoriului şi promise de
a se duce de îndată şi el însuși acolo pentru a reduce acestă provincie sub ascultarea lui Onorie. Alaric plecă în
fruntea Goţilor ţării, care e între Dalmația şi Pannonia și
se duse în Epir, unde după ce a așteptat lung timp pre
Stilicon, a cărui plecare fusese împiedecată, prin scrisorile
lui Onorie, el se reîntârse în Italia.
CAPITOLUL
Scrisdrea

lui Inocentie

XXVI.
Episcopul

de Roma.

Inocentie Episcopul de Roma aflând de violența, perseși 'cuţiunii ce suferise loan Episcopul de Constantinopole, fu
" forte mult mișcat de acesta, condamnă t6tă proce:lura ce

se făcuse contra lui şi se hotări de a aduna un Sinod ecumenic,

spre a examina

afacerea sa. Cu t6te acestea el i

scrise lui și clerului săi. lată ale sale dou&
după

cum

le-am

găsit

traduse

din

scrisori,

așa

latinesce în grecesce.

Inocentie:
lui loan, prea iubitul s6ă 1rate.
«De

şi-o

persână

care

e sigură

de

nevinovăția

«buie să'şi promită tot felul de bunuri şi să spere

sa

tre-

în bu-

i

o

—
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“«nătatea, lui Dumnedei, nu m& pot opri de a vă scrie prin
«Chyriac diaconul, spre a vă îndemna la răbdare, ca nu
-«cum-va calomnia să aibă mai multă putere spre a slăbi
«<curagiul vostru şi ca nu cum-va înerederea în voi să nu-l
-«pâtă ridica. Nu. este necesar de a vă demonstra vouă,
«care

sunteţi

părintele și păstorul unui atât de mare

«că Dumnedeu încercă necontenit prin necazuri
-«6menilor de bine şi că mărturisirea tolositâre
«consciinţa

lor, le servesce

ca

de un

scut

popor,

răbdarea
ce le dă

spre a respinge

«tot ce se pote întimpla mai întristător în viâță. Cine nu
«suferă nenorocirile cu răbdare, dă motiv de a se îndoiâmu2i.
«despre virtutea, sa şi de a se crede sau că el nu'şi pune_*%_
«în Dumnedei speranța sa, sai că nu suferă de cât aceea, acae,
«ce a meritat de a suferi și că consciința sa i impută că Oxirio,
ce vinovat. Un om de bine pâte fi înncercat prin supărări
«dar nu pâte fi desnădăjduit, pentru că paterea. cuvintului

«lui Dumnedeiă îl susține. Acest cuvînt dumnedeesc ce noi
«explicăm poporului, e plin de exemple care arată că mai
„«toți sfinții au fost încercaţi în diferite moduri şi că n'auă
câştigat cununile ce ei posedă, de cât prin meritul răb-

„«dăril ce el ai avut

în mijlocul

celor

mai

grele

și mai

-«crude încercări. Să se mângâe deci dragostea vostră, prea
-aiubite al mei frate, prin mărturisirea ce trage din sine-

-«însăși și prin încredințarea ce are despre virtutea sa. Când
«sufletul vostru va fi curăţjt din ce în ce mai mult prin
-«supărările, ce sunt ca și nisce vijelii care'l turbură, el
«va intra ca întrun liman liniștit în presența Mântuitorului
«și Inv&ţătorului nostru comun.
Inocentie Episcop: preoților și diaconilor, clerului
“și poporului bisericii din Constantinopole,
care e sub conducerea lui loan, ai

„.s6i prea iubiți fraţi: salutare.
«Scris6rea pe care Germano preotul şi Casian diaconul,
«mi-ai adus din partea vâstră m'au făcut să cunosc su-

-«părările şi necazurile

vâstre și încercarea

-«suferit în voi. Acesta

e un răi la care nu e de

«remediă de cât răbdarea. Dumnedei

ce

credința a
loc alt

va pune cuirnd ca-

-«păt nenorocirelor vâstre și vă va fi folositor că le-aţi su„ferit. Am cetit cu plăcere de la începutul scrisârei vâstre
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am 2.x, «mai
30.

multe

pasage.ce servesc să arăte necesitatea răbdă-

«rel în necazuri.

“ana, «SOlaţiunea

pe

Voi

care

ați prevenit

datoriam

prin

să

acâstă

v& aduc

scrisre,

prin

con-

scrisdrea

aie. «Mea. Domnul Nostru a obicinuit de a da servitorilor săi
«puterea de a se consola

«getarea

că nu

ei înșiși in nenorociri,

li se întimplă

nimic

«tor, care să nu se fi întimplat mai

întristător

prin
şi

cu-

supără-

"nainte Sfinţilor.

Ea

«trag chiar cin vorbele v6stre consolaţiunea, ce mi se fă«cuse necesară prin partea ce dragostea ma obligat de a
«lua la durerea vostră. Căci cine ar putea suferi neorîn«duelele ce aii fost comise de către aceia chiar, cari erau
«cei mai obligaţi de a iubi pacea și de a întreţine unirea?
«Insă departe de a o întreţine, ei isgonesc Episcopi nevi«novați din scaunele lor. Ioan fratele și colegul nostru a
«suferit el cel dintâi acestă violență. fără să fi fost as-

«cultat și fără ca, noi să scim de ce 1 acuză.

Ai pote fi

«vre-o adunare atât de pericul6să în cât să dea fără for«malitate şi fără umbră măcar de dreptate, succesori E«piscopilor în viță și acei car! usurpă dregătoria pastorală
«prin o cale atât de urici6să, mai pot ei trece în judecata
«personelor drepte, de prelați virtuoşi şi capabili de a face
«vre un bine în biserică? Noi nu vedem nică cum ca pă«rinţii noștri să fi făcut vre-odată ceva care să autorize a«cestă purtare. Din contră vedem că ei ai condamnat”o,
«fiind-că au oprit de a hirotoni succesor unui Episcop în

imiDă.<Vi6ță.

O hirotonie

atât de neregulată

ca aceea

nu pste

4. «lipsi pre un Episcop de ondrea Sacerdociului, nici a o
atat, « COnferi celui ce e înaintat într'un mod atât de neregulat.
oare. «Cât privesce observarea cannelor, noi declarăm, că numai
<acele ce aii fost făcute în Sinodul din Niceea, trehuesc
«să fie recunoscute. lar dacă se produc altele 6re-cari, ce
«se găsesc contrarii celor din Niceea și care ai fost com«puse de eretici: ele trebuesc să fie respinse de Episcopii
<ortodoxi, nefiind nică de cum permis de a pune în nu«mărul regulelor sfinte ale bisericii, invenţiunile profane ale
«acelor ce sau despărțit de împărtășirea sa. Ei nu lucreză
«de cât spre a ruina planul, ce Sfinţii Episcopi adunati
«în” Sinodul din Niceea își propuseseră. Noi declarăm deci,
«că numai candnele despre care vorbesc, nu trebuesc să

«fie recunoscute, ci încă ele trebuesc să fie condamnate
«cu dogmele ereticilorși ale schismaticilor, dupre cum at
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«fost condamnate în sinodul din Sardica, de către Epis«copii, predecesorii noștri. Ar fi mai bine, prea iubiții mei
<îraţi, a condamna aceea ce ar fi fost bine făcut, de cât
«de a autorisa în nici un chip, aceea ce ar fi contrariti
«candnelor.

Ce

remediu

se pote

6re

aduce

la un

ră

atât

«de mare? Nu e altul de cât de a aduna un Sinod, dupre
«cum am mărturisit deja, că trebuia să se facă. Nu ealţ
«mijloc de a alina vijelia și nenorocirea. Până când vom
«putea, obține convocarea, unui Sinod, noi n'am putea face
«mai bine de cât de a aștepta de la voinţa lui Dumne-

«deu și a Domnului Nostru lisus Christos,

remediul

rele-

«lor ce ne bântuie. Vom vedea, încetând tâte neorânduelile
«ce ai fost provocate prin zavislia demonului şi care ser«vesc de încercare credincioşilor. Nu e nimic ce n'am putea
«spera

de la bunătatea

Dumnedeului

nostru,

de

vom

r&-auna,

«mânea tari în credință. Noi cugetăm necontenit la mij- +0.
«l6cele de a aduna un Sinod general, unde tâte turburările” azczaie

«să potă fi liniştite dupre voinţa lui Dumnedei.
«deci

încă

puţin

<răbdării, să fim

«nătatea de a pune

«Noi

am

aflat

timp și fiind

ca

și

Să așteptăm oaie,

acoperiți

încredințaţi, ca Dumnedei

cu scutul

va avea

bu-

iarăși t6te lucrurile în forte bună stare.

deja de la Episcopii

confrații

noștri, cari

«s'au refugiat la Roma în diferite timpuri, adică de la Di«mitrie, de la Chiriac, de la Eleusius și de la Paladie, ne«norocirile ce diceți că suferiți şi ne-am informat despre
«tote, din gura lor, până la, cele mai mici împrejurări.
INI
NIN NN

CAPITOLUL

XXVII.

Mortea Impărătesei Eudoxia. Mortea lui Arsacie
Episcopul de Constantinopole. Alegerea
|
lui Aticus.

Aceste două scrisori ale lui Inocentie Episcopul de Roma. «0.
sunt probe fârte convingătâre despre înalta stimă ce el
avea pentru meritul și pentru virtutea lui loan. In acel
timp cădu o grindină de o mărime extra-ordinară şi după
patru dile muri Imp&rătâsa. Aceste dou& întâmplări extra-

ordinare fură privite ca efecte

ale

mâniei

lui Dumnegeă
23.
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şi ale pedepselor cu care el pedepsia pre persecutătorii
lui loan. Cyrin Episcopul de Calcedonia, carel mâhnise
du oxprin calomnii mai grozave de cât cei-l-alţi, perise licălo496.
şesce cu puţin mai 'nainte, după ce a fost forte mult muncit
avsăg de medici. Arsacie nu se bucură mult timp de conducerea
şi
Dintre mai mulți, cari preOnorie, bisericii din Constantinopole.
tindeaii demnitatea ce el lăsase vacantă, Aticus fu ales
patru luni după mârtea sa spre a o avea. El era preot din
clerul acestei cetăți şi fusese din inimicii și persecutorii
lui loan. Era născut în Sebastia, cetate din Armenia. El
fusese instruit din cea mai fragedă virstă a sa, în practicarea vieţii călugăresci de către călugării Macedonieni, cari
erai fârte renumiți în acea ţară și cari fuseseră discipoli
ai lui Eustatie, despre care am vorbit mai sus, ca de un

ilustru Episcop şi de un renumit Stareţ de monastiri. Când
ajunse în virsta de bărbat, renunţă la, secta Macedonie-

enilor, spre a intra în împărtășirea bisericii catolice. EI
avea mai mult naturel de cât studii, era forte proprii la
afaceri, forte dibaciii în a întinde curse și a evita pre acele

ce i se întindeau. Era de o conversaţie plăcută și capabil

de a câștiga dragostea întregii lumi. EI nu reușia de cât
mediocru la predicare și de și avea 6re-care erudiție în
cuvintările sale, nu le găsiaii îndestul de bune spre a le
El

scrie.

studia

pre

autorii

vechi,

când

avea

liber,

timp

însă nu câştigă nici odată renume, căci nu vorbia de ei
ca un om, care i-a studiat. EI favorisa dupre cât se dice,
pre acei de părerea sa și se făcea neînvins față de cei-

l-alţi. Insă el le inspira mai mult frică de cât r&u. Cât pentru
loan, el nu fu mai puţin considerat în iocul exilului stu
de cât fusese

pre scaunul

capitalei

Căci,

Imperiului.

ind-că nu lipsia de bani și fiind-că mai multe persâne
mai

cu sâmă

Olympiada'i

procurau

îi. abondenţă,

cumpără din Isauria, o mulţime de prisioneri
rudelor

el

fii-

şi
r&s-

șii înapoiă

lor. El ajută şi pre o mulţime de pers6ne în nevoile

lor. EI câştigă prin dulceţa discursurilor sale pre acei ce n'aveaii nevoie de ajutorul carităţii sale şi se făcu atât de iubit,
nu numai de Armeni, între cari se afls, ci şi de alte popore
de prin prejur, în cât în fie-care di alerga cu mulțimea
din Antiochiă, din Syria și din Cilicia spre al visita.
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Măsurile

luate

Sinod
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XXVIII.

de Inocentie

spre

convocarea

și spre restabilirea lui Ioan.
acestui

din

unui

Mortea

urmă.

Inocentie Episcopul de Roma dorind dupre cum o măr-am ax,
turisise prin scrisorile sale restabilirea lui loan Chrisostom, 47.
trimise Impăraţilor Oaorie şi Arcadie, cinci Episcopi şi dOui ascazie,
„preoți cu cel ce sosiseră din Orient, spre a cere acestor dati.

Principi convocarea unui Sinod și locul și timpul în care

ar putea fi ţinut. Inimicii, ce loan avea la Constantinopole,
făcuseră pre acestă deputaţiune odi6să şi lucrară ast-fel,
în cât acei Episcopi fură alungaţi cu rușine, sub pretext
că ei recurseseră la Onorie, iar loan fu exilat mai departe.

Soldaţii ce aveai ordin de a'l conduce la Pilionta sosind,

se spune

că Sfîntul martir Basilisc

cetate mică din Armenia

și! predise

i se arătă la Comane,

mortea

lipsindui în acel loc, aşa în cât nu ma:

sa.

Puterile

putea suporta ar-

şița s6relui, nici a'și continua, călătoria, el muri acolo.
——

02
“

——
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ia oa Mortea

408,
Qnorie,

1.
Venirea lui Teodosiă-

Imperatului Arcadie.

cel tîner la Imperiă.
Pulcheriei,

una

Educaţia

din

surorile

sa. Laude
sale.

n

zooăbsă.

Puțin timp după mortea lui loan Crisostomul şi trei ani:
după ce Aticus tusese ales și ridicat pe scaunul „săi, Im-

p&ratul Arcadie. muri sub consulatul lui Bassus și al lui
Filip şi lăsă de succesor pre Teodosiu fiul s&ă, care era

încă în primii ani ai copilăriei. El lăsă şi trei fete: pre
Pulcheria, pre Arcadia. şi pre Marina. Mi se pare, că Dumpedeii a arătat forte lămurit în acestă împrejurare, că numai
pietatea e care pote salva pre principi și că fără ea totă
puterea armatelor și t6tă mărimea Imperiului lor, nu leservesc nici odată la nimic. Providența, care guverneză
Universul prevădând, că Teodosiă va avea într'o di o deosebită pietate, însărcină cu educaţiunea, sa. pre Pulcheria,

sora sa. Ea nu avea încă cincl-spre-dece ani, însă avea un
spirit, o înțelepciune

şi o prudență,

care

erai

presus de virsta ei. Ea consacră lui Dumnedei

mult

mai

fecioria sa,

crescu pre surorile sale în același fel de vieţuire, opri inim outrarea bărbaţilor în palatul săi, pentru a nu da loc sgo4%. motelor saii bănuelilor. Pentru a se întări din ce în ce
“amana, mal mult în hotărirea ce făcuse dea păzi fecioria, ea luă:
mw, pre dumnedeă pentru acâsta, pre preoți și pre toți Romanii de martori, oferind în biserică o masă bogată cu aur
şi cu pietre preci6se, deasupra cărui scrise causa pentru

— 357 —
care o oferise.

Ea își îndeplini

forte

exact

tâte datoriile

guvernămîntului, deliberând asupra, afacerilor cu o maturitate plină de înţelepciune și căutând a, se executa ordinile sale cu o grabă de necredut. Ea vorbia şi scria bine

atât în latinesce

cât și în grecesce şi dădea

mperaulul,

fratele său ondrea pentru tot ce se făcea sub numele să
Fa avu grijă de al învăța tot ce era convenabil vîrstei
sale. Ea îl dădu învățători pentru a călări şi pentru a!l
înv&ţa

gramatica,

retorica

și sciințile.

Insă

văţă să aibă o atitudine gravă și majestosă,

țină haina și să ș6dă cu un aer demn

cipe,
Jdupre

ea însăși

îl în-

să mârgă,

să'și

de un mare Prin-

să se abţină de a ride, a se arăta blând
împrejurări,

a, asculta,

cu bunătate

pre

sai
acei

aspru
ce i-ar

face cereri și ale răspunde cuviincios. Ea “i inspiră mai
cu deosebire pietatea, iubirea, de rugăciune, zelul pentru
biserică, de a le împodobi, de ale înfrumuseța, respectul
către clerici şi către tote persânele onorabile. Ea împedică
prin prudența sa turburările ale căror rătăciri și falșe opiniuni erau de a agita, din noi pre credincioşi. Vom vedea
în șirul acestei scrieri că numai ei datoresce veacul nostru
folosul ce el are, că n'a fost infectat de nici o nouă eresie. Ar trebui să fac forte lungi discursuri spre a deserie
bisericile ce ea a ridicat, spitalurile ce a întemeeat în fa-

vorea, săracilor şi ale streinilor, monastirile cărora le-a, lă-

sat rente și venituri pentru întreținerea, pustnicilor car! le
locuiesc. lar dacă cine-va va vroi să cerceteze prin sinea.
însuși adevărul, în loc de a da credămint povestirii ce ași 4%.
putea face despre acestea, să ia ostenâlă de a vedea TE- onora,
gistrele Vistieriilor acestei Principese şi va recunosce, Căzâi,
nu exagerez de loc. Și dacă aceste probe nul vor mulţumi,- să asculte mărturisirea favorabilă ce Dumnedei face
virtuţii sale, când el ascultă rugăciunile ei în momentul
chiar, când ea le face și când îi descoperă lucrurile viit6re. Dumnedei nu dă Gmenilor semne de iubirea sa, dacă
ei nu s'aă făcut vrednici de ea. Voiă trece sub tăcere tote
probele de iubire, ce Dumnedei avea pentru dinsa, de temă
să nu fii acusat că uit d toria unui istoric, spre a face
pre aceea a unui panegerisi. Insă voiu arăta aici una, care
are legătură cu subiectul mei, de și faptul sa întîmplat
puţin mai târdiu.

|
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Aflarea

Reliquiilor

Il.

celor patru-deci

de martiri.

O femee numită Eusebia, care avea funcțiunea

de dia-

con6să între Macedonieni, poseda o casă și o grădină în
afară de zidurile Constantinopolului, unde păstra reliquiile
celor patru-deci de soldați, cari aii suferit odinidră martirul
la, Sebastia, sub domnirea lul Licinius. Când se simți aprâpe de sfirșitul său, lăsă prin testament casa, sa la nisce
călugări din secta sa, cu sarcina, de a pune reilquiile sfin“ților martiri în sicriul său, de asupra capului, fără ca nimenea să aibă. cunoscință despre acâsta. Călugării făcură
dupre dorinţa sa. Insă, spre a nu lipsi pre martiri de o-

muoundrea

ce lise cuvinea urmând intențiunile Eusebiei, el zi-

_4%. diră sub pămint lângă mormint o mică capelă și de aoaoșe, SUPra, ei o locuinţă a cărei pardoselă era cadrată. Cesarie,
metis. unul din cei mai puternici ai secolului, care fusese consul
şi prefect al Pretoriului, îngropă cât-va timp după aceea
pre femeea sa lângă Eusebia, dupre cum dorise, pentru că

ele avusese o strînsă amiciţie şi fusese de aceeași credință
şi de aceeași împărtăşire. Cesarie avu dorință după aceea
de a cumpăra casa şi grădina, cu scop de ași avea mormîntul lângă acela. al femeei sale. Călugării o vîindură fără
să spună că. reliquiile martirilor eraii acolo și se duseră
să se stabilâscă aiurea. Cesarie puse de dărimă casa spre
a ridica în locul ei o biserică forte mărsţă, în onsrea Sfintului martir Thyrsus. Sunt convins, că Dumnedei permise
ca casa să fie dărâmată ast-fel, spre a se găsi sfintele reliquii şi spre a face acestă aflare mai minunată, dup& un
atât de lung spaţiu de timp şi spre a da probe mai vădite de iubirea sa către persona, căreea reserva gloria acestei aflări. El o reservă Pulcheriei, sora Impăratului Teodosiă. Sfintul martir Thyrsus i se arătă de trei ori, îi declară locul unde eraii depuse reliquiile celor patru-deci de
soldaţi și'i ordonă de a le transfera lângă corpul său, pentru
ca ele să primâscă aceeași ondre a, devotamentului credincioșilor. Cei patru-deci de martiri i se arătară de asemenea
îmbrăcaţi în haine albe. Cu tâte acestea lucrul se părea
de necredut și nu se -vedea nici o speranță de a găsi a-
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ceste sfinte reliquii. Cei mai bătrâni, atâtdintre clerici, cât
Și din mireni nu putuseră să spună nimic despre acesta,
ori câtă îngrijire se luase de a se informa de la ei. Pe
când se desespera de a, trage vre-o lumină din aceste in-auoa,
formări, Dumnedei rechiemă în memoria, unui preot nu-_18.
mit Polyeronius, fost domestic al lui Cesarie, că acel 10c oare,
Onoi,
fusese odinidră stăpânit de către nisce călugări din sectaneniosă,
lui Macedonie. El se duse să se informeze despre e! la
nisce clerici din aceeași sectă. Toţi cer-l-alți fiind morţi nu
mai remânea din ei ce cât unul singur, care părea că a
fost reservat spre a arăta l6cul unde se aflai depuse reliquiile prea-fericiţilor martiri. Polychronius îl întrebă, dacă
avea vre-o: cunoscință despre acesta și recunoscând, că
el nu se explica îndestul de lămurit, ceea ce el făcea din
causă, că Eusebia “i obligase să păzescă secretul, el îi declară descoperirea ce avusese Pulcheria și neliniştea îîn care
se afla. Atunci călugărul, îi mărturisi sincer că 'şi aducea
aminte, că în timpul tinereţii sale, când începea să înveţe
sub conducerea stareţilor monastirii datorile profesiunii că-

lugăresci,
mintul

se. depuseră

Eusebiei,

dar

reliquiile martirilor
că

anii

aprope

de mor-

ce se strecuraseră

de

atunci

și schimbarea ce se făcuse în acel loc, îl împedicaiide a

asigura, dacă ele erau sub biserică, sai în alt loc. "Mi aduc aminte, îi dise atunci Polyehronius, că eram lai îngroparea femeei lui Cesarie şi dupre cât pot spune prin situaţia stradei, ea fu îngropată aprope de locul unde e acum
pupitrul,

In

mormintul
visitaui

acel

loc

Euschiei.

fârte

adese

deci,

reluă

Căci

ele erai

ori

călugărul,

trebue

forte. bune

și'și promiseseră

una,

a căuta

amice,
alteea,

se
de

a

alege mormîntul lor în acelaşi loc. Pulcheria fiind însciințată de t6te acestea, porunci ca să sape sub pupitrul bisericii și când ai săpat acolo, se găsi acolo sicriul femeei
lui Cesarie, dupre presupunerea lui Polychronius. La drecare distanţă de acolo în curmeziș se găsi o pardoselă
cuadrată şi o lespede de marmoră de aceeași mărime, sub
care era, sicriul Eusebiei și alăturea o mică capelă îmbră-amuoa,.
cată cu marmoră roșie şi albă. Capacul sicriului Eusebiei 10.
era făcut în formă de altar. De asupra unuia din Colțuri, cama,
unde fuseseră depuse reliquile sfinte, se vădu o mică Ba-me cati,
ură, unde un Oficer al Impăratului, care se afla de faţă,
puse virful unei vergele ce ţinea în mână și retrăgând'o,
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răspândi în aer un miros fârte plăcut. Când s'a descoperit
sicriul, se v&du corpul Eusebiei. Deasupra capului săi era,

un mic sicriașiă închis, legat cu fier și cu plumb și deasupra. căruia era o mică

deschidere.

audi, Pulcheria și Episcopii

alergară

Indată

ce lucrul

la biserica

se

sfintului

martir și puseră să scâtă cuiele bandelor de fier de către
lăcătuşi și să se ridice capacul sicriașului. Se găsi în lăuntru o mulţime de aromate și dou& mici cutii de argint
unde eraii închise reliquiile. Pulcheria mulțumi lui Dumnedei, nu numai pentru că'i descoperise acest preţios deposit,

ci și pentru

că

o învrednicise să

le găsâscă.

Ea

îl

puse apoi întro raclă de mare preţ şil aședă lângă raclă
Sfintului Thyrus, cu o pompă forte mărâță, la care am a-

sistat şi eu. Toţi acei cari asistară la acea pompă ca și
mine și carl trăesc încă, pentru că acâsta sa întimplat în
timpul când Proclus era Episcop de Constantinopole,
mărturisi despre acesta.

CAPITOLUL

Laude

aduse

pot

III.

Pulcheriei și surorilor sale.

Se dice, că Dumnedei

a descoperit

adese

ori lucrurile

viitâre Pulcheriei şi i-a dat ei ca şi surorilor
v&dute de o bunătate deosebită. Ele păzesc

sale, probe
tâte același

mod de viețuire, sunt sîrguitore la biserică și darnice către
săraci. Ele nu mănâncă, nici nu ies de obicinuit, de cât
împreună. Ele cântă împreună laudele lui Dumnedei diua
şi n6ptea, lucreză la lucrări de tapiserie saă de broderie,
dupre obiceiul domnelor virtu6se. Căci de și ele sunt născute și crescute în mijlocul măririi, ele evită lenevirea, ca
forte contrarii profesiunii ce ele ai făcut, de a păzi fe-

cioria. Pietatea lor a atras şi protecțiunea,

cerului

asupra

persnelor, asupra familiei lor și asupra Imperiului. Teodosiă fratele lor, a crescut mult puterea sa, pe când el
creşcea însuşi și trecea dintr'o vîrstă la alta şi intrigile ce
aă fost formate, sai de inimicii streini, contra intereselor
sale, sait de supușii rebeii, contra autorității sale şi contra

liniştei Regatului săi, s'au risipit de la sine-insăși.
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Incetarea

1V.

ostilităților contra Perșilor.
Stilicon.

Aldrtea

lui

De şi Perșii luaseră armele în acel timp, totuşi se împăcară. curînd după aceea, şi făcură o încetare de ostilitățian
2.

pentru o sută de ani. Stilicon, general al trupelor lui O-_*%
morie fiind bănui că a avut planul de a face pre Euche- ozoie,
tie fiul său Impărat de Orient, fu ucis la Ravenna de cătrezosiesii.
soldaţi. Având mai dinainte contra, ură Generalilor trupelor lui
Arcadie, el se silise de a arunca s&mința desbinării între
ambele Imperii. Obţinend pentru Alaric șeful Goţilor comandamentul trupelor lui Onorie, el îl sfătuise de a lua
în stăpânire Ilyria şi trimițând acolo pre lovius, Prefect al
Pretoriului

acestă

case

provincie

apoi

sub

dintrun

a se

de

pro.nisese

ascultarea

loc

dintre

duce

acolo

spre

a reduce

stăpânului s&ă. Alaric ple-"

Dalmajia

și Panonia şi se

dusese în fruntea Goţilor în Epir şi după ce s'a oprit acolo
cât-va timp, se reîntorsese în Italia fără a fi făcut nimic.
Onorie avusese planul de a face o călătorie la Constantinopole după mâstea lui Arcadie fratele s6ă, pentru a da;
lui Teodosiu oficeri buni, cari să vegheze la conservarea
autorităţii sale. Insă în timpul când el era gata de a pleca,

Stilicon îl întorse de la acesta demonstrându'i, că presența

sa era necesară în Italia, pentru a se opune intrigilor lui
Constantin, care se sforța de a usurpa în Arles suverana
putere. Luând după aceea unul din stâguri, ei plecă în
fruntea a patru legiuni, cu scrisori de la Imp&ratul spre
a merge să facă rtsboii în Orient. Insă svonul r&spândindu-se. că el conspirase contra Împăratului şi hotărise

de a înălța pre fiul său Eucherie pe tronul

de Constanti-

nopole, soldaţii se revoltară și'l uciseră la Havena și uciseră cu dinsul pre Prefectul Pretoriului de Italia şi pre
Prefectul Pretoriului de Galia, pre principalii comandanți

ai curţii.

lată în ce

şi pre primii

oficeri

acest bărbat,

care câștigase o putere mai

mod

se

absolulă

sfârşi

ca ni-âmuay.

menea. altul şi'și atrăsese respectul și ascultarea Romanilor _%:
şi a streinilor. Eucherie fiul săă fu tovarășul nenorocirii Osere,
Tecăiiă,
sale și peri în același mod ca și dinsul.
N

a
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V.

popore streine se unesc
Altele sunt risipite.

cu Romanii.

In acel timp se întămplă, că Hunil cari erau aședați în:
Tracia o luară la fuga, de și nu erati de loc inimici cari
săi urmărâscă. Uldis Principe neinsemnat al unor streini
ce locuiau de alungul Dunării, trecând acest fluviă în fruntea
unei formidabile armate se aședă pe fruntaria Traciei şi
luând o cetate din Mossia numită Cămpul lui Mars el făcu.
năvăliri prin tâtă Tracia și avu îndrăsndla să refuse dea
se uni cu Romanii. Generala! trupelor din Tracia făcându'i re care propuneri de pace, el avu vanitatca de ai
dice arătându'i sorele, ce r&săria, că lui -e ușor de a supune puterii sale pre tote țările ce lumineză acâstă stea.
Insă pe când el făcea amenințările cele mai teribile ȘI VOrbind cu un aer poruncitor pretindea să ne impună un tribut.
Dumnedei arătă prin semne vă&dite îngrijirea deosebită ceavea de a ne protege. Cât-va timp după aceea, cei mai însemnaţi ofițeri ai armatei lui Uldis vorbind între ei de:
modul cu care Romanii guvernâză Imperiul, de bunătatea
și de blândeţea Imp&ratului, de genorisitatea cu care el recompensa pre cei ce se disting “de cei-l-alţi prin meritul
lor, ei schimbară de odată partidul şi se puseră sub st6gurile nstre. Uldis părăsit ast-fel trecu pe cel-l-alt țărm
al fluviului, după ce a perdut un număr fârte mare din:
Gmenii să. El perdu între alţii pre Scirieni, popore care
erai forte numerâse mai 'nainte dea
li se fi intimplat a-cestă nenorocire: Insă rămănând în urmă, o parte din ei,

au fost tăiaţi în bucăţi, iar cei-l-alţi legaţi și duși la Con-

stantinopole. Magistraţii erai de părere, că e bine de ai
despărți, ea nu cum-va r&mănând uniţi, să se pornâscă la
vre-o întreprindere; unii fură vinduți cu preţ de nimic, iar
alții daţi

în dar,

cu

sarcina

de

lăsa nici odată să se reîntârcă

ai

duce

în Asia,

în Europa.

Am

fără

a

vedut

eă

însumi câți-va din ei cari lucrau la cultura pământului
Bitynia, în împrejmuirile muntelui Olymp.

în.
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CAPITOLUL VI.
Asediul

Romei.

Pe când Imperiul de Orient, liberat contra a totă spe-aunx.
rana de tema inimicilor săi, era într'o fericită prosperitate, 4.
Imperiul de Occident era expus ambiţiunii și turburării ti- aere
ranilor. Alaric trimițend să ceră pacea Impăratului Onorie,msotosiă,.
după mortea lui Stilicon şi neputând să o obțină, asediă Roma și se făcu ast-fel stăpân pe amândouă țărmurile Ţibrului, în cât nu se mai putea aduce cele necesare pentru
hrană din port in cetate. Asediul durând lung timp și cetatea fiind fârte bântuită de fomete și de ciumă toți streinil ce erai în lăuniru eşiră spre a se duce la Alaric.
Acei

dintre

senatori,

cari

erai

încă

alipiți

la

superstițiile

păgânismului, propuseră de a oferi deilor jertfe în Capitol
şi în cele-l-alte templuri, iar Gre-cari Etrurieni promiseră

de a alunga pre inimică prin tunete și prin fulgere, dupre“s

cum ei se lăudai, că i-au alungat din Narni: o mică ce-— Onorie,
tale din Toscana. Intâmplarea a făcut să se recunâscă că locuitorii n'aveaă să aștepte nici o alinare de la acei meni. mele
Persânele de bun simţ recunosceai fârte' lămurit, că nenorocirile acestui asediu nu erau de cât un efect al mâniei cerului şi o pedepsă, cu care vroia să pedepsâscă luxul
Romanilor, desfrânările lor, nedreptăţile şi violențile ce ei
exercitaseră,

atât contra

aprâpeluă

lor,

cât şi

contra

stre-

inilor. Se dice, că un călugăr din Italia presentându- se la
Alaric mai "nainte de a fi făcut asediarea și rugându'l de
a cruța acestă cetate, el îl asigură, că nu se ducea acolo
de la sine însuși, dar că era necontenit împins de o putere secretă. Locuitorii îi făcură o mulţime de daruri spre
a'l obliga să ridice asediul șii promiseră de a face pre
Impăratul să consimţă la o împăcare și la un traciat de
pace cu dinsul.
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CAPITOLUL

VII.

Ambasada trimisă la Alaric. Condiţiuni de împăcaze.
De și au fost Ambasadori

trimiși la Alaric pentru acest

sfîrșit, inimicii ce avea la curtea Împăratului împeaicară
încheerea păcii. Insă Inocentie, Episcopul de Roma trimițend pe urmă deputați pentru același lucru și Impăratul
chiemând pre Alaric, el se duse la cetatea de Rimini, departe

două

sute

de

stadii de cetatea de Ravena.

El r&mase

în lagăr în afară de ziduri şi lovius Prefectul Pretoriului
muie Italia, discutând cu dînsul se duse să propună cererile
«a, Sale Impăratului și între altele aceea, ce făcea, ca să i se
„dea provisiunile de General al cavaleriei ŞI al infanteriei.
i Imperatul lăsă libertatea lui Iovius de a acorda lui Alaric
“pensiuni

şi provisiuni,

însă

în privința

dregătoriei,

refusă

în mod absolut. Iovius așteptând în lagărul lui Alaric pre
acel ce fusese trimis la Împăratul avu imprudenţa de a'i
citi inaintea întregii armate inimice, ordinile cu care era
însărcinat.

De

îndată ce Alaric

vădu,

că Impăratul îi refusă

dregătoria ce ceruse, comandă să sune trâmbiţa şi se duse
spre Roma. Atunci lovius temându-se de a fi bănuit că
întreține Gre-care înțelegere cu inimicul, comise o imprudență. mult mai mare de cât cea dintâiă jurând pe mântuirea. Princepelui și făcând să jure şi cei mal însemnați
Ofiţeri, că ei n'ar consimţi nici odată la vre-o pace cu Alaric. Acest din urmă schimbându'și îndată după aceea simțimintul, declară că el n'avea nevoe de demnităţile cele
mai însemnate ale Imperiului şi că va ajuta bucuros pre
Romani în r&sbdiele lor, numai să'i acorde o cantitate 6recare de grâu şi o țară ce le era lor nefolositâre şi unde
el s'ar putea stabili în liniște.
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CAPITOLUL

Attalus

VIII.

Imperat.

e proclamat

lui

ertare

EI cere

Onorie şi o și obține.

- EL trimise de două ori Episcopi în misiune pentru acâstăzaup.y.
chestiune și neputend obține nimic, se întorse la Roma, 1%
o asediă iarăşi ŞI făcându-se stăpân al Portului, constrinse oaza,
pre locuitori să dea suverana putere lui Attalus, GUVEr- pesibuii.

natorul lor. Principalele

distribuite

fiind

demnități

celor

mai considerabili ai cetăţii, Alaric fu declarat general al
tuturor trupelor, atât de infanterie, cât și de cavalerie și
Ataulf frate al femeei sale, șef al Cavaleriei domestice.
Attalus adunând senatul ţinu un discurs forte lung şi
“compus cn multă artă, prin care el promise nu numai a
da acestei companii vechia sa splendre, ci și de a supune
Egiptul și cele-Valte provincii de Orient Italiei. Iată excesul
de vanitate, unde aduce pe acest om. care n'avea să posedă nici un an întreg numele de Suveran. Lăsându-se
să, fie înșelat prin promisiunea ce vrăjitorii "i făcuse, că
el va reduce Africa sub puterea sa fără a se expune la
r&sboiă,

el nu

vroi

care'l sfătuise de a

nici

să

trimite

opiniunea

urmeze

re

care

lui Alaric,

trupe la Cartagena,

pentru a se desface de ofițerii lui Onorie,

la cas când ei

ar face vre-o resistență, nică a crede pre loan căpitanul
“ofiţerilor, carei propusese de a da lui Constant, ce hotărise
de

a'l trimite în Africa,

un

edict

făcut

sub

numele

lui

Onorie, prin care dregătoria de General al trupelor din
acestă Provincie fu rădicată lui Heraclion. Pote că acestă
meșteșugire ar fi reuşit în acea țară, unde nu aveau nici
o cunoștință de întreprinderea ce Attalus făcuse de a luau.
în stăpânire autoritatea suverană. Insă, de îndată ce î%_
Constant plecase spre Africa, Attalus ce nu credea nici oxori,
de cum că acâstă Provincie nu va putea, suferi jugul domi-autia.
naţiunei sale. dupre cum vrăjitorii '] asigurase, duse armata
sa, spre Ravena. Indată ce sgomotul se răspândi că el
sosise la Rimini în fruntea unei armate compuse, atât de

Romani,

cât și de străini, Onorie '1 recunoscu de Împărat

„și consimţi

ca să împarţă

cu el autoritatea suverană. Insă,

Attalus refuzândcu mândrie de a împărți

autoritatea,

pe

*

—
care

el

voia

să

o
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posedă

singur,

Onorie să 'și al6gă o insulă,

sat

trăescă ca particular şi să păstreze

riului. Afacerile

trimise

un

alt

să

spue

lui

loc,

unde

să

totuşi podâbele

lui Onorie fiind reduse

Impe-

la o exiremitate

atât de deplorabilă, încât avea corăbii pregătite spre a
fugi și să mergă spre a'i cere protecţiunea Impăratului de
Orient, nepotul s&ă, patru mil de Gmeni sosiră de acolo
chiar în n6ptea aceea la Ravena. Neîncrederea ce el avea

în trupele din Italia fu causa că el încredință

paza zidu-

rilor acestor noul veniți. Heraclian omorînd pre Constant,
făcu să se păziască porturile şi laturile Africei, ca nu cumva

corăbiile neguțătoresci să aducă provisiuni la Roma. Când
locuitorii se simţiră strâmtoraţi de fome, ei trimiseră deputaţi la Attalus spre a cere ajutor. Nesciind ce hotărire să
ia, el se întârse la Roma pentru a delibera cu Senatul.

Fâmetea, crescând ast-fel, în cât mai mulți mâncaă

pâine

de castane şi unii erai siliți de a mânca carne de om,
Alaric propuse să trimită cinci sute de străini în Africa
contra lui Heraclian. Insă nică Senatul, nici Attalus nu

fură de părere de a încredința acestă Provincie străinilor.
Alaric recunoscând, că ceriul era contra lui Attalus și că
el nu putea mai -mult fără pericol să se îndărătnicâscă de

al menţine pe tron,
«0

trătă

cu

Onorie

între Romani

a']

detrona.

și se retrase cu fiul săi pe lângă Alaric.

CAPITOLUL

Zadarnice

amD.X.

spre

Adunându-se deci toți în afară de cetate, Attalus aruncă
jos pod6bele Imperiului, iar principalii să! ofiţeri descinseră
brânele lor. Onorie le ertă trecutul şi le păstră dregătoriile lor. Attalus nu credu totuși că pote trăi în siguranță

speranțe a le păgânilor şi a le Arienilor
Luarea Romei.

Acest nenorocit succes

_4% nemulțumire forte
“ori,
cra, dintăi

IX.

judecată

al afacerilor lui Attalus

simţitorea

dupre

modul

păgânilor
cu

care

şi

aduse

Arienilor.

el fusese

înălțat,

o

Cei
că

mosii, AT fi 'favorabil superstistițiunii lor şi că el ar restabili
templurile, jertfele şi vechile lor ceremonii. Arienii spera

—
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de altă parte, că dacă el ar fi vreodată stăpân pacinic pe
autoritatea, suverană, i-ar face stăpâni pe biserici, dupre
cum fuseseră sub domniile lui Constantie şi ale lui Valens,
“pentru că el primise botezul din mâna lui Sigesarie, Epis“cop al Goţilor. Alaric, curind dupe aceea, luând în stăpânire o trecătre a Alpilor, departe aprâpe șese-deci de
“stadii de Ravena, discută cu Imp&ratul despre pace. Un
“strein numit Sarus, judecând că nu era în interesul său

„ca Romanii şi Goţii să fie în bună înțelegere,

întreprinse

de a împedica încheerea tractatului și pentru acest sfârzit
năvăli fără veste supra Gmenilor lui Alaric, în fruntea a trei

“sute de Gmeni din cei mai viteji şi mal r&sboinici şi ucise un
„mare

număr

din el. Alaric

iritat

şi

înspăimântat

tot

deui0

odată de acestă perfidie, se reîntârse spre Roma şi o luă_“_
prin înţelegere. El părăsi casele şi le lăsă la jaf. Insă din onoie,
respect pentru sfântul Apostol Petru, el opri de a se atinge revteai,
de biserica, cea mare, care e în jurul mormiîntului săi,
unde mai multe persone se refugiară și acele persâne în„seși au fost cari au zidit pe urmă o nouă cetate pe rui„nele celei vechi.

CAPITOLUL
Virfutea

unei

domne

X.
Romane.

Luarea. unel cetăţi atât de întinse și atât de populată
-ca Roma, fiind însoțită fără îndoslă de un numtr de împrejurări

forte însemnate,

cred că nu trebue să dau loc în

Istoria meu, de cât acelora ce pot releva sfințenia bisericii.
“Voia raporta deci aici o faptă unde se arată pietatea, unul
strein și fidelitatea conjugală a unei Romane. Un tînăr
“soldat din armata lui Alaric, căzut în rătăcirile lui Arie,
vădând pre o domnă creștină și forte alipită la doctrina

“Sinodului din Nicea,

fu fermecat de frumuseţea, sa și între-

prinse de a o viola. Fiind că ea "1 resistă din totă puterea sa, el scose sabia şi o ameninţă că o ucide. Insă, pentru
“că puterea sa nu “i permitea de a'i face mult răi, el se
mulțumi de a'1 alinge pielea gâtului. Sângele totuși curse
“în abondență. Ea "i presentă gâtul spre a muri mai bine,
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de cât de a nu fi credinci6să bărbatului său. Soldatul făcând zadarnic mai mari sforțări ca mai nainte, admira

mu »x.Curățenia

virtuţii sale, o duse la biserica

Sfintului

Petru

40. și dădu șase monede de aur celor ce aveaă însărcinarea
“camu, de a apăra biserica spre a o păzi și a o da bărbatului s&ă..
Ş
Tootoută,

CAPITOLUL
Perderea

mai

multor

Ingrijirea ce Dumnedeii

XI.
tirani

în

Occident.

avea de a protege

pre

Onorie,

se arătă atunci fârle vădut, în modulcu care fură risipite
întreprinderile ce mai mulți făcură în Occident, contra autorităţii sale. Unii fură prinși prin întîmplări neprevedute.
Alţii periră prin gelosia şi prin armele acelor ce conspiraseră ca, dinșii la ruina, st&pânirii legitime. Soldaţii revoltându-se în Englitera, proclamară pre Marcu ca Impărat.
Însă acest Marcu fi ind ucis, ei aleseră pre Gratian şi acest

din urmă fiind de asemenea, ucis de către

ei înșiși,

patru luni, ei aleseră pre Constantin, în credinţa,
causa numelui s&i, el va rămânea în o posesiune

după
că din.
tare şi:

statornică -a Imperiului. Ei aleseseră și pre alţi câţi-va pe
același temeii. Constantin trecend din Englitera în Bolonia, cetate maritimă

din Galia,

el atrase în partea sa pre

soldaţii cari erau atât în Galia cât şi în Aquitania

şi su-

puse ascultării sale pre poporele ce se întind până la Alpii
Cottieni. Apoi trimise în Spania pre Constant, fiul s&ă cel
mai mare, pre care'l declarase Cesar şi pre care mai pre
urmă făcu să”l declare Imp&rat. Constant făcendu-se stăpân
pe acâstă provincie, stabili acolo guvernatori și comandă
să i se aducă Didym şi Verinian rude ale lui Onorie, fere-

cați în lanţuri. Ei erai în rea înţelegere de mult timp. Insă
auipx.se împăcară când ei se vedură expuși la aceeaşi primejdie;
_40. uniră trupele lor ce nu erai compuse de cât din ţerani
arie, ŞI din sclavi, cărora le dăduse arme, se luară la luptă în
mii Portugalia, cu soldaţii ce trimisese Constant spre a! prinrle

și uciseră din ei un mare număr.
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“CAPITOLUL
Teodosio] și Lagodius

se refugieză

din cei doui Imperaţi.
se

XU.

retrag

fie-care

Constantin

la unul

şi Constant

la Arles.

Insă acești învinşi primind în urmă o întărire de armată,
-prinseră pre Didym și pre Verinion, cu femeile lor și'i.uciseră curând după aceea. Teodosiol şi Lagodius iraţii lor,
părăsiră provinciile unde erau stabiliți spre a se refugia;
adică, cel dintâiu în Italia pe lângă Onorie şi cel-l-alt în Orient pe lângă Teodosiă. Constant stabili apoi garnis6ne
pe fruntaria Spaniei, nevroind să încredințeze paza locu-

itorilor naturali și se reîntorse la Constantin părintele său.
Acest refus fu fără indoială causa ruinei ţării. Căci Vandalii, Suedezii şi Alainii vEdend că puterea lui Constantin
era

slăbită,

luară

în

stăpânire

trecătorile

munţilor,

se asi-

gurară de mai multe pieţe din Spania şi din Galia şi luară comandamentele trupelor usurpatorului. Afacerile sale
totuși erau încă în stare destul de bună spre al face să
spere, că ar deveni stăpân pe Italia. Când au trecut Alpii

Cottieni, el intră în Verona și pe când era gata să tiâcă
fluviul PG, el se reîntârse îndărăt din causa morții lui Alanie, care,

având

comandamentul

Onorie, și fiind bănuit că a avut

general

al trupelor lui

planul de a reduce Oc-inuoi.

cidentul sub puterea lui Constantin, fu ucis pe când se 4.
reîntorcea, de la o ceremonie, unde se dusese dupre Obi- ones,
ceiul săi întru întâmpinarea Împăratului. Acest Principe mesi,
se scobori de pe cal îndată, spre a mulțumi lui Dumneqeui, că la scăpat de un inimic care atenta pe faţă la vi-

&ţa sa. Constantin fugi la Arles,

unde Constant

fiul stii

se duse în același timp din Spania. Vandalii și alte popore
barbare luară în stăpânire, precum am spus, pre Pyrinei,
munți bogaţi și product:ori, alungară pre soldaţii ce lăsase
Constant spre paza fruntariei și cari nu o păzeau de cât
forte cu neingrijire şi intrară pe pământurile Spaniei.
SON

24.
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CAPITOLUL XIII.
Gerontie

face ca Maxim să ia podobele
EI e prins și ucis.

Imperiului.

Gerontie cel mai vit6z om dintre ofițerii lui Constantin,
devenind inimicul său, credu că Maxim amicul s&i intim
ar fi proprii de a comanda, îl învesti cu semnele autori-

tăţii suverane și'l lăsă

la Tarascon.

Plecând

îndată

spre

"a căuta pre Constantin, el omori, ca în trâcăt pre Constant
fiul său, care era la Viena. Constantin aflând de vestea
întreprinderei

comandanții

recrutări
au 2.
mo.
“mie,
mi a

lui

Maxim,

trimise

preste

trupelor sale numit Edovic,

de Francezi

și de

Germani

Rin

pre

unul

din

spre a face acolo

şi dădu

ordin

luk

Constant fiiul s&ă de a veghea la siguranța cetăţii Viena
Și a piețelor din prejur. Gerontie își aşedă lagărul înaintea, lui
Arles. Insă Constantie părintele luă Valentinian, care ajunse
Mai pe urmă la Imperiii, alergând în ajutor în fruntea truPELOr lui Onorie, Gerontie se retrase cu o mică parte din
Gmenii săi, cei-l-alți înrolânduse sub steagurile Imp&ratului.
Trupele Spanionilor credură că aii dreptul de al desprețui,
după ce el a fugit atât de mișeleşce şi asediară n6ptea

casa sa cu planul de a'lucide. E! trase din înălțimea casei
sale cu unul din amicii săi numit Alain și cu un mic număr ce sclavi o cantitate atât de mare de săgeți, în cât
ucise mai mult de trei sute de soldați. Când ei nu mai
avură săgeți spre a trage, sclavii fugiră. Lui Gerontie i-ar

fi fost uşor de a scăpa în acelaș mod, însă iubirea ce avea
pentru

femeea

sa nu'i permise

de a o părăsi.

Solcaţii ră-

pindu'" din dimineţa dilei viitâre tâtă speranța de a
ranta viâţa dând

foc casei, el tăie capul lu! Alain,

ga-

amicul

său și cu consimțimintul s&ui. Femeea :u rugândul apoi cu
lacrămi de a proceda şi cu ea în același chip de câta
suferi ca să cadă în mâinile vrăjmaşilor și apropiindu-se

ea, însăşi de tăișul sabiei sale, el îi tăie capul. Ast-fel, acâstă femee care avea
fel de morte demnă
şi merită o reputaţie
lovituri, din care nici

un curagiii de bărbat, muri de un
de generositatea religiunii creștine
nemuritore. Gerontie dându'şi trei
una nu era mortală, trase pum-

nalul din câsta unde era înfipt și'şi pătrunse inima.
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CAPITOLUL

Invingerea

XIV.

lui Edovic.

Mortea

sa.

«i.

Constantin susţinea în continuă asediul de Arles, f ind că

spera, că Edovic "1 va da ajutor, dupre cum i şi aduse
în adevăr. Asediatoril fură coprinși de frică la primul svon

care

al sosirei sale și 'trecură grabnic Ronul.

Constantin

şi "1 făcu dar șefilor armatei lui Onorie,

în speranța de a

comanda infanteria aștepta pre inamic gata de luptă, în
timp ce Ulfila era pus la pândă cu cavaleria. Când armata
lui Edovic înaintase și se luă la, lupta cu trupele lui Constantie, Ulfila năvăli pe din dărăt asupra sa și o pusă în
desordine. Unil r&maseră morţi pe loc ; alţii aruncară armele
şi cerură graţie pentru visa. lor. Edovic se sui pe cal şi fugi
la, moşia lui Ecdicie, pe care "1 credea amic al său, fiind
că odinidră ”] îndatorase forte mult. Insă el "i tăiă capul
primi o bună

recompensă.

Constantie priimind

acest

din

vechii

dar

dise, că Imperiu! era îndatorat lui Ecdicie, din causa victoriei ce Ulfila câștigase. Insă el nu vroi să sufere ca un
om,

care se purtase

atât de ră

cu unul

amici, să remână în armata, sa. Astfel el nu câștigă
un folos din o ucidere atât de mișelească ca aceea.

CAPITOLUL

ssi

nick

XV.

aal B.X.
w.

e hirotonit preot.

Constantin

Cazuis

E] e ucis.

i?

Toodbste.

Armata

lui Onorie

spre a da ase-

trecând iarăși Ronul

diul dinaintea lui Arles, Constanntin se desbrăcă el însuși
de haina Imperială şi de cele-lalte pod6be a-le demnității

suverane, îndată ce află noutatea de perderea bătăliei și.
de mârtea lui Edovic și se duse la biserică unde făcu să

fie hirotonit preot.
porţile lor. Acele

Asediaţii

capitulără

şi

'şi

provincii fură îndată readuse

deschiseră

sub

ascul-

tarea lui Onorie şi aii fost după aceea guvernate de către
ofițerii săi. Constantin fiind trimis în Italia cu Iulian fiul
sti, fu ucis înainte de a fi ajuns acolo. lovin și Madim

—
despre care am
vroiseră

să
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vorbit deja, Sarus și mai malți alţii,

usurpe

autoritatea, Suverană

periră

în

cară
ace--

lași chip.

CAPITOLUL XVI...
Mortea Imperatului

dau D.N.

Onorie. Succesorii sei. Fericita:

stare a ambelor

423.

'

Imperii.

”

zece, Nu e aci locul de a povesti mai pre larg în ce mod au
vaii, fost el răpiți din lume. M& mulțumesc că am însemnat
zba- acâsta în general, spre a arăta, că e de ajuns unui Principe:
pentru a conserva, Statul săă, de a fi privit, dupre cum
era Onorie. Galla Plaucidia, sora sa din tată, care avea.
asemenea multă pietate și multă iubire pentru biserică,
locuia cu dinsul. Ea fu măritată cu Constantie bărbat forte.

considerabil prin mărimea

curagiului s&ă

și

prin

sciinţa,

sa în arta r&sboiului, care ajunse la ondrea acestei căsătorii și la societatea Imperiului prin învingerea lui Con-

stantin şi prin ruina tiraniei

sale.

Netrăind

de

cât

fârte:

puțin timp, cl lăsă doui copi; pre Valentinian, care mai
pre urmă se urcă pe tron şi pre Onoria. Imperiul de 0rient se bucura cu t6te acestea de o pace forte profundă .
ȘI vîrsta fragedă a Principelui, care'l guverna, nu împedica.
ca Imperiul să fie guvernat cu multă înțelepciune. Ast-fel
era vădut, că Dumnedeu îl favorisa cu o protecţie deosebită: înlesnirea și graba, cu care el potoli r&scâlele şi sgomotul

armelor,

sunt probe convingătore despre acâsta.

Insă

nu e probă atât de autentică ca harul ce Dumnedeii făcea.
acelui secol, de a descoperi trupurile prorocului Zacharia
și al lui Stefan, cel dintâiu martir. Nu m& pot lipsi de a
sapa Povesti cum s'a întîmplat acesta.
423.

Teodoriă,

CAPITOLUL. XVII.

Valenii.

" Afarea trupurilor proorocului Zacharie și al Sfîntului Ștefan
Voii începe

cel dintâi

prin aflarea, trupului

martir.

sfintului

extremităţile teritorului de Eleutropole,

prooroc.

La.

cetate din Fenicia,

—
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se afla un sat numit Cafar al lui Zacharie, unde Calemere
era arendaș. El era credincios stăpânului săi, dar supă-

răcios și nedrept chiar cu alţii. De și el avea aceste rele
calități, totuşi proorocul i se arătă șii dise, arătându'i o
grădină: sapă în acest loc, la doui coți de la gard, dealungul drumului pe unde se merge spre cetatea Bitherem.
Vei găsi două sicriuri, unul de lemn și altul de plumb,
care acopere pre cel dintâi. Acolo apr6pe e o butelie de
sticlă plină de apă și doui şerpi de o neînsemnată mărime
forte blândi și cari nu au de loc venin. Calemere săpând
la locul ce i se arătase și găsind cele două sicriuri, unul
într'altul, v&du pre proorocul îmbrăcat cu o haină albă,
ceea ce mă face a crede, că el era preot. Se află acolo
un copil îngropat sub sicriă, la locul picirelor, care avea
o cornă şi încălțăminte ca și Regii şi o haină de o stofă

bogată.

Clericii

şi învățații

cine e acel copil și pentru

fiind în încurcături

de a sci,

ce fusese el îngropat ast-fel, seamo.x,

dice, că starețul monastirii de Geraris, numit Zacharie, găsi 423:
-o carte veche scrisă în ebreesce și care nu era de OC meoăosiă,
dintre cărţile canonice, unde era scris, că loas Regele Ji- via.
dovilor, omorînd pre proorocul Zacharie, perdu un fiu, pe "*

care'l iubia forte mult și care i-a fost răpit șapte dile după
aceea de o morte grabnică. Acest Principe credând, că a-

cestă morte e un efect al mâniei lui Dumnedeii, porunci
ca să se pună fiul săi sub picidrele proorocului, spre a
expia, de ar fi posibil, crima sa prin acest fel de satisfa-

cere. lată ce am aflat despre acâsta. In sfirșit, de şi erai

mai multe vâcuri de când proorocul fusesese îngropat, se
găsi încă întreg, ras bine, nasul drept, barba puţin lungă
“capul scurt, ochii înfundați şi acoperiți de sprâncene.

FINE.
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Cuvîntare adresată Impăratului Teodosiii, în care
se espune rostul acestei Istorii.
Despre națiunea Evreilor. De unde a estras autorul cele ce scrie. Despre grija ce a avut să
nu spună de cât adevărul.

Despre kpiscopii cetăților mari, în timpul domnirii lui Constantin.
Constantin se convertesce la religiunea creştină
prin vederea semnului Crucii.
Constantin poruncesce, să se pârte stâgul Crucii
în armatele sale.
Combaterea acelor ce spun, că Constantin sa
făcut creștin, cu ocasiunea uciderii fiului săi
Crisp.
Constantie permite respândirea Religiunii creș-

unse

VII.

tine și Constantin o desvoltă el însuși.
Neînţelegere între Licinius şi Constantin cu ocasiunea Creștinilor. Invingerca lui Licinius
şi mortea sa.
Constantin autoriză practicarea Religiunii creștine
și dispune să se zidescă biserici.
Legi făcute în favorea clericilor și a acelor ce
observaii înfrînarea.

En
E

1.
12.

13.
14.
17.

Despre mărturisitoriă, carii trăiaii încă în timpul acela.

XIV.

10.

Inalta virtute a luă Spiridon, Episcop de Cipru.
Despre modul de viețuire al călugărilor și al
fundatorilor lor.

Modul de viețuire al sf. Antonie și al sf. Pavel.

Admirabila vieţuire a lui Amon și a iui Eutichian.

18.
18.
20.
23.
25.
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XV.
XVI.

Origina rătăcirii lui Arie. Progresul
rile dintre kpiscopi.

săi. Certu-

Imp. Constantin îndemnă pe Episcopi să se
unâscă îu cestiunea consubstanțialității fiului
lui Dumnedeii și în cestiunea celebrării Pascelui.

XVII.
XVIII.
XIĂ.
XX.
XXI

XXII,

Sinodul de la Niceea.
Doui Filosofi convertiți

la

credință

de

către

persne simple.
Cuvântarea lui Constantin adresată Episcopilor.
Episcopii se unesc la aceeași învățătură. Partisanii lui Arie sunt condamnați la isgonire.
Arie e condamnat și cărțile lui arse.
Acesiu Ep. Novatienilor, e imvitat să asiste

la Sinod.

36.

XXIII.

Pafnutie împedică să nu facă un canon, prin
care obligă pre clerici la celibat.

XăIV.
XăV.

Despre hirotoniile făcu:e de Meletie.
Onoruri făcute Episcopilor din partea Impăratului.

CARTEA
I

II.
ZII.

IV,
V.
VI.
VI şi VI,
IA, X și AL.
XII şi XII,
XIV.

A DOUA.

S
Aflarea Crucii și a cuielor Mântuitorului.
Pietatea Elenei, mama lui Constantin.
Intemeerea Constantinopolului. |

Superstiţia înlăturată de Constantin.
Dărîmarea templelor deilor.
Convertirea

mai multor

n&muri

streine.

Convertirea Iberilor, Armenilor și Perşilor.
Creștinii persecutați

de către Sapor.

Martirul Tarbulei, sf. Acepsima și a tovarășilor săi,
Martirul

unui

36.
37.
38.

Episcop

numit

Mille.

Constantin scrie lui Sapor în favorea creștinilor.
Eusebiii și Theognis sunt restabiliți in biseri- cile lor.
Atanasie e hirotonisit Episcop de Alexandria.
Despre tinereţea și educația sa.
Atanasie refusă să primâscă pre Arie la împărtășire
Sinodul de la Antiohia.
Maxim urmeză lui Macarie în conducerea bis.

30.
41.
42.
44,
45.
41.
48.
51.
55.
57.
57.
58.
60.
62.
63.

64.

de Ierusalim.

Unirea dintre partisanii lui Arie și aă lui Meletie. Rătăcirea lui Arie favorizată de Eusebiii
şi 'Teognis.

ă

Intrigile Arienilor și ale Meletienilor contra sf.
Atanasie.

65.
66.

—
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XXIII.
XXIV.
XXV.
XAVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.
.9.0-€8
XXRII,
XXX.
XIXIYV.

Pag.

Sf. Atanasie e pe nedrept acusat cum că a tăiat mâna lui Arsenie.
68.
Indienii se convertesc la Religiunea creștină.
69,
Sinodul din Tyr. Depunerea sf. Atanasie.
TI.
Sfânţirea

unei:

biserici

zidită de Constantin

în

-

Terusalira.
74.
Arie e rechiemat din exil de către Tropăratul.
Confesiunea sa.
“Scris6rea lui Constantin, exilul lui Atanasie. |
alexandru Episcop de Constantinopol refusă să
primâscă pe Arie la împărtășirea sa. Mârtea
lui Arie.
Părerea sf. Atanasie asupra morţii lui Arie.

Nouă turburări în bis. din Alexandria. Scrisârea
Imp. Constantin.
Impăratul desființeză diferite sexe.
Depunerea lui Marcel Ep. de Anoyra.
Mortea lui Constantin.

CARTEA

A TREIA.

Învățătura Sinodului din Niceea e din noă comII.
III.

IV.
VI.
VII.
VIII.

bătută de către Eusebiii și 'Teognis,
Reîntârcerea sf. Atanasie. Mârtea lui Constantin,
Pavel e hirotonisit Episcop de Constantinopole.
Răscdla produsă din causa hirotoniei sale.
Sinodul din Antiochia. Depunerea sf. Atanasic.
Eusebii de Emesa refusă Episcopia de Aleexandria. Grigorii o primesce. Atanasie fuge ]a,
Roma.
Restabilirea

lui

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

în

scaunul

Con-

Răspunsul

lor.

Pavel alungat din scaunul bis. de Constantinopole și Macedonie e restabilit în locul săi.
Serisârea lui Iuliii către Ep. de Orient în favârea lui Atanasie.
Sinodul din Sardiea. Depunerea lui Juliu și Osius.
Ep. din Occident depun pe cei din Orienţ. For-

mularul lor de credinţă.
Deosebiri de vederi între Orient şi Occident.
Sfinții Pustnici în timpul acela.
Pers6ne renumite prin sciinţa lor.
Erudiţie,

pietate, caritate,

Progresele

90.
91.
93.
94.
9%.
97.
98.
101.
102.
103.
109.

umilinţași alte vir-

tuți ale lui Efrem.
XVII.

bis. din

stantinopole. Mârtea lui Hemogen.
Serisârea lui Iuliu Ep. de Roma către Episcopii
de Orient.

IX,

Pavel

87.
88.

Religiunii creștine;

Mil.
114.

—
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XVIII.
XIX.
XĂ.
XXI.
XXI.
XXIII.
XXIV.

Sentimentele Impăraţilor faţă de credință.
Sinodul din Rimini.
Reîntârcerea lui Atanasie în Alexandria. Episcopii de Antiochia etc.
Seris6rea Impăratului Constantie în favorea lui
Atanasie.
Scrisârea Sinodului de Ierusalim în favorea luă
Atanasie.
Nevinovăţia lui Atanasie recunoscută de. Valens

și Ursacie.

|

Scrisârea lui Valens
tanasie,

și a lui Ursacie

Episcopii . catolici.

Cruci.

Sinodul din Sirmich. Condamnarea lui Foţiu
Mortea lui Magnentie, a lui Silvan șia lui Gallus.
Sosirea lui Constantie la Roma. Intrigile Ari_enilor contra lui Atanasie.
“ Sinodul din Milan. Fuga lui Atanasie.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XĂ.
XXI.

Atanasie a scăpat ca prin minune din multe
pericole. George întrebuințeză mari violențe.
Exilul lui Liberie Episc. de Roma.
Scrierea lui George Ep. de Laodiceea Episcopilor Sinodului de Ancira către Constantie.
Serisrea lui Constantie către Eudoxiii.
Liberie are permisiune să se întorcă la Roma
şi să conducă biserica cu Felix.
Cutremur de pămînt în Nicomidia. Minuni făcute
de Arsacie. Greutăţă asupra locului unde se

va aduna un Sinod.
Sinodul din Rimini.
Scrisârea Sinodului

120.
121..

IV.

Mârtea lui Martiriu și a lui Marcian.
Espediţiunile lui Constantie.

XIII.
XIV.

119.

către.A-

Mortea Impăratului Constans.
Constantie favorizâză pe Arieni și isgonesce pe

unei

117.

122.

CARTEA

Arătarea

115.
116.

din Rimini

către Imp. Con-

stantie.
Reaua primire făcută deputaţilor Sinodului. R&spunsul Impăraţului. Aprobarea formularelor
lui Valens şi ale lui Arsacie.
Relele tratamente făcute apărătorilor consubstantalității fiului lui D-qei.
Novatienii persecutați cu arme în Paflagonia.
Sinodal din Seleuoia.

123.
123
124
125
125.
126
128
129
130:
132
134%
137
138
139
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Paz.

XXII.

Deputaţii Sinodului din Seleucia primesc formu-

XXIII.

Formularul Sinodului din Seleucia primit de par-

XIV.

Depunerea

larul de la Sinodul din Rimini.

158

tisanii lui Acacie.

XXV.
XĂVI.
XXVII.

XĂVIII.

160

lui Ciril.

Contestaţii

depuneri.
Mortea lui Macedonie.

contra acestor
163

Turburări

provocate

de

- snocesorul săi,
O nouă eresie inventată de Macedonie și sprijinită de Maratonius,
Meletie e transferat de la Sebastia la Antiochia.
EI: propoveduesce doctrina sinodului: de Niceea. El e exilat.
Partisanii lui Acacie provocă noni turburări şi

favoriseză doctrina lui Arie.
XXI.

2HR

Apostasia

lui Iulian. Mârtea lui Constantie

Educaţia lui Iulian, chipul săi de viețuire.
Iulian împuţineză și slăbesce Religiunea creștină
Iulian persecută cu erudime pe locuitorii din
Cesareea. Maris Ep. de Calcedonia îi vorbesce
liber.
Falşa indulgență « lui Iulian.
Mortea

lui Georgie.

Mârtea lui Teodor și a lui Iulian unchiul Impăratului.

IX.

Eusebiu,

Nestabie

și Zenon

primesc

martirul

în Gaza.

Umilinţa şi minunile lut Ilarion. Martirul câtor-va
fecidre consacrate lui Dumnedeii și a lui Marcu
XI.
XII.

166

169

A CINCEA

Reîntârcerea lui Atanasie la Alexandria.
VII.
VIII.

165

168

Persecuţii lui George Episcopul de Alexandria.
Episcopii de Erusalim.

CARTEA

164

Ep. de Aretusa.
Martirul lui Macedonie,

179.
172
176

177
179
180.
181
183.
184

186
Teodul, Tatian, Busiris,

Basiliu etc.
Sinodul din Alexandria.
Neînţelegere între Paulin şi Meletie, între Eu-

188
190.

sebiu și Lucifer. Ilarie lucrâză cu Eusebiu.

191

XIV.

Neînţelegere între partisanii lui Macedonie și ai
lui Acacie.

192:

XV.

Exilarea lui Atanasie, Pleusius și Tit. Străbunii
lui Sozomen.
Sîrguințele lui Iulian pentru propagarea păgâ-

XVI,

nismului. Scrisori în acest scop.

193
195-
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XXII.

198
200
201

Se

204
N

XVIII,

Iulian întreb. vicleșug spre a distruge Religiunea creştină, fără să vrea să o persecute fățiș,
Julian opresce pe Creștini să învețe literile umane. Scrierile lui Apollinarie.
Sciisârea lui Julian contra locuitorilor din Antiochia. Transportarea corpului sf. Babila.
Statornicia lui Teodor Mărturisitorul. Arderea
templului lui Apollon.
leona lui Jisus Christos. Fântâna din Emaus.
Arborul din Egipt.
Evreii obţin permisiune de la Iulian să-și reclădescă templul. Ei sunt împedecaţă de la acesta,
prin focul din cer şi prin crucile miraculose,
ce se arătară pe hainele lor.

Ş

XVII.

206

CARTEA A ȘEASEA
Expediția lui Julian contra Perșilor. Mortea sa.
II.
JIU.
IV.

VI.

Ce a scris despre actsta Libanius,
Vedenie despre mârtea lui Julian.

lovian e proclamat Împărat.

|

Sinodul din Antiochia. Scrisorea Sinodului: către
Jovian.
Virtutea lui Atanasie, recunoscută de Împăratul
Jovian. Vedenia renum. -Pustnic Antonie.
Mârtea

lui

Jovian,

Asociarea

Proclamarea

lui Valentiman

lui Valens.

Sinodul din Lamsac, Cato icii alungaţi afară din

VIII.

Revolta lui Procopie. Mârtea sa. Căderea lui E-

IX.

Rele tratamente făcute celor ce susțineaii Doctrina Sinodului din Niceea.
Împăratul Valens persecută pre Catolică. Fă trimit deputaţinni la Valentinian și Liberiu.
Profesiunea de credință a lui Eustațiu, Silvan
şi 'Theofil către Liberiu.
Sinodul din Sicilia și Tyana. Persecuţia Catolicilor. Fuga şi reîntârcerea lui Atanasie.
Demofil e ales Ep, de Constantinopole de către
Arieni și Evagrie de către Ortodoxi.
Imp. Valens porunci să se omâre 80 de preoţi

x

VII.

XI.
XII.
XIII,
XIV.

Biserici de către Arieni.
leusius, Pocăinţa

Neînţelegere

sa. Eunomiii îl urmeză.

218
219
291
292
223
224

227
228

229

Basiliu urmă lui Eusebiii. El vorbesce cu o mare

libertate.
VII.

216

între Eusebiu și Basiliu relativ la

Biserica, de - Cesareea.
XVI.

209
212
214
214

Prietenia

dintre Basiliu și Grigorie.

230
231

—
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XVIII.

Adunarea poporului din Edesa,
serică a sf. Toma.

aprope

de o bi-

XIX.

Mortea sf. Atanasie. Lucius Arian ia în stăpâ-

XX.
XA.

nire Biserica, Petru fuge la Roma.
Călugării persecutați în Egipt. Minunile lor.
Statornicia Seyţilor în credință, Generâsa liber-

XXII,
XXII.
XXIV.
XAYV.
XAVI.
XXVII.
XXVIII.
XNIĂ.
XXX.
XXII.
XXXII.
XXAŢI).
XXIV.
XANYV.
XXAVI.

XXXVII,
XXXVI,
XXX,
XL.

233
234

.
tate a lui Valentinian.
Se decide că sf. Duh e de aceeași substanță eu

236

Părintele şi cu Fiul.
Mârtea lui Liberiu, Neînţelegere între Damas și
Ursin. Scris6rea lui Damas. Epis. din Ilyria.
Ambrosius e ales Episcop de Milan. Novatienii
serbeză pascele dupre modul Evreilor.

231
238
240

Eresii inventate de Apollinarie și susținute de
” Vitalle.
O nouă

eresie întrodusă

chipul de a, boteza.

de Ennomin

Judecata lui Grigorie, Episcopul
despre Eunomie și Apollinarie.

242

relațiv la
244

de

Nazianz
246
248
250

Sfinții pustnici cară aă înflorit în Egipt.
Călugări renumiţi din 'Tebaida.
Despre Călugării de la Scetis. Despre Origen
Didim şi Cronion.
Monastirile din Nitria şi altele renumite.
Călugării renumiţi din Palestina

Pustnicii, renumiţi în Syria
Călugări

renumiți, pe lângă

Edesa

Filosofi persecutați de Valens

o

Mortea Imp Valentinian. Proclamarea tînărului
Valentinian fiul săi. Discursul rostit de către
Themistius în presenţa lui Valens.
Goţii îmbrățiștză Religiunea creștină și. urmeză
rătăcirile lui Arie.
Răsboii între Romani și Seracini. Pace încheiată; între ei. Origina și Religiunea acestor din
urmă. Convertirea lor la, credință

Petru ia conducerea Bis. din Egipt

Valens

pregătesce de resboiii contra Goţilor.
Mortea !mpăratului Valens.
!
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II.
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232

?

255
251
258
259
260
262
263
264

264

se
269
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Saracinii dati ajutor Romanilor. Graţian lasă,
fie-căruia libertatea credinții sale.
Teodosiii e ales împărat. Sinodul din Anţiochia.
Neînţelegere între partisanii lui Meletie și ai lui

" Paulin p. scaunul Bis. din Antiochia.

272.
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24,
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Botezul lui Teodosiu. Ordonanţă contra sectelor.
Demofil Episc. Arienilor e alungat din Constan:

tinopole.

Intriga Arienilor. Elocinţa lui Eunomiu..

VI.
VII.

vVUL
IX.

Sinodul din Constantinopole. Demisiunea luă Grigorie.
Alegerea. lui Nectarie. Naşcerea și moravurile
sale.
Decretele Sinodulni.

modestie

Rara

a lui Martirie.

'Fransportarea

corpului lui Pavel. Inmormîntarea lui Meletie.

XI.
XTI.
XIII.

Flavian e hirotonit Episcop de Antiochia.
Proect pentru unirea Religiunilor.
Firania lui Maxim, Ambrosiit Ep. de Milan :persecutat. Mârtea lui Graţian.

XIV.

Nascerea lui Onoriă. Triumful lui 'Peodosiu.
Dărîmarea templurilor idolilor.
Nectarie seste pe Penitencier din Biserica sa.

A
ai

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XXI.
XXII.
XXIII.

Rătăcirile lui Eunomiii, Teofron
O

nouă

rătăcire

Observări asupra

a Novatienilor.

și Eutihie.

Pascelui.

Serb.

obiceiurilor

deosebirii

ciplinii Bisericilor.

Prosperarea Relig. creștine, Dărîmarea
rilor, vărsarea Nilului.

214.
276.
217.

280.
281.
282.
283,
284,
286.
288.
289.
291.
293.
295.

și dis298.

templu300.
301.

Aflarea capului sf. Joan Botezătorul.

Mârtea tînărului Valentinian. Revolta lui Eugemiti. Predicarea făcută de un Pustnic.
Răscdla locuitorilor din Antiochia. Mânia împ&-

302.

XXIV.
XXV.

Victoria câștigată asupra lui Eugenii de 'Peodosiii.

304.
305.

Prelat.

306

XXVI.
XXVII.
„XAVIII.

Minuni făcute de Donat și de Teotim.
Minunile sf. Epifanie.
Virtuţi deosebite ale lui Acacie Ep. de Bereea,
Zenon și Ajax.
Aflarea reliquiilor prorocilor Abacum și Micheea.
Mârtea împ. Teodosiii.

XXI.

ratului potolită de Flavian.

Masacrul locuitorilor din 'Tesalonic. Generosa liVirtuţile

bertate a. lui Ambrosii.

CARTEA

lui

lui

între eretici. Bunele calități ale lui Sisinie.
Educaţia şi modul de vieţuire al lui loan Chrisostom. Ridicarea sa la Episcopia de Constant.
Joan

reformsză

311.
312.

'Teodosiii. Epis-

copii marelor cetăţi. Mortea lui Rufin Desbinări

ŢII.

309.

A OPTA

Arcadie și Onorie urmeză
JI.

308.

moravurile

clerului săi şi recon-

ciliază pe Flavian și Papa.

314.
317.

319.

—
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Pag.

Capitol.

IV.
VI.
VII.
VII.
IX.

XI.
XI.

Întreprinderile lui Gainas și mortea sa.
Vuterea minunată a elocinței lui loan. Minune
făcută cu o femee necredinei6să
Ioan Episc, de “Constantinopole îşi face visita
sa în Asia și în Frygia.
Sârta lui Eutropiit, insolența și mortea sa.
Antifâne întroduse da loan Ey. de Constantinopole. Efectul predicărilor .sale.
Sfat dat Olympiadei de către loan Ep. de Const.
Plângerile călugărilor şi ale clericilor contra lui.
Neînţelegere între Severian Ep. de Gabales și
Toan.
Dispută provocată în Egipt asupra acestei chestiuni: daca D-deii are o figură trupescă.

Duşmănia lui Teofil, către acei patru

320.
323.
324.
326.
327,
398.
329.
330.

călugări

ce se numiaii marii fraţi.
Călugării fac recurs la loan Ep. de Constantinopole.
Epifanie condamnă scrierile lui Origen și ridică

331.

poporul din Const. contra lui loan.
XV. - Conferinţa între Epifanie și marii frați
XVI. Ura Împărătesei contra lui loan. Sosirea lui 'Teofil şi a lui Cyrin.
XVII. Sinodul ţinut de către Teofil. Citaţie făcută lui

334.
336.

XIII.
XIv.

loan Ep.

de Corst. Condamnarea

sa.

XVIII,
XIX.

Răscâla poporului. Rechiemarea lui loan.
Relele intenţiuni a le lui Teofil. Plecarea sa, mortea lui Nilamon. Restabilirea lui Ioan.

XX.

loan Ep. de Constantinopole predică contra. statuei Impărătesei. El e depus de către un Sinod.
Violenţe comise în biserică. Intreprinderi contra

XXI.

vieţii lui loan.
XXII.
XXIII.
„XXIV.
XIV.
XXVI.
XAVII.
„XXĂVIII.

333,

337.
338.
340.
341.
343.

"844.

Plecarea lui Ioan Ep. de Constantinopole. Aprinderea Bisericii,
Arsacie e ales în locul lui loan. Amicii, acestui
din urmă sunt persecutați.

343.

346.

Crudimi exercitate contra-unui citeț, contra unui
preot şi contra unei dame pidse.
'Turburări provocate de 'Stilicon.

Scrisorea lui Inocenţiu “Episcop de Roma
loan.
Mârtea

împărătesei

Eudoxia.

348.
350.

către.
350.

Mortea lui Arsacie

Ep. de Constantinopole.
Măsurile

luate de Inocentie spre convocarea unui

Sinod și spre restabilirea
cestui din urmă.

lui Ion. Mortea a355.

— 384 —
CARTEA

A NOUA.
Pag.

Capitol.

Mârtea Împăratului Arcadie. Venirea lui Teodosiă cel tînăr la imperiit. Educaţia sa. LaWI.
III.
1V.

ude aduse Pulcheriei, sora sa.
Aflarea Reliquiilor celor 40 de martiri.
Laude aduse Pulcheriei și surorilor sale.
Incetarea, ostilităţilor contra Perșilor, mârtea lui
Stilicon.

Câte-va

popâre

streine

se unese

Asediul Romei.
Ambasada trimisă la Alarie.
Attalus e proclamat Impărat. El cere ertare lui

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV,
XV.
XVI.
XVII.

362.
363.
364.
365.

Onorie și o obține.
JX.

361.

cu Romanii.

Altele sunt risipite.
VI.
VII.
VIII.

356.
358.
360.

Zadarnice speranțe ale păgânilor și ale
ilor. Luarea Romei.
Virtutea unui domne romane.
Perderea mai multor tirani în Occident.

arie366.
367.
368.

Teodosiol și Lagadius se refugiază fie-care la
unul din cei doui Impărați. Constantin și Constant se retrag la Arles.
Gerontie face ca Maxim sa ia
viului, E] e prins și ucis.

369.
podâbele

Impe-

Invingerea lui Edovic: Mortea sa.
Constantin e hirotonit preot. El e ucis.
Mâwtea îinp. Onorie. Succesorii stă.

310.
31].
311.
312,

Aflarea trupului proorocului Zacharie
Ștefan cel întâi martir.

313.

și al Sf.
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