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Biserica, creştină'este- societatea relipi6să morală instituită de Mântuitorul Iisus Christos, pentru

îndreptareaşi sfinţirea Omenilor. Ea

are misiunea

de a pastra învățăturile Mântuitorului şi a le r&spândi la, tote poporele. Pentru îndeplinirea acestei
misiuni biserica a lucrat în timp, sa desvoltat cu

timpul

și deci are o

istorie proprie.

Istoria bisericâscă ne arată cum

creştinismul

şi piedicile

la diferitele popâre

s'a răspândit

ale lumei,

cum

ce a întimpinat -biserica în rEspân- .

direa creştinismului, persecuțiile ce a suterit, relaţiunile ce a întreținut cu statul, căci popârele.

aii observat față de ea o politică variabilă.
Istoria progreselor şi a suferințelor bisericei nu

formâză istoria complectă a ci: Biserica întemeiată

de Mântuitorul trebuia să crâscă și să se desvolte, trebuia să devie arbore mare, după cum
semînța de muştar din pilda Mântuitorului a devenit arbore, în care ai venit şi s'aii odihnit paserile ceriului. Dar ori-ce arbore nu-și întinde
ramurile numai deasupra pămîntului, ci şi sub
pămînt. Tot aşa şi biserica, creştină şi-a desvroltat
în decursul timpului constituția, cultul și diseiplina ei...
|
Mântuitorul Iisus Christos, capul nevădut al

„biserieci, a depus în ea învățăturile sale, iar Duhul

4

e

în idolatria ce domnea la popârele vecine, totuşi
el a fost în parte ferit prin activitatea profeților,
cari ai explicat legea Domnului și aii preţlis venirea Mântuitorului. Cel din urmă dintre ei, I6n
Botezătorul, a pregătit poporul ca să primească

pe Mântuitorul lisus Christos. Iudeii aşteptaii cu
nerăbdare venirea Mesiei, iar așteptarea generală
se înșela de înşelători cari le făgăduiail un liberator politic. Mesia însă avea să elibereze sufletele şi mavea să întemeeze o împărăție pămîntească, ci o împărăție cerească.
|

Mai înainte de venirea Mântuitorului Iudeii tre-:
cuse hotarele Palestinei şi cu încetul se răspândise în tote părţile imperiului roman. Aşa că
la ivirea

creştinismului

găsim

pe

ludei ameste-

caţi printre celelalte popâre şi nu-i de mirare dacă
ai fost

influenţaţi

de

mediul

în care

trăiaii

și

dacă şi ei la rândul lor ai influenţat asupra păgânilor, atrăgându-i la. religiunea lor. Venind în
atigere cu Iudeii, păgânii ai cunoscutși ei cu-

prinsul legei Domnului.

|

i

E lesne de înţeles că puţini păgâni ai curajul
să înfrunte

disprețul

concetăţenilor

şi să se de-

clare membri ai sinagogei iudaice. Totuşi găsim
păgâni cari aii primit circumeisiunea și s'au făcut
prozeliţi.
|
DR
Mulţi păgâni aii părăsit templele, ai îmbrățişat cultul lui lehova şi s'aii făcut prozeliţi ai .
porţei. Aceşti prozeliți erai viitorii recruți ai creş-

tinismului, care: avea să le satisfacă aspiraţiunile
legitime
ale sufletelor lor. Aşa dar una din causele care a ajutat. răspândirea creştinismului la păJâni a fost împrăştierea iudeilor peste intrega suprafaţă a: pământului, pentrucă .această răspândire
a dal prilej multor păgâni să cunoscă şi să adopte

legea Domnului şi să primească apoi cu înlesnire
creştinismul.
“Păgânii mai erai pregătiţi să primească creş-

tinismul.şi în alt mod de cât prin iudeii împrăștiaţi în lume. In adevăr religiunile păgânescă încercaseră să mulţumâscă aspiraţiunile inimei ome-

nesci cu uiiele învățături. Intre aceste învățături,
unele precum : tradiția universală despre legătura
dintre Omeni şi dei, cum şi sacrificiile întrebuințate
ai fost o bună pregătire pentru tdte poporele spre
a le face să primescă doctrina fundamentală a creştinismului despre sacrificarea Fiului lui Dumnegeă
Deniru mântuirea Omenilor.:
|
„In curgerea vremei, Filosofia încercase să înlocuiască religiunea în clasele culte și să reformeze viaţa morală, dar la ivirea, creştinismului ea
însăși se convinge că acstă lucrare era peste
puterile sale şi de aceea perde nădejdea de a
mai face acâstă reformă. E adevărat, filosofii frun-

taşi, ca Platon şi Aristotel învăţaseră existenţa unui
Dumnedeii, dar lumea numai primia, cu acelaș
entusiasm doctrinele epicureismului lui Zenon Şi.
Epicur, care învăţa că bunul suprem e plăcerea, iar
destinul orb guverneză lumea. In fine, cei-V'alţi filosofi nu se mai sileaii să afle adevărul, ci se îndoiaii
de tote lucrurile ce nu le cădeaii sub sensuri.
La venirea creştinismului nu numai că lumea

doria aflarea adevărului, dar începuseră să se ivâscă
şi alte puncte de atingere între păgânism şi creştinism.

Oră cât de mari .şi de

multe

erai. greşa-

lele păgânilor, se mai găsiaii încă în filosofie Şi
religiune rămășițăde adevăruri.
Şi tocmai aceste

remăşiți ai înlesnit convertirea păgânilor -la creşti-

nism.: Învățăturile lui: Platon înclina spiritele către
conceperea
creştină a lumei, după cuni morala lui

Seneca, Epictei şi Marcu 4 Aur eliu cari învăţai împlinirea datoriilor şi jertfirea de sine dispunea spivitele pentru primirea în văţăturei mai înalte a mo-

ralei creştine. Creştinismul era menit să satisfacă
tâte nevoile inteligenţei şi ale inimei omenesci.
Mintea omenirei, chinuită de îndoială, doria să afle

adevărul, iar creştinismul îi oferea adevărul dorit.
.
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- Inima omenâscă prin practica păgânismului era
întinată de tâtă amărăciunea patimelor celormai

josnice.

Creștinismul o curăță seoţând-o din -ghia-

“vele viţiilor şi o învaţă
mai sublime. Filosofia a
să pregătescă spirilele ca
ca atare ea este ana din

practica virtuţilor» celor
contribuit deci întru căt-va
să primescă creştinismul şi
causele ce a imlesnit re&s-

pândirea

Putem

creştinismului.

să gicem cu Cle-

“pândirea creştimsmului mai avemși altele de altă
ordine. Mai tâte popârele lumei vechi ai fost su-.
puse de Romani şi unite sub puterea lor; îar anificarea politică a lumei vechi a înlesnit mult respândirea
evangeliei,
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ment Alexandrianul: , Dumnedeii a dat legea Iudeilor
“şi filosofia păgânilor spre a-i conduce şi pe unii şi
pe alţii la Christos“.
Pe lângă aceste cause morale ce aii înlesnit r&s-
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Prin absorbirea popârelor de către Romani barierile dintre ele cădeaii, iar urile naţionale se mai
îndulciaii. Limba grecă a devenii mijlocul de comunicare pentru respândirea învețăturilor. Am putea

dice cu Origen, că formarea unui imperii universal
şi a unei limbi universale a fost voită de Dumnedeii
pentru a înlesni: lăţirea creştinismului la tâte poporele:
“Providența dumnegeiască a făcut ca Romanii să
facă

cele: mai bune căi

de comunicaţie, de care

crediai că se vor folosi numai armatele şi procon-

0

sulii lor; însă aă inlesnit cu deosebire transporturea
apostolilor creştinismului spre a vesti învețăturile dlântuitorului. Disus Christos. Nu puţin a înlesnit răs-

pând
irea
. creştinism
ului

și 7elaţiunile comerciale ale

Romanilor cu celelalte popore, de care ai sciut să
se folosescă creştinii timpurilor primitive.
.
Dacă Iudeii răspândiţi în diferite părţi ale humei,
dacă filosofia păgână cum şi absorbirea poporelor în împeriul roman; dacă existenţa unei limbi universale,
uşurinţa transportărei din

o provincie în

alta şi re-

laţiunile comerciăle ale Romanilor ai ajutat răspândirea creştinismului, apoi să nu credem că religiunea
creştină este resultalul unei desvoltări omenesci. ba, .
esle dumnedeiască în origina sa şi numai pentru
răspândirea ei ni ajulal şi aceste împrejurări pe
lângă ajutorui dumnedeesc, care a întăril-o şi a făcut-o
să Liruâscă cele mai grele piedici ce-i slăteaii în cale.
$ 3. Starea politică și morală a Iudeilor și a Păgânilor..

Starea politică şi morală a lumei vechi merită
să fie studiată cu atenţiune, fiind-că înlesnesce

priceperea mai multor cestiuni din istoria bisericescă. Imperiul Roman stăpânea. aprâpe întrega

lume cunoscută la ivirea creştinismului, iar istoria

sa resumă aprâpe istoria tuturor popârelor. Dintre
popbrele Europei numai Germanii mai resistaii pu-

terei

Romanilor,

aşa

că aceştia la urma urmelor ai

fost siliţi să renunţe.la cucerirea lor.
|
.
Palestina, pe. timpul Mântuitorului, făcea parte
din imperiul roman, iar în. Zudeia domnia Irod:
cel Aare. Regatul săii se compunea din patru provincii

mai

însemnate

și anume:

Galileia şi Pereia. După

Iudeia, Samaria,

mortea -lui Irod şi urgi-

.-

- q——

Mi

sirea
parte
mane,
vincii
trarhi

urmașului scii Arhelau, Iudeia
din Samaria aă fost prefăcute
Restul Palestinei s'a împărţit
sai telrarhii, iar conducătorii
atârnaă direci de Romani.

Starea

politică

din acestă vreme

şi cea mai mare:
în provincii roîn patru pro-:
lor numiţi tes'ar pulea carac.

levisa pe de-o-parte prin marea extindere a dominațiunei' Romariilor, îar pe de altă parte prin ajungerea:
imperiului roman la culmea întinderei şi a pulerei.
Iu ce privesce starea morală a ludeilor, putem
spune că ea era din cele mai decădule. Curăţenia cre-:
dinţelor celor mai sfinte se stricase. Dogmele fundamentale ale mozaismului, ca nemurirea sufletului,
providența dumnedecscă, deveniseră pentru elita

socială numai nisce simple opiniuni, "iar îndoiala.
făcea pe unii să le nege cu totul. Fariseii stricaseră legea Domnului de şi susțineail că numai o:
explică. Ei ai lăsat de oparte tâte poruncile legeă.
morale, care loviaii egoismul şi pasiunile lor, ai.

inventat o mulțime de practice exteridre, aii desvoltat fără măsură unele tradițiuni ale străbunilor,
și ast-fel aii isbutit să-şi facă o lege după placul
și interesul lor. De şi se arătaii poporului ca cei
mai buni 6meni, de fapt ei erai nisce ipoeriți, căci

împlineai poruncile legei numai pentru ca să fie:
vâduţi şi lăudaţide 6mmeni.
Saducheii îşi băteuă joc de ori-ce adever şi negat:
atil adeverurile morale naturale,
cât şi pe cele din
'vevelaţiunea dumnedeiască. Ei negaăi nemurirea sufletului şi na admileaăi nici o idee despre -pedepsă:
şi resplată. Virtutea nu era pentri ei-de câto vorbă:
sonoră, îur interesul şi plăcerea. erai, legea. lor Su-premă.
Eseii admiteai providenţa dumnedeiască, dar 0« îm-:
pingeaă până la futalism. Fă învă&ţaii nemurirea su--
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fletului, dar admiteaii și distrugerea complectă a
corpului. Modul lor de viaţă era simplu “în apa-

renţă, dar prea exagerat în unile privinţi. Secta
acesta era mai mult un fel de societate secretă,
Din punct de vedere religios Iudeii dar erai

divisaţi în trei secte, care se combăteaii

una; pe

alta cu înverșunare, îar din acestă combatere a urmat decăderea morală până la acel grad, în cât Iosif
Flaviu spune că Ierusalimul se asemana cu Sodoma.
şi Gomora.
La venirea Mântuitorului Iudeii. în genere ţi-

neaii cu fanatism mai mult

la cultul exterior Şi

învăţaii că mântuirea şi sfințenia constaii din observarea. materială a riturilor figurative. Poporul iudeii.
era din punct de vedere moral un bolnav orgolios,
pe care numai: Dumnedeii putea să-l vindece.
Dacă starea morală a Iudeilor era din cele mai

triste, apoi de la sine se înţelege că starea mo-

rală a păgânilor

era și mai

decădută. Lipsiţi

de

ideia adevărată despre Dumnedeii nu puteaii să
aibă o morală sănătâsă, întru cât o asemenea mo-

rală este o consecinţă a punctelor principale de
credință.
|
|
Păgânii imainle de venirea Mântuitorului, cădu-

seră

intr'o

conrupţiune

spăimântălăre,

la

care

se

adăugase ca o urmare naturală Şi crudimea,
După ce păgânii perduseră înţelesul originei și
al menirei lor, apoi mai trata cu cea mai mare

-crudime pe semenii lor. Dispreţul demnităţei omemesci. este. 0..trăsură. distinctivă .a păgânilor... Copilul, femeia, bătrânulşi învinsul cari sunt egali
ca fraţi în societatea creştină, erai despreţuiţi şi -omoriţi. fără milă de păgâni..

„ȘI

era natural ca starea “morală

a

păgânilor să
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fie cu totul decădută, din momentul ce însuşi păgânismul, nu era de cât sărbătorirea viţiului.
Dacă ne mai amintim că fatalitatea conducea:
viâţa păgânilor, atunci înţelegem cum într'o ast-fel
de viaţă, viţiile erai incurabile, iar inclinaţiunile

cele bune imposibile. In adevăr fatalismul nimi-

cea libertatea morală şi consciinţa fără de care
morala omenească rămâne un cuvînt fără înţeles.
Incerearea, filosofilor de a regenera viaţa morală
wa isbutit, aşa că păgânii eraii tot sub stăpânirea vi-

ţiilor. Şi din momentce păgânii ajunseseră astfel, familia şi societatea nu se mai putea menținea.
Drept vorbind, nică nu erait legi -cari să asi-

gure prosperitatea familici, după cum în timpurile din urmă nu mai erai virtuțile, care trebue
.
să împodobescă viaţa familiară. .
Părintele familie) nu era la păgânide cât un tiran,
care după ce'şi făcea din femee o sclavă, devenea,
după cum îl conducea interesul sei, calăul. copiilor
săi. Alama se îngrijea de lux şi de plăceri. Copilul
era lăsat pe mânile sclavilor, de la care înveța tdte
viţiile, pe care apoi le desvolia în familie şi societate.

Sub strălucirile civilisaţiunei vechi găsimo rar

morală. Libertatea mu era de cât o vorbă, omenia
un cuvint disprețuil, dar dreptul şi dreplatea ajunsese în timpurile din urmă numai o amintire. Roma,

centrul lumei civilisate, ajunsese centrul conrupţiunei morale,

care de acolo

cu cultura la tâte popârele.

se r&spândea

odată

Courupţiunea morală

lăsa un gol în suflete, iar disperarea le chinuia
îngrozitor. Abisul în care se cufundase. păgânii

:
mai: putea
era fără scăpare şi numai Dumnedeii
să-i deştepte şi săi readucăla viaţă... -.
Ast-fel se presintă starea politică şi morală a lu-

deilor şi păgânilor înainte de ivirea creştinismului.

-

PERIODUL Ii
|
-DE LA INTEMEIEREA BISERIGEI CRESTINE PANA LA 313 DUPA CERISTOS
$ 4. Aşteptarea Mesiei. Mesia şi învăţătura sa.

„In curgerea vremei ludeii şi păgânii se convinsese că cunoscinţa religidsă și viaţa morală nu
se puteai îndrepta prin numai puterile omului. şi

«decă așteptaii un ajutor de sus. Iudeii aşteptaii pe

„Mesia,

care

după spusele profeților trebuia. să în-

pace omenirea cu Dumnedei
părăţie spirituală.
Păgânii simţiai

crisa

şi să fondeze o îm-

morală

în care se aflaii

și doriai un ajutor supra-natural pentru ca să scie
sigur ce trebue să creadă despre Dumnedeii şi cum

trebue să trăiască spre a-i plăcea.
|
Pe timpul acestei aşteptări şi dorinţi generale des„pre un ajulor dumnedeesc, se născu Ilesia,în Bel-

leemul Iudeii, după cum predisese profetul Michea.
El

a venit în lume

ca să înveţe adevtrul

ab-

solut despre Dumnedei și raporturile lui cu lumea,
cum şi despre viaţa morală a omenirei. Mântui-

dorul a venit în lume ca să desființeze vechea legătură, care se basa pe frica de Dumnedeă şi să
închee o nouă legălură, care să se înlemeeze pe îubirea de Dumnedei.
-

Pentru îndeplinirea acestei misiuni lisus s'a
născut în chip supra-natural din Sf. Fecidră Maria. |
La opt gile după nascere i s'a dat nume pruncului,

numindu-se

Iisus,

care însemnâză : 1ân-

tuitor,că avea să: mântuiască

poporul de păcatele
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sale. A petrecut pe lângă

casa

părintescă

până

la, 30 de ani, când începe activitatea mesianică,
după ce mai întâi primesce botezul de la Sf. I6n
Botezătorul. In timpul activităţei sale pămîntesci,
lisus a avut pe lângă dânsul 12 apostoli.
Mântuitorul Christos avea să lumineze mintea
-omenirei cu lumina adevărului, de aceea doctrina
pe care o predică este cea mai perfectă.
Dacă resumăm aceea ce Mântuitorul a învăţat,

constatăm că el a desvoltat şi întărit cu autoritatea sa, următârele puncte de credinţă : există
un Dummnedeii spiritual, care a creat totul ; sufletul
este liber şi nemuritor ;. există o viaţă viildre, în
care Gmenii vor fi răsplătiți sai pedepsiţi după fap-

tele lor.

După ce a întărit aceste adeveruri apoi, pe basa
lor, a desvollat doctrinu despre întruparea Fiului
lui Dumnedeă, despre Sfinta Treime, despre rescumpărarea nemaului omenesc prin morlea de cruce, despre
harul luă Dumnedeii şi Sfintele Taine, prin care se
transmite omului ajutorul lui Dumnedei.

Pe temeiul. suferinței și' a renunţărei de sine,

Mântuitorul a stabilit o nouă lege morală, care
se pote resuma în iubirea lui Dumnedeit şi a 6menilor. El ne învaţă să nu tremurăm înaintea. lui
Dumnedei, ci săl iubim ca pe un părinte bun. Ne-a
poruncii să nu despreţuim pe sărac şi să nau apăsăm pe cel slab, ci să-i iubim ca.pe nisce fraţi şi
egali ai noştri. Mântuitorul Christos cere să iubim
pe vrăjmaşi, să ne sacrificăm averea pentru binele
aprâpelui. Ast-fel iubirea este vegula judecăţei lui
Dumnedeii,
pedepsei...

Mulțumită

obiectul

văsplătirei

eterne
E

saă' motivul
!

doctrinei moralei creştine, familia se

veconslilue pe o basă adevărată, femeea devine egală

16

bărbatului, copilul e ceva sfint, sclavia dispare şi
se constitue o societate nouă întemeeală pe iubirea

creştină.

a

E

„Im ce privesce chestiunea cum trebue să ne
închinăm lui Diumnedei, Mântuitorul a învăţat
adevărata închinare, când a dis : „Va veni vremea,
când nică în muntele acesta, nici în Ierusalim ve

veţi închina

Tatălui.

Dul,

este

Duinnedeii

şi cei

ce

se închină lui, cu duhul şi cu adeverul se cade să
se închine.
|
Invăţătura lui Mesia s'ar putea resuma ast-fel:
adeverul în dogmă, curăţenia şi iubirea în morală
şi sinceritatea

în

închinare.

Dar Mântuitorul „întru ale 'sule: a venit şi ai
sei pre densul nu "l-ai primit.“ Fariseii. şi Sa“ducheii “l-ai prigonit cu - înverșunare, fiind-că
combătea învăţăturile lor greşite cum şi modul
lor de-a lucra numai de ochii Gmenilor. După
ce lisus Christos învăţă trei ani, fu vindut Fariseilor de cătră Iuda Iscariotânul, fu acusat de
vrăjmaş.ii
săi, judecat și condamnat la mârtea
de cruce; prin acâstă morte a eliberat omenirea

de sub stăpânirea păcatului. La mârtea

sa cata-

petâsma bisericei sa despicat de sus și până jos,
spre a arăta că legătura dintre poporul iudei şi

Dumnedeii
legătură,

s'a desființat, că s'a încheiat o nouă

de la care nu Sa

esclus nici un popor.

lisus a petrecut trei dile în sînul pămîntului, apoi
a înviiat prin puterea sa dumnedeiască. După
înviere

el a mai petrecut

40

de dile

pe pămiînt,

apoi s'a înălțat la ceriii, de unde va veni iarăși
ca să judece

viii şi morţii..

Mesia a venit în lume în momentul aşteptărei
şi dorinţej.generale şi a răspândit învățătura cea
mai perfectă. Invăţătura lui lisus este sublimă:
Te

.

ii

i:

18

CE A

-vîntare frumâsă .că acum s'a împlinit: profeția lui
Joil, care dicea :: „Aşa. dice :Domnul, în vremea
accea voii turna din duhul
me asupra a tot trupul
şi fiii şi fiicele ndstve vor profeţi.“. Tot-odală a arătat că lisus cel răstignit de Iudei este adevăratul
Mesia, care-a inviat diu-morţi
şi s'a înălțat la ceriiă.

* Cuvîntarea apostolului a făcut

așa .de.mare

im-

- presiune asupra locuitorilor Ierusalimului, în cât
ca la :3000 de ;6meni ati :credut în Iisus Christos,
S'aii'ibotezat în nuniele Sfintei. Trăimi şi. aşa s'a
întemeiat: prima: comunitate creștinăîn Ierusalim.
Cei cari, creduse:în lisus :Christos se adunaiiîn
fie-care di ca să se râge în comun, să săvîrșâscă
taina. sfintei.; Euharistii şi spre -a.:fi. învăţaţi: de
apostoli. “Nică:
nu eraii cast de rugăciuni propriă

dlise, “ci se aduniii prin casele. creştinilor de luai
parte la sfinta: Euharestie, «dar mergeaii şi la, tem.
plul iudaie.. Creştinii, spre a arăta iubirea ce-i
lcgă, instituiră agapele,- care eraii nisce mese pu-

blice de dragoste, unde săracii găsiaii hrana dilnică. Așa dar la serbătârea cinci-decimei s'a .întemeiat biserica din Ierusalim şi cu dreptul acâstă
di este diua: întemcierei bisericei creştine.
O
“Nu -după multă vreme:-Petru şi Ion s'a dus la
biserică,
la. ra a noua, ca să se râge. La uşa bise-

ricei era. un paralit
care ic,
-cerea milostenie de la

“trecători. Pe: când: apostolii vroiai să intre în biserică, el întinse mâna și: ceru milă. Petru se uită

la: el și dise: aur

şi argint nu am, iar ce am îţi

dai. In: numele lui Iisus Christos Nazarineanul scda.
lă-te şi umblă !

"Apoi Petruîl apucă: de: mână: şi-l ridică, iar
"bolnavul se însănătoși. Cel vindecat intră în bisezică cu

“apostolii şi mulțumi lui Dumnedeii pentru

dobândirea :sănătăţei.. Poporul: se strînse în jurul

Aaa

Eee]
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„Din Damasc a plecat în Arabia, unde medită
asupra adevărurilor religiunei creștine, iar peste
trei ani a venit la Zerusalim, unde a făcut cu-.
noscinţă cu apostolii Petra şi Iacob, fratele Domnului.
A stat puţin la Ierusalim, căci peste puțin îl
găsimîn patria sa, de unde îl aduse la Antiohia
Barnaba, pentru ca să-i ajute în conducerea bi- sericeă. DW'aici înnainte - Antiohia devine centrul
apostolatului, iar zelul săă nu s'a mărginit numai
la predicarea credinţei creştine într'un singur oraş,
ci în mai multe. Din persecutatorul cel. mai înverşunat al creştinilor s'a prefăcut în apostolul
cel mai zelos, care a întreprins trei căletorii mâsionare,

în

cursul

cărora

a convertit

frte

mulţi

Omeni la creştinism şi a fondat mai multe biserică.
Cea dintii călelorie a întreprins-o înnainte.de
sinodul apostolic, împreună cu Barnaba, nepotul
stii. Din Antiohia Siriei s'au dus în Seleacia, apoi
în Cipru, unde aii predicat şi înfiinţat biserici.

La, Cipru, Pavel a botedat pe proconsulul roman
Sergius . Paulus, şi

îşi schimbă cu

accstă ocasie

numele din Saal în Paza.
Aă mai vestit: învățătura Domnului. în prima călstorie prin Perga, Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra.
şi Derbe, iar pe urmă s'aii întors la Antiohia.

Im călătoria întâi Pavel şi Barnaba ai dobândit
resultate

frumâse,

dar

aii

suferit

multe

nevoi

și

necazuri, pricinuite mai ales de Iudei, cari îi ur“mărci

și căutai

Ciletoria

după sinodul

Bainaba
unde

a

să aţiţe poporul

contra lor..

doua misionară. a avul

apostolic,

loc,

imediat

între anii 50 şi 54 d. Ch.

a părăsit pe Pavel" şi s'a dus în Cipru,

se crede că a suferit mârtea martirică. Pavel

însoțit la început de Sia,

iar mai

târdii de Luca

și Timoteiu, a visitat. bisericile întemeiate în prima călătorie, a. străbătut Frigia şi a aruncat primele

„seminţi

ale credinţei creștine în Galatia.

„Pe urmă a trecut în Buropa, undea predicat
în Macedonia şi Grecia, vestind evangelia în Li-

lipi, Tesalonic, DBereea și dtena. Aici a fost tras

la răspundere înnaintea Areopagului, dar a scăpat
de condamnare printi'o cuvântare strălucită, care
se privesce
ca model:de apologie a creştinismului.
“In fine, după ce a predicat un an şi jumătate
la - Corint, Pavel s'a întors la Antiohia, prin Bes,
-

Cesareeu şi Ierusalim.
Călătoria

Mai

a treia o făcu-intre anii 52şi 58 d.

Dă
Oh.

„După ce a visitat Galatia şi Frigia, împreună

cu “Luca şi Timoleiu, S'ai dus la fes, oraș însemn
prin:
atnegoţ
.
şi prin templul deiţei Diana.

„Pavel a predicat cu atâta căldură pe Iisus Christos
în cât o mare parte

dintre efeseni

s'aii convertit

la creştinism. Argintarul Demetrius a resculat poporul. contra apostolului - Pavel-şi Va silit să părăsească Fifesul.
o

„După ce. a visitat Macedonia, Grecia, Iliria
şi
Covintal, apostolul Pavel s'a dus la Jerusalim,
unde a cădut în mânele Zudeilor, cari voiaii
să-şi

rEsbune şi să-l omdre.
a
„A fost:scăpat de la :mârte de armată şi a petrecut doi: ani în închisâre, sub proconsuiii Feliz
- şi Porcius Festus. A:
Paebima

"Folosindu-se de dreptul de.cetăţian roman,
apostolul Pavel a făcut. apel. la împăratul şi
de aceea.
a. fost trimis la Roma, unde a stât doi
auf sub
pază militară, dar a putut să: predice. La
jude...
carea procesului, Pavel a. fost găsit nevin
ovat şi.
fu pus în libertate.
a
o
După :ce s'a: dus în Creta, unde:'a lăsat ca
epis-.

N

n

cop pe Lit, a mai visitat: şi bisericele din: Asiaalică. Reîntors la Roma, pe timpul persecuției lui

icia anul: 67, fără să aibă

Neron, a fust cinei

Dom-

altă vină de cât aceea de a fi: vestit învăţătura

|
nului: și Mântuitorului nostru Christos. .
cual:
or
Aşa s'a încununat acest aprig vestit
:
o
vîntului adevărului,
r face cunoscut activitatea
Faptele Apostolilone
dar nu ne spune mai:
Pavel,
şiapostolilor Petru

nimic despre. cci-l-alţi apostoli. Spre a ne. face o
idee

în acâstă privinţă suntem siliți a recurge la

i

sciinţele păstrate de tradiţiune..
"Apostolul

Ion a visitat împreună cu Petru bise-

ricele din Palestina. Mai târdiii a părăsit Pulestina, s'a dus la Efes, de unde a exercitat o influență însemnată asupra bisericei. Pe timpul persecuţiunei lui Do-.

miţian, a fost condamnat la Roma ca să fie aruncat
într'o căldare cu unt-de-lemn clocotit, şi eşind: din
ea nevătămat, fu exilat în însula Patmos. Pradiţiunea:
spune apoi, că el a vieţuit mai mult-ca toţi apos-

tolii şi a murit: de mârte naturală. Pe la anul 101

d. Chr;

a

[acob, fratele Domnului, a fost episcop al Teru“salimului. Pentru calităţile și viaţa sa exemplară
i Sa

dat supranumele

de cel drept. A

condus cu:

|
înțălepciune biserica Ierusalimului.
desă
facă
să-l
căutară
Cărturarii şi fariseii
dar
s
Christo
clare nebuni pe -cei:ce cred în : Isus
el nu

voi,

mărturisi 'cu. bărbăţie pe Mântuitorul

,
şi muri ucis cu petre la 62 d. Chr.
|
la'anul
pe
ucis
fost
'a
Ioan,
lui
Iacob, fratele:

44, din ordinulilui Irod Agripă.
„ Despre. cei-lalți apostoli” scim

totuși e sigur că sai împrăștiat
lumei şi 'aii vestit evangelia.

o

puţine

lucruri,

în tote părţile:

.

a agita»

fr

vaevucgea

i)
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“se ivia o cestiune

mai

grea,

atunci apostolii

se

adunaii, discutaii şi hotăraii în deplină înțelegere
cum s-o deslege. Intrunirea apostolilor spre a resolva neînţelegerea din biserica Antiohiei portă
numele de sinod apostolic, şi s'a ţinut pe la. anul

50 d. Chr.
Progresele. făcute

de creştinism printre

păgâni

aii dati nascere la o neînțelegere, în biserica Antiohici. Apostolii Puvel şi Petru s'aii ferit să pună
saruini grele pe creştini; dar unii dintre creştinii
"recrutaţi dintre păgâni, susțineau că trebue să se
observe legea mosaică. Ei făcea din acestă obser .
vare o condiţiune de mântuire, ca şi când spre
a fi creştin trebuia să fi fost ludei. Libertatea.
convertiților la creştinism era ameninţată, iar neînțelegerea trebuia potolită. De aceea s'a hotărit
ca Pavel şi Barnaba să supună cestiunea la cunosrința, apostolilor;

Cum

ai. venit Pavel şi Barnaba la Terusalim,

Sanii întrunit apostolii: şi ai hotărit, cum că observareu, legei nu-i obligătore. |
Spre

a împăca

şi pe

creştinii recrutați

dintre

Iudei, cum şi spre a feri pe urmaşii Mântuito-.
rului' :de -călcarea legci morale; apostolii uă mai
hotărit, ca să se ferescă creştinii de sacr îficiile idolilor,
de animale Zugrumule şi de desfrânare.

Ilotărirea sinodului apostolic s'a adus la cunoscinţa creştinilor

din Antiohia

de către

Puvel

şi.

Barnaba, care le-ai citit seris6rea siuodală, con-

cepută îîn numele Duhului Sfint şi dată de apostoli.

Aşa s'a pus capăt acelei neînţelegeri ce turburase |

liniscea

bisericei

din. Antiohia.

Incă din timpul apostolic, creştinismul s'a răspânditîa părţile mai însemnate ale imperiuluiroman. .
Părintele istoriei bisericesei, Eusebii întăresce
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acest adever când dice : „Susţinut de: virtutea
cerâscă, cuvintul lui Iisus Ohristos lumină universul

întreg ca: şi o raqă'u s6relui;. şi după cum sa
predis de Sfintele Scripturi, vocea evangheliştiloy şi
a apostolilor a pătruns în tot pămentul şi până. la
marginile lumei Sa audit predica lor. Astfel 'n tole
oraşele şi orăşelile s'aă constituit. biserici, cari semănaă a arii pline de grâul cel mal ales, prin
numerul “credincioşilor de care eraă pline.“

„Merite

mari: şi-aii câștigat pentru răspândirea

creştinismului

„să

urmaşii

apostolilor,

continue : lucrarea

cari aii căutat.

apostolică.

Dacă: ne mai

amintim, că fie-care creştin se silea ca să vestescă
evangelia, atunci
nu ne vom mira de ce ereștinismul s'a răspândit repede în lumea cunoscută,

adecă în Asia, Africa şi Europa. |
Providența dumnedeiască s'a servit de armatele
şi coloniştii romani pentru răspândirea religiunei :

păcei.-

Ruinarea

florirea bisericei

Ierusalimului

din

a contribuitla

Cesareea.. La

îu-

Antiohia Siriei.

„era ov biserică -înfloritâre de pe timpul apostolic,
iar martirisarea creştinilor celor mai de frunte de
aici a întărit şi mat mult biserica. In Siria erati.
„ comunități creştine, în: Seleacia, Samosata, Ilierapolis, iar prin secolul al II-lea cărţile: sfinte s'aii.
tradus

în limba

siriacă.

Biserica

înfloritâre, căci produce.un
persona lui Efrem Sirul.

* Creștinismul

meniu,

de

o

din Edessa

era

scriitor de val6re, în .i

prinde rădăcini puternice
- în A7-

Gre-ce Dionisie

Alerandrianul trimite o..

scris6re creştinilor de aică, în care trâtâză despre
pocăință. La întărirea bisericei în - Indiaa lucrat:

Panten, “care,

după ce a înfiinţat

şe6lă

catehetică.

din «Mezandria, se crede că a predicat în Arabia

fericilă.

N
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Semințele aruncate
.în Arabia de cătră Pavel:
mail cădut în spini, ci pe pământ
bun şi ai produs:

“râde. Așa vedempe un șef al Arabilor că cere
lămuriri

asupra, doctrinei. creștine de la învățatul

Origen.

E grei. de precisat cine a, vestit cvangelia: pen--.
tru. prima. Gră în Ajrica, totuşi tradiţia ne spune:
că: primul episcop al' bisericei din Alezandria a.
fost I6n Marcu, un. discipol al apostolilor.

„ Misionarii trimiși: de la Roma aii întărit şi mai
mult creştinismul în părţile acestea. Fericitul:Augustin dicea : « Africa w'a fost dintre cele din urmă...
provincii care a primit credința, căci mulle naţiună:
barbare aă îmbrăţişal credinţa după ea.» Sulvian a-:
testă, că : Africa „a. fost natrită cu. învețăturile pro-:
prii ale apostolilor».
De timpurii. aflăm în Africa biserici dintre cele. mai înfloritâre în Alexandria şi Cartagena, de unde:
“creştinismul s'a răspânâit în .2auritania şi Nu mi-

dia... Mult aii lucrat la succesul creştinismului representanţii școlei din Alexandria, cari s'a încercat să dovedească armonia cea mai deplină: dintre
„credinţă. şi sciinţă..
In Europa creştinismul se- rspândise de pe tim-

pul apostolilor.

Urmașii lor sai folosit de rela--

ţiunele comerciale, spre. a-l respândi iîn regiuneleunde nu pătrunsese încă.
Sfintul Policarp, episcopul: Smirnei, „a amestecat:
pe misionari pintre negustorii ce veniaii: din Asia.

„în Galia şi ast-fel sa aruncat seminţele creştinismului. în. Galia. Dacă Potin şi Irineu, episcopii
cei mai însemnați ai :bisericei din: Gala, aii fost: învă&țăcei: ai lui Policarp, origina creştinismului în.
Galia se explică în: deajuns.

Din

Galia creştinismul a . pătruns în părțile Ri
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“nului, de 6re ce se. găsesc biserici
"-organisate în . Trier, Răln şi Metz.
“Se

întemeiate

și

crede, că în Britania creştinismul a pătruns

prin relaţiunele comerciale, care existaii între Asia

Mică şi Britania. Tertulian spune lămurit, că pe
timpul săi

tulia,

creştinismul

Britania,

pătrunsese

Germania,

până

Dac. ia,
Sarmaţia,

în GeSciţia-

și până. în părţile cele mai depărtate ale Europei.

Dar de şi creştinismul
s'a mai întărit prin ur-

maşii apostolilor şi a pătruns la tâte popârele,
totuși
populațiunea păgână era încă numerâsă
faţă cu populaţiunea creștină. Numai ast-fel ne

putem explica

pentru ce Constantin

cel Mare şi

urmaşii săi aii fost siliţisă
. grăbescă mortea păgânismului prin ordonanţe aspre. Dacă am admite
-că populaţiunea păgână era cu totul mică şi
neînsemnată, încercarealui
. Julian Apostolul de a
restabili păgânismul ca religiune de stat, ar
rămânea neexplicabilă, '
o
Să
-$ 8. Persecuţiuni
Dărimaren

contra bisericei din

Ierusalimului

partea Iudeilor.

și împrăștierea

Iudeilor.

„După cum Mântuitorul Christos fusese
urit de
către fariseii şi saducheii poporului Iudeii,
tot aşa

şi religiunea întemeiată de. EL a fost urită de
Iu-

dei.

Nu-i

biserica.

că,

de mirare

..

dar că ludeii ai

Me

Fariseii şi saducheii ura
cu cât se r&spândiă,

persecutat

|

creştinismul, pentru

cu atât iudaismul

Şi au-

toritatea lor.se pierdea. [îi nu iubeaii creştinism
ul,
“fiind-că el nu satisfăcea orgoliul lor naţional.
Fariseii şi cărturarii aşteptase:pe Mesia ca pe
un:
mare împărat, care să-i elibereze de sub
jugul

-
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Romanilor,

iar Mesia

învățase şi înființase

venise în condițiuni umile,.

o împărăție

spirituală, iar"

nu una materială, după cum doreaii sectele ju
daice, orbite de pasiuni.
Fariseii ţineau forte mult la titlul de popor ales, .
iar creştinismul r&spândea învăţătură, că toţi Gmenii

„sunt fii ai aceluiaşi părinte, învățătură ce nu le:
convenea. Ura lor s'a arătat prin persecuțiuni, în:
care

a curs

sânge curat

şi nevinovat.

Cea dintâi victimă a persecuţiunei Tudeilor a:
fost Arhidiaconul Ştefan, unul din cei şpte diaconi,.
aleşi de apostoli spre a îngriji de săracă şi spre:
a-i ajuta la râspândirea adevărurilor religiunei:
creştine. Ştefan imveța,că Vechiul: Testament a încelat de la venirea Jlesiei; că Dumneqeă. nu locu-esce în templu făcut de mână omenesci şi mustra cu:
asprime pe Iudei pentru că se opun la indeplini ea
legei.
Iudeii ai acusat: pe Ştefan de hulă contra tur:

Dumnedeii, l'aii prins și l-aii scos afară din cetate,.
unde l-aii ucis cu pietre,:pe la anul 36 d. Chr..
Cu uciderea lui Ştefan persecuția a devenit gene-rală la Ierusalim.

Iudeii intraii prin case, urmă--

riaă pe creştini şi-i aruncaii la închisâre..
Nu numai Ștefan a murit de mâna ludeilor, ci:
şi Iacob cel lase, care a fost condamnat la anul
4% d. Chr. din ordinul lui Irod Agripa. Tot aşa,

„precum am mai spus, apostolul Iacob, fratele Dom:
nulaii a fost ucis.pe la anul 62 d. Chr. din ordinul
arhiercului Ananus.
Nici după ce şi-aii pierdut statul, Iudeii naibi
încetat persecuțiile

contra bisericei,

ci le-ai con-

tinuat, calomniind. pe creștini înaintea păgânilor,pe care
rose

căuta să-i îndemne la persecuţiuni sânge--

contra

creştinilor.

i
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„_-iNereeunoseinţa

:poporului” Iudeii. pentru

facerile: primite de la: Dumnegeă cerea

bine-

pedâpsă,

„iar Mântuitorul prin pilda nunţei fiului de împăr
at
arătase dăriîmarea Jerusalimului „Şi împrăştier
ea
Iudeilor pe suprafaţa într
a pămân
egtului
ă
ca:pe:dcpsă. pentru nerecunoscinţa “lor, -..
.:
..;

ludeii gemiai-:sub. apăsare Şi :amăgiţi de câte
vre-un :pretins Mesia: erai gata .să se resedle-:în
-ori-ce moment. -Apăsarea ajungând ia culme.
în

timpul lui Gesius Florus,: ei -se-irevoltară
spre a
“scutura jugul dominaţiunei străine. Incura
jaţi da

înfrângerea suferită :de ;proconsulul Siriei, Gestiu
s
Gallus, resc6la se răspândi: :repede până la: Ieru-salim' şi apoi: în tot poporul. - „iti
Atunci: Neron- numi comandant:al armatei
pe
Vespasian, care după ce se uni cu fiul :s&ă
Tit,

ce ivenia din: Egipet, trecu în Galileea în frunte
a,
unei armate puternice.
.
..
„+ El “cuceri: Galileea ;. după ce

A
bătu pe răsculați,

peste: 40,000. de. Iudei periră în luptă. Dacă Vespasian-n'ar fi-vrut să-şi. cruțe: 6menii, .r&sbo
iul
:S ar fi terminat repede, căci Ierusalimul ar
fi cădut
în' mânile vitejilor.săi: N'a mers însă direct
asupra.
-capitalei,-:ci a aşteptat “pentru ea neînțelege
rile
:să dividă pe comandanții. Iudeilor.
„
După

ce

Vespasia- nfu proclamat. împărat,

ia comanda. armatelor. Acesta: dispune asediu Tit
l
tăţii, care trebuia “să se termine. cu capitu celarea
ci, Creştinii amintindu-și profeţiile Mântuitoru
lui,

inu făcură

causă

comună

cu revoliaţii,

ci

se re-

vaseră în oraşul Pellă, dia provincia Pereea,
unde

erai în siguranță.

a

“La anul 70 Ierusalimul cade, iar Qiua pedep
sei
:a fost îngrozitâre. Iosif Flaviu spune că la
asediul
ccetăței peste un milion de 6meni ai. perit,
iar

3

peste 97,000 ai fost luaţi robi. . Situaţiunea Iudeilor” după
mai

10

devine «din cele mai -triste, ei nu

aii templu în care

să se

râge.şi

totuși-sunt

siliţi să plătâscă la: Capitoliii taxa. veche a templului, spre a li se permite adorarea lui ;lehova
prin

sinagoge!

Totuşi

ludeii: continuară

să ..se

mângâie cu. sperența. zadarnică, că.: Dumnezeii va
face o.minune şi.le wa râdica templul: care fusese
„ars odată cu ruinarea lerusalimului.
: Impăratul; Adriap. a. poruncit să se râdice „un
templu, „păgân în Palestina, .pe locul unde fusese

templul
mai

Iudeilor. Natural că. sentimentele. lor cele

sfinte aii fost atinse, şi. s'aii revoltat contra

profanărei: locului celui sfint. Revolta a fost înnăduşită în sânge, pe ruinele. Ierusalimului . se ri„„dică o nouă cetate, iar Iudeii fură opriţi,. sub: -pedeapsă de morte, de. a se'apropiea de ea. Cetatea
s'a numit Elia Capitolina. „i ...
ze
Arderea templului, cum.. şi răspândirea Tudeilor
peste întrega . suprafaţă a,. pămîntului, este pentru
creştini un “fapt de cea mai.mare importanţă..
Observarea legei cerimoniale a devenit. imposibilă,

iar odată cu încetarea ; sacrificiilor a încetat. şi
preoția lui. Aaron. „Aceasta. arată. lămurit tuturor
că timpul 'Lestamentului Vechii. a. trecut, iar. Noul
Testament.:a început. Ast-fel s'a îndeplinit pe. deplin profeția “Mântuitorului despre. ruinarea. Ieru-

salimului, iar Iudeii aii rămas Sâră

ţară: Și fără

templu.
XA

/

| $.9.

i

“
Persecuţiuni contra pisericei din partea

a

păgânilor,

”

|

|

. Persecuţiunele contra. biserieeă din . hartea păgânilor, persecuțiuni ce s'a. întins. în' Orient Şi
în Occident şi aii făcut o mulțime de victime, fiind
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paiismul şi: supevstiţiunile înrădăcinale la poporul
roman, dar mai ales ideile greşite şi-calomniele respândile în popor. sunt causele mai însemnate ale per„secuţiunilor, îndreptate de păgâni contra creştinilor.
Cea

d'întăi

pâgânilor

persecuţiune

sa

sângerâsă din

partea

întâmplat pe timpul lui Neron,. cu.

„ocasiunea arderci Romei. Poporul acusa pe Neron
de arderea Romei, iar el aruncă vina pe creştini.
- După atestaţiunea Tai Tacit, creștinii au fost urmă-

iriţi şi aruncaţi în închisdre, de unde aii fost scoși
spre a fi pedepsiţi în modul cel mai crud, cu ocaisiunea unor serbări populare. Creștinii îmbrăcaţi
în piei de animale sălbatice eraii aruncaţi în circ

la câni. Unii fură crucificaţă, alţii înecaţi în Tibru, .
iar alţii unşi cu păcură, răşină şi alte materii inflamabile

fură arşi

de

vii. în grădinele

imperiale.

Persecuţia a ţinut mai mulți ani şi din locală s'a
prefăcut în generală.

Poporul din afară - de Roma

iritat prin cele ce spunea: împăratul s'a ridicat şi
întrun glas a cerut pedepsirea creştinilor.
Clemente Romanul, vorbind despre martirii persecuţiunei lui Neron, spune, că atunci au suferit „o.
mare mulţime de. aleşi. Cei mai însemnați. din
aceştia aii fost apostolii. Petru şi Pavel, cari aă
„obţinut corâna de martir la anul 67 d.;:Chr. După

„o tradiţiune veche, Petru a murit crucificat cu capul în jos, iar Pavel, ca unul ce era cetăţen roman,

a fost „decapitat. Odată. cu mortea

lui .Neron:a

încetat şi cea d intăă persecuţiune sânger 0să, contra
creştinilor...
Urmașii Mantuitorului isus Onristos S'aii bu-

curat de bine-facerile
„și până la sfirşitul
“Pentru Vespasian.
Omeni cu; ;moravuri
Ist. Biserie.

,

păcei de la mârtea lui. Neron
domniei lui Domițian.
şi: Tit, creştinii treceaii drept
iudaice, dar 'care își proba3

|
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seră supunerea către autoritatea romană, prin
faptul
că n'aii făcut causă comună cu Iudeii
revoltați.

Pentru îndreptarea finanțelor, : Domițian
Îşi aminti de taxa religidsă și naţional
ă, pe care o
plăteaii

Iudeii
hotărica toţi,
cişi saii nu, să
tinii nu voiaii
se părea

după dărîmarea. Ierusalimului. EI
care due o viaţă iudaică, cireumplătâscă . tributul didrahmei. Creşsă plătâscă, fiind-că acest tribut li

o apostasieDe
. aceea ai fost

acusaţi de
ateism şi moravuri judaice și S'aii
reînoit contra
lor măsurile din timpul lui Neron.
|

„ Vietimele mai însemnate ale acest
ei persecuţiuni
ai fost, consulul Tlavius Clemens
şi soţia sa Flavia

Dometila. După istorisirea lui Dion,
Flavius Clemens
a fost condamnat la -mârte, iar
tila la exil
în insula Pandataria, pentru ateisDeme
m.
Se scie, că.
creştinii erati acusaţi -de ateism,
|
Altă vietimă însemnată e Acili
us Glabrio, condamnat-pentru aceiaşi crimă ca
şi Flavius Clemens.
Eusebiu -ne mai face cunoscut
şi alte victime a
persecuţiunei lui
Domițian. In «Cronica» sa, serie
că Flavia : Dometila, nepta
lui Flavius Clemens,
a fost isgonită.. împreună. cu
mulţi alții în insula
Pontia, pent

ru că aii mărturisit credinţa
în lisus
Christos. 'Tot.Eusebiu ne spune,
în
aceaş
i
scriere,
cum că un mare-număr de
creștini ai fost martirisaţi sub Domițian. Persecuţiune
a n'a fost locală,
ci gene

rală. După o tradiţiune
fârte veche, apostolul. Andreiu a fost răstignit
în cetatea, Patra din
Achaia, din ordinul proconsu
lului Hgeea.
De asemenea apostolul Ioan
a fost adus la Roma
şi aruncat

din ordinul lui Domi

cu unt-de-lemn clocotit, din carețian întrun cazan.
a eşit nevătămat,
iar
în urmă a fost exilat în insula
Patmos. Ca martor
şi ca

Ocular

victimă, a persecuţiunei,:el
spune că
2
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bisericele Asiei Mică aii fost eruil încercate, în timpul
persecuţiunei lui Domițian. Antipa a fost martirisat-la Pergam.De şi persecuția a fost scurtă,
cu
t6te acestea a făcut .multe victime, căci afară de
patricienii de care vorbesce Dion, ai mai suferit

mulți cetăţeni romani. Apostolul Joan face amintire
că singura ped6psă întrebuințată contra creștinilor

în. timpul când scriea Apocalipsul era decapitarea,
cu care nu se pedepsea

de cât cetăţenii romani.

Persecuţia a ţinut până la anul 96, când Domiţian a ordonat încetarea ci, după mărturia
lui Zertulian şi Hegesip. Împrejurările care ai
contribuit
-la încetarea persecuţiunei sunt urmă t6rele: acusatorii creştinilor denunțându-i că mai
rail în Palestina Omeni din familia Mântuitorului,

-el ordonă să-i aducă la Roma. Dacă a vedut.că
mânile

lor

sunt pline de beşici,

munca câmpului, s'a convins.că
tinilor sunt cu totul.spirituale.și
dispută corâna de .împărat. Cu
la 6menii politici, el recunoscu

.provenite

.din

aspiraţiunile creşcă nică unul nu-i
o sinceritate rară
că .s'a înșelat în

aprecierile sale .şi a ordonat suspendarea urmărirei creştinilor. După acâstă măsură :înţeleptă,

Domițian
96

d.

a fost ucis .de o conjurațiune la

anul.

Ch.

$ 10. Persecuţiunile păgânilor
(Urmare)

în contra biserieei.
i

Persecuţiunile contra'bisericei
ai suferit o schim„bare. însemnată în cursul .secolului .al .doilea. ..

-. „Epistola

lui Traian
: către Pliniă, .guvernatorul

Biliniei, a bus capăt schimbărilor repegi de.până
acuma. EI a .fiesat procedura pentru un secol şi
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şiat de fiarele sălbatice la Roma, pe când Romanii
serbaii saturnalele.
Raportul lui Pliniu către Traian ne arată că 'persecuţia s'a întins în Bifinia şi Poni, unde a făcut
mulți martiri.
|
Se: pote spune despre persecuția lui Praian că n'a fost generală, ci locală, dar continuă. Perse-

cuția s'a continuat și sub urmașii lui “Traian, fiindcă de şi apologeţii luptaii pentru libertatea cultului, poporul a continuat să câră mârtea creştinilor. :
Cu venirea la tron a lui Marcu Aureliu Sa început-o luptă generală contra. bisericei. Creştiniă

fură siliți să se apere d'odată contra tuturor. puterilor, care până acum îi atacase succesiv. Ne- :
norocirile publice aprinsese furia păgânilor. Ciuma
făcu: pe:păgâni
să arunce asupra creştinilor acest :

semn al :mâniei deilor. Impăratul s'a pronunţat contra. creştinilor şi a confirmat regulele juridice ale predecesorilor săi...
La începutul persecuţiuniei a: suferit la Roma ;
1văduva Felicia, cu cei şapte fii ai ci, care au fost
executaţi în diferite locuri.
Nae
—.La anul 163 Justin filosoful
a fost sacrificat iin:
vidiei filosofului. Orescens. EL a suferit -mârtea mar- .. !

tirică: împreună cu Hariton, Harilina, Hieraz, Foo e
Liberianus şi. Evelpistus. -.
i
„La Smirna creştinii aă fost persecutați cu-as- .
prime. Episcopul Policarp, împreună cu. mai mulță
creştini din Frigia,
ai fost arşi .pe rug. Mai furi6să fu. persecuția în .Galia,. mai ales în: bisericele.

.

din Laugdun “şi Viena, unde a făcut. multe victime.
-.

Episcopul :Potin a murit 'în: închis6re în urma torturilor. - Sanctus, diacon.
al : bisericei din Viena,
Maturus, Atal:din Pergam, doctorul Alexandru și i

mulți -alții, aii fost martirisați.

ae
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ul bisericei romane. Antheros urmaşul lui Pontian
a fost exilat la anul

236.

Peste doi

ani perse-

cuţia înceteză, odată cu mortea lui Jazimin Tracul.

$ 11, Persecuţiile

păgânilor

în

contra

bisericei

(urmare)

De la mârtea lui
Deciu

biserica

Septimiu . Sever şi până la

a fost persecutată: numai

vre-o

câți-va ani sub JMazimin Tracul. .
Cât a durat pacea creştinismul a făcut progrese

însemnate, răspândindu- se mai peste t6tă lumea
cunoscută și pătrundend adânc în tâte clasele so-ciale. Deciu, fiind un partizan înfocat al religiunei

de
unui

stat, a persecutat. pe
devotat,

creştini

ci cu fanatismul

nu

cu

rece al unui

mânia
teo-

retician. El a ordonat printr'un edict ca toţi supuşii. să adâre deii, iar cine va refusa, să fie
constrâns prin cele mai aspre pedepse.
- Imediat a isbucnit cea mai crudă persecuţiune
în timpul căreia creştinii aii suferit cele mai crude
torturi. Inchisori, unghii şi cângi de fer, cârlige,
cuplăre, 'grătare, table de fer, rote, căluşă şi plumb
topil vărsat în vine, cu o vorbă tot ce reutatea omenescă pole inventa mai dureros a Jost întrebuințat
contra creştinilor, numai. spre a-i constrânge să se

lepede de credinţă.
Asprimea, torturilor a silit pe unii creştini să se

lepede de credință, aceştia sunt numiţi „lapsi“ ; pe
alții i-a făcut să aducă sacrificii, pe aşa dişii tharificati ; pe unii i-a silit să cumpere cer tificate, aceștia
se numiaii libelatici; iar pe alţii i-a. făcut să se
înserie în. registrele

oficiale. împreună cu cei care

- ait: ascultat de edictul împăratului acta facientes.,
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Dacă biserica avea durerea 'să vadă pe unii fi
că devin vitregi cădând de la credință, ea avea

şi mare

mângâere

când vedea pe fiii adevăraţi că

sufer torturile și dobândesc coroana de martiri,
Cei

mai

Alezandru,

însemnați

episcopul

martiri din acest timp sunt:

Ierusalimului,

Vavila

al

An-

tiohie, şi Fabian, episcopul Romei. In urma torturilor suferite, Alexandru a murit în închis6rea
din

Cesareea Palestinei. Despre Vavila, spune Sfintul.
I6n Gură de Aur,că a murit decapitat, iar Fusebiu

„Spune

că a murit în închis6rea din Antiohia. Nu

se cunose împrejurărileîn care a fost martirisat
Fabian.
i

Tactica persecutatorilor era de'a-i ţinea pe
creştină mulţi ani în închis6re de unde îi scoteaii
pentru a fi supuşi la chinurile cele mai îngrozitore,
cu
scop de a-i converti şi a-i face să servea
scă de
exemplu și altora.
E
-

"In Africa proconsulară persecuțiunea a isbucn
it

cu un an înainte de promulgarea edictului..
Păgâniă

S'aii: reseulat - contra creştinilor şi ai ucis
mulți

dintre ei, 'ceea-ce face: pe Dionisie Aleza
ndrianul
să se retragă în satul Taposiris, ca
să scape de'

furia” persecuției,

|

|

-

“ Mulţă dintre creştinii: Egipetului ai
fost ucişi,
„Ilustrul Origen a fost 'aruneat în închis
6rea din
Cesareea Palestinei. 'Porturat de mai
multe ori, a:
rămas statornic în credinţă şi a fost
eliberat din

închis6re după

persecuţiunea.:-

mârtei lui Deciu, când a şi încetat
A

ae

|
INDupă: Deciu creștinii s'au bucurat -cât-v
a timp
de“ liniște. Valeriana fost la început favora
bil creştinilor, dar mai târdiu s'a -schimbat
şi: a început
să-i “persecute.

EI: a: dat la: 257 un

edict

contra:
creştinilor, prin care -ordona episcopilor,
preoților

aa.

4l

şi diaconilor să aducă sacrificii zeilor sub pedepsa .
exilului, apoi opri sub pedepsa de mârte adunările
“pentru efectuarea cultului şi intrarea în cimitire.
Renumele de care se bucura Sfintu Ciprian atrase

privirile persecutatorilor. El fu chiemat înaintea
proconsulului Africei, Aspasius Partenus, şi fiind-că
a refusat să spună. numele preoţilor din oraş a
fost exilat la Curubis. Nu trecu mult: şi tu con-:
damnat la decapitare.
Sfintul

Dionisie

Alexundrianul

a fost. exilat

la

Cefru, apoi fu dus la Jariota şi Colution. La Roma
aii suferit mortea martirică episcopii Ştefan şi Sezt
al II-lea, cum şi-o mulţime de creștini, cari ai

fost zidiţi într'o catacombăşi condemnaţi la morte
prin asfiesie și fome.. Persecuţia lui Valerian a
fost aspră şi a făcut multe victime în tot imperiul:
aAurelian s'a arătat favorabil creştinilor, dar sa
schimbat în urma

r&sbâelor victori6se

contra ina-:

micilor . imperiuluişi a început 'să persecute pe:
creştini. La anul 274 a dat un edict contra creş- tinilor pe care. Lactanţiu îl califică de sângeros.

Persecuţia a fost mai mult locală şi a fâcut puţini!
martiri comparativ cu cele-l'alte, din causă că Aurelian a murit curând (275). In timpul acestei.

persecuţiuni Feliz episcopul Romei, Conon din Isauria împreună cu fiul săi și Magrius: din Capadocia,
ait suferit martirul.

CândwDiocliţian rămase singur stăpân peste im-.:
periă

se impunea

ca saii statul roman

să lucreze

cu tâtă. energia la nimicirea creştinismului, chiar .
cu primejdia d'a fi învins în luptă, sait să încerce.
soluția definitivă a. unei înţelegeri între stat şi
biserică. Diocliţian la început s'a arătat favorabil creştinilor, se înconjâră de ci ŞI i numesce în funețiuni publice.
SR
e

-

+2

Spre a.putea apăra cu succes imperiul, îşi luă.
ca ajutător pe Mazimian, căruia îi dete titlul de:

„lugusi, la anul 286; iar în 292 mai numi
doi
cesari, pe Galeriu şi Constanțiu Clor, tatăl marel
ui

“ Constantin.

..

,

O curăţire a armatei de creştini, care a avut
loc la; finele secolului al treilea, servi ca pregătire
a persecuţiunei generaLa
le.
303 se dete un edict:

contra

creștinilor,

prin

câre

se oprea

adunările..

creştinilor, se. ordona dărmîarea, bisericelor
şi ar-

derea cărţilor sfinte. Un foc ce isbucni
din întâmplare la palatul imperial, a fost
atribuit
de
Galerii creştinilor. Urmarea a, fost dărîm
area bi-

sericei din. Nicomidia şi uciderea a. peste
20,00
de creștini, între cari aii fost Antim episc 0:
opul

Nicomidiei
“La

depsea

şi doctorul

304sa

dat

cu mârtea

un

Panteleimon:

noi

edict, prin

creștinii, cari

nu

care

se pe--

vor sacrifica

zeilor. Edictul sa executat cu stricteţ
- ăîn tâte
provinciile, afară de cele guvernatede Cons
tantin,
iar creştinii

aii probat

sinceritatea

convingerilo

r:
lor suferind. mortea martirică.. In Capadoci
a per-secuţia: a făcut multe victime, între care
cea mai
„îns

emnată

e Sfântul Gheorghe, care,

feri chinuri crude, muri decapitat.

după

ce su-.

In Egipel şi mai ales în. Thebaida
cru

zimile
ai
fost de nedescris. Femeile eraii rădicate
. cu mașini
și
expuse

cu

capul

în Jos;

iar bărbaţii

legaţi de
crăcile arborilor și uciși când arborii
își luai posiția naturală. Crudimile
ai ținut mai mulți.ani. |.
și: se ucideaii. în fie-care qi câte 10,
20 'ba. chiar:

și câte

100 de creștini. La Alexaidria a murit:
decapitată Sfinta calerina.
|
Diocliţian s'a retras.la 305, împreună
.cw
Mazi-milian. Hercule. “Galerii a devenit,
stăpân - peste:

continuat

La

Daia.

Maximian

ce

m.

şi “a

Orient

persecuția

306

anul

împreună

a suferit

cu:

mârtea:

martirică la Nicomidia Adrian șeful sârdei lui Galeriiă.
- Sfintul Teodor Tiron a dobândit corona mar-tirică, fiind ars de. viii. Cel mai însemnat mărtu--.
risitor din annl 307 a fost Eusebiu: Panfil, care:

a fost aruncat în închisâre Și torturat.

ă

Persecuţia Sa continuat: până la:312, când Con-stantin a învins pe AMazenţiu la Milvius. Sub acesta.
s'a dat lupta dintre creştinism şi păgânism. Con-

stantin

vEdu

pe ceriii

o

cruce

cu inscripţia:

Yo05Yp viza, el puse crucea pe steagul armatelor sale:
i ast-fel învinse pe: rivalul săi. Ca urmare, la:

anul

313, Constantin împreună cu Liciniu deteră.

curs

până

un edict la Milan prin. care se acordă creştinis-mului libertatea cultului. Sângele creştinilor a
ce

statul roman s'a

coiivins, că nu se

pote înnăbuşi cu forţa. creştinisniul şi i-a acordat.

libertatea. Nimic -'a 'contribuit mai niult însă la:
gloria, şi triumful creştinismului, ca sângele creştinilor. 'Aşă; s'aii adeverit. vorbele lui Zertulian :
: +
«Sanguis Martijrum semen Christidnorum».:

k

Ş 12. Atacuri
”

din partea Alosofilor pă ână. .
Apologeţi ereeştini.

Păgânismul a: atacat creştinismul nu: numai cu
forțamateriălă, ci şi cu. arme intelectuale. Invățaţii au atacat: creştinismul, nădăjduind că. vor
- râuşi să oprâscă progresele. sale: Se: disting trei

fase în atacurile filosofilor păgâni.
La începul filosofii luară în batjocură şi despre
țuiră creştinismul, în urmă î! alacară sciinţificesce:
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Şi apoi

încercară să creezeo religiune nouă, cu care

voia. să înlocuiască

creştinismul,

anume

neo-pla

tonismal. , .
e
|
Păgânismul roman nu vedea în religiunea creş-.
tină la început de cât o nout
- peric
at
ulâsă
e , Fi-

losoful Seneca aprecia partea morală
a creștinis-:
mului, dar punctele de credinţă şi pract
icile creş-.
tinismului nu erai pentru el de cât
superstiţiuni.
Tacil s'a pronunţat, «superstiţiunea iudai
că era dedestabilă», dar 'se. scie că istoricul
confunda pe

creștini cu Iudeii. Cei-l'alță scriitori ai
Romei dispreţu

dacă

iai şi uraii

creştinismul.

și nu-i. de

mirare.

S'aii încercat săi] ia în. ris. De aci acusa
rea .
că ei adora un asin, schimonosirea
miste

a ceremoniilor.. Unul

dintre

scriitorii

de

rilor şi
valdre,

care s'a încercatsă presinte creștinism
ul ca ceva
demn de despreţuit, este poetul Lucia
n, EI: în mai
multe: scrieri, dar mai ales în :„Aloriea
„grin“ a schimonosit ideile cele mai frumâ lui Perese creștine.
“Văzând filosofii că adepţii .nouei
: religiuni
r&spundeaii la batjocurile lor,.
ci ;continuaii

nu |
să.

Iucreze pentru! lăţirea, creştinismului,
să dovedescă . falșitatea creştinismului, ei încereară .
jur mai pe.
urmă să-l înlocuiască cu o relig
iune nouă, formată din ideile filosofice ale timpu
lui, amestecate

cu

câte-va . idei

luate din, evangelie. a

Cels şi Porfiriu ai fost: promotorii
acestei idei,
Cartea

lui Cels — )eyos adie — pare că
resumă

tote argumentele

necredinţei, aruncând

la: adresa : Mântuitorului.și a. apostolilo acusaţiuni
r. E1.caută .
să explice minunile prin magie,
iea în: derîdere
învierea viitâreşi spune despre
credinţa. creştină .
că este nimicirea minţei: Despre
evangelie spune:
că-i o plagiare a-lui Platon.
|
a
„Porfiriii a atacat. mai cu s6mă
revelațiunea.

-

>
ce

După

el, profeții Vechiului

Testament

ai

seris.

cărțile lor după fapte. Apostolii se contradic,
Petru și Pavel sunt doi inamică şi de aici con“chide la imposibilitatea minunilor,
|
Cels, Plotin, Porfiriu şiJamblic ai încercat să co-

pieze creştinismul. Ei doriaii să curăţe pe Platon,
Aristotel şi Pitagora, voiaii să spiritualiseze mitologia 'păgână şi să curețe morala filosofică de
monstruozităţile păgâne. arcu Aureliă, : opunea:
minunilor creştinilor faptele lui Apolone din Tianu.

Cum vedem, toţi încârcă să înlocuiască 'ereştinismul cu păgânismul spiritualisat. Incerearea filosofilor n'a fost încununată

nu se: lasară

învinşi,

de succes;

totuşi ei

ci căutară .să înlocuiască

revelațiunea dumnegleiască cn faţionalismul. Pentru
atingerea scopului ai încercat să institue o religiune
naturală, compusă din elemente luate din filosofia
veche. Incercarea filosofilor a dat: nasesre neo-platonismaului, susținut de Plotin,: Amonii Saca, Por-

firiu şi Jamblic. Cu tâte că elita intelectuală susținu
acestă încercare, ea nu isbuti.
Atacurile îndreptate de filosofii păgâni contra
“creştinismului aii făcut pe apologeţi să respundă,
și să dovedească superioritatea: creştinismului.
De la Quadrat, episcopul Atenei, filosoful
: Aris- datul
tide, Dlelidon

nu ne-a rămas

de Sardes. şi Apolinariu de lerapole,

nimic din apologiile.
lor.

:»

4 [a

dl,
Pata

O apologie
mai sciinţifică şi o protestare 'mai
elocuentă:a făcut Justin Martirul şi filosoțul,: care

a apărat cu destulă energie pe creştinii persecu“taţi pe -nedreptul. După ce.a combătut calomniile
"Şi
a justificat învățătura creştină, 'apologetul 'con“ chide :,„ Dacă acestă: învetătură ve pare raţională,
stimaţi-o,

după

cum merită, dai. nu ne condamnaţi

numai pentru. că suntem creştini.“ Justin .a - suferit.
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-chinură și a dobândit cununa

„pul .persecuţiunei

“Cam

în

același

lui Marcu

timp

de martir, pe timAureliu.

Zatian

a scris „ Cuvent

contra Grecilor,“ în .care a redus la adevărata val6re templele, ceremoniile și deprinderile păgânilor.

Sub împărății Marcu Aureliu şi Comod, Atena„Jora a presentat scrierea saintitulată : „Legatio

„pro - Christianis“. El combătea aci acusările înventate de ura păgânilor şi stabilea nevinovăția creştinilor. Tertulian a scris: „Apologeticul“. El nu scrie
“pentru a cere fav6rea proconsulilor, ci pentru
a
le. arăta cât sunt de nedrepți .cu creștinii şi pen“trua combate calomniile păgânilor. Apologeţii
n'aii protestaţ numai contra .persecutatorilor, ci
aă

răspuns și 'la atacurile îndreptate

de filosofii pă-

gâni contra creştinismului.
Aşa, jirisconsultul roman Afinaciu Trelir pune
faţă în faţăpe un păgân. şi pe un creştin
pen-

“tru..a discuta. Opera

intitulată

Octavius

ne

.a-

rată superioritatea creştinismului asupra .păgâni
s-

“mului şi combate pretinsele dovedi ale filosofilor.
Teofil, episcopul Antiochiei, a scris o carte „către
„. Autolic“, „care era un păgân învăţat. și înfluent.

„EI combate într'o limbă frumâsă absurditățile
păgânismului. . .
|
a
Un adversar puternic al filosofilor a 'fost Clement Alezandrianul ; în scrierile sale pune în
eyi„dență crudimile păgânismu
arătând lui
,
adevărurile
|

sublime

aduse

omenirei. de lisus

„superior.:însă este genialul

Christos, Mai -

Origen, care în. serie-

rea „Contra lui Cels“,combătu cu sueces-tâte sofismile lui Cels și dovedi cu prisosință superioritatea

moralei creștine. Printre apologeţi putem cita pe

„Sfinta Ciprian, Arnobiu Și Laclanţiu..
SE
: :Apologeţii ati dovedit prin scrierile lor,
cum că
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aderenţii. nuoei religiuni sunt calomniaţi şi persecutaţi pe nedrept. Vocea apologeților, care pare
posterităţei aşa de r&sunătâre, n'a fost ascultată

de împărații romani.
este destul

Cu: tte acestea meritul lor

de mare, fiind-că

aii combătut atacu-

rile filosofilor păgâni şi prin acâsta aii înlesnit
trecerea la creştinism a Gmenilor culți. Triumful
creștinismului se datoresce în parte şi muncei lor.

INVAȚATURA

BISERICEI

$ 13. Canonul cărților sfinte, tradițiunea, simbolele
bisericei. — Doctrina biserieci,
i

„Mântuitorul isus Christos. a trimis pe apostoli
ca să înveţe tote poprele şi să le facă să păzescă tote. câte le-a ordonat. Nu depindea de cre„_dincioşi de a alege învățăturile de credinţă. Mân-

tuitorul nu voi să facă mai multe partiqi religi6se,.

mai multe şedle, ci o singură religiune pentru
toți. Nu însărcina pe -apostoli
'să serie, ci să în-

„veţe. Predica verbală este -anteridră seripturei Și
deci nu putea fi înlocuită de scriptură, de 6re-ce
sfinta scriptură este posteridră fondărei bisericei,
presupune

tot-d'a-una

predica. verbală

și nu

ne

învaţă nică un sistem teologic, nică un cod de legi
propriii dis. Biserica
fu o comâră în care apostolii depuneaii tot adevărul, pentru
ca fie-care să
se pâtă folosi de el.
_:
Scriptura, şi tradițiunea subsistaii. împreună în
Vechiul “Testament. Mântuitorul w'a recunoscut
numai legea și profeţii, dar și tradițiunea dogma-

tică a

sinagogei

şi wa combătut de cât părerile
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greşite ale unor'şedle. Canonul Seriprurei Vechiului
Testament nu era determinat definitiv pe timpul
apostolilor. “Iudeii nu eraii de acord asupra agio-

grafilor.

Se

discuta încă

asupra

unor

după ruinarea Ierusalimului. Septuaginla,

cu trei vecuri 'înnainte

cărți chiar

care era

de venirea Mântuitorului,

fu întrebuințată în timpurile primare şi prin acesta,

câştigă

In

o mare

general,

autoritate.

canonul

vechii al sinagogei era şi

canonul bisericei creștine. "Traducerea alexandrină
a cărţilor Vechiului Testament, după ce a contribuit

să deslipescă spiritul iudaic de ideile naționale, a
servit de legătură între ebraismul Palestinei ŞI

creştinism. . Citatele din Vechiul Testament ce se
Săsesc în Noul “Testament sunt făcute liber, din
memorie și în combinare cu diferite locuri. Părinții bisericesci citâză cărţile Vechiului Testament

liber, nu literar.

"Canonul “Noului Testament

la începutul - secolului întăi.
decursul

secolului al doilea

ilor falşificate. Cum
nu

se păstraii

de

cât.

nu era

El

încă

fixat

sa stabilit “în

prin escluderea serie-“

scrierile Noului. "estament

în. unele. biserici, ' cărora

fusese destinate, nu-i de mirare. dacă s'a născut
îndoială asupra autenticităţei unora dintre ele. Incă
din . timpurile vechi se'citeai cărţile Noului 'Testament la cultul sfin
:şi tse esplicaii de către epis-

copi şi preoţi.. Cu timpul s'a format o tradițiune
în. privinţa. esplicărei cărţilor canonice ale Noului
Testament. Papia, Sfintul Ignatie ŞI . Sfintul . Policarp aveaii modul de înterpretare de la apostolul
16n, iar Sfintul “Irinei îl avea de-la, Policarp.
Atât cele 22 de scrieri ale Vechiului Testameut,
cât şi. cele 27 de scrieri ale Noului 'Testament
„se deosebesc
cu totul. de'de scrierile 'omenesci,

hă
49

fiind-că sunt scrise sub paza Duhului Sfint şi astfel sunt ferite de. ori-ce greşală.
Adevărurile, care treceaii peste puterea de pricepere a. minţei omenesci, aii fost descoperite apostolilor şi profeților de către Duhul Sfînt, ferindu-i

să

cadă

în greşală.

Aşa

dar scrierile

ca-

nonice ale Vechiului și Noului "Testament cuprind
adevărul absolut și merită să -fie- „respectate de
creştini.
„Importanţa tradițiunei s'a recunoscut de timpurii în -biserică. După cum învăţătura apostolilor
era îuvăţătura Mântuitorului lisus Christos, tot
asemenea înv&țătura bisericei, era învățătura apos-

tolilor, cari ai transmis-o
ajuns

până

episcopilor şi ast-fel a

la noi nealterată.

Biserica

este. con-

dusă de Sfîntul Spirit şi este păzitârea adevărului.
Ea nu putu să falşifice adevărul. Deci sab -nu- .
mele de tradiţiune se înţelege adeverurile religiunei
creştine, care nu s'a scris în cărţile sfinte, ci. s'aă
păstrat prin vii, groiă de la Mântuitorul şi apostoli.
Srîntul apostol Pavel ne învaţă să respectăm
tradiţiunea, când spune: „Fraţilor, staţi şi ţineţi
înveţătur ile, care le-aţi audit, ori prin cuvântul oră
prin scr isrea mostră.“ Şi în alt loc învaţă :„VE
laud pre voi fraţilor, că de tâte ale mele ve. aduceţi
aminte

şi precum am dat vouă, cele predate

le ţineţi“.

« Apostolul nu face nici o deosebire între cuvântul scris şi cel nescris, prin urmare tradiţiunea
are aceiași val6re ca şi Sfinta Scriptură. Numai
așa se explică pentru ce biserica în formularea
învățăturilor ssale nu se basă numai pe Sînta Seriptură, ci ținu semă şi de tradițiune. Cu timpul tra-

diţiunea s'a fixat în scris, fie în simbdlele de eredință. şi hotărârile sin6delor, fie în diferitele lucrări ale părinţilor și scriitorilor bisericescă., Şi
1st. Bisenc.

4
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dacă

tradiţiunea

are aceiași

val6re

ca

şi Sfinta

Scriptură, apoi protestanții se înşală, dacă resping

tradiţiunea. Nu toți creştinii se pot folosi de Sfinta

Scriptură şi tradițiune şi de aceea biserica se
îngrijesce de a formula punctele principale ale

credinţei în expuneri

scurte. Ezpunerea

punctelor

de credin
se' numesce
ţă simbol.
.
|
„Fiecare biserică își avea expunerea sa de
credință, simbolul săi, în cele trei vecuri primare,
așa că literatura bisericâscă menţion6ză mai multe
simbole vechi și anume: simbolul bisericei din
Ierusalim, acel din Antiohia, din Alezandria, din
Roma şi simbolul. Sfintului Grigore, făcetorul
de

minuni.

i

i

Aceste simble se deosebiai între
prin expresii, căci aveai acelaş fond,
aceiaşi credință. Simbolul apostolic este
cele mai vechi simbâle, despre cari se

a

ele numai
cuprindeaii
unul dintre
crede până

în vâculal XV, că este formulat de către apăztol
i,
înnainte de a se împrăştiea la predică.
Critica
mai nouă dovedi, cum că în cl se găsesce
un

sîmbure apostolic, dar că fu redactat în forma
de astă-di din secolul al doilea. Acest simbol,
ca

şi tâte cele-l'alte, este însemiiat pentru că ne
arată,
ce se credea în biserică, pe “timpul compun
erei

sale.

N

|

"* Punctele principale, ale

.
doctrinei bisericci din

periodul I, sunt următârele:
1. O singură ființă absolută, spirituală,
numai

un

singur' Dumnedeii există; — unul

în fiinţă —

întreit în pers6ne: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfint,
întrebuin
țindu-se

pentru indicarea celor trei pers6ne

cuventul “Treime. Despre Fiul, însuşi evangel
istul
In explică că se numeșteîn V. 'T.
Cuvântul lui
D-geii şi acest cuvânt este însuși
Dumnedeii şi
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ca atare este etern;

apoi demonstră,că Fiul esţe

o pers6nă deosebită, născut din Tatăl, înţelegân-

du-se prin acesta,

că este de

o fiinţă cu Tatăl;

D-deii. adevărat şi om adevărat: Acâstă învățătură

este exprimată
2. Lumea

nedeii.

prin numirea D-deă şi om.

s'a creat

din

El este nu numai

servatorul

şi guvernatorul

nimie

de

către

Dum-

creatorul, dar şi concă. S'a desvoltat şi în-

vățura despre ângeri.
|
_
3. Omul este menit de Dumnedeii pentru fericirea supranaturală,

care constă din vederea ime-

diată a lui Dumnedeii. Omul este creat după chipul
și asemănarea lui Dumnedei, iar prin puterile
spirituale întrece tote făpturile pămîntesci.
|
__4 Cei d'întâi .6meni căleară porunea dumne-

leiască şi cădură din starea dreptăţei originale. Prin
călcarea poruncei dumnedeesci atraseră asupra lor

pedepsa eternă, iar sufletele și corpurile primilor

Smeni suferiră o stricare.

5. Păcatul original şi urmările lui s'a transmis

la toţi Omenii, fiind-că toţi se trag din Adam şi Eva.

6. Mântuitorul Christos este Fiul întrupat a lui

Dumnedei, eare pentru 6meni şi pentru mântuirea lor a suferit pe cruceşi a împăcat. nemul omenesc

cu Dumnedeii prin mârtea de cruce.

1. lisus Christos a întemeiat biserica, pentru ca
prin ea şi în ea să se efectueze mântuirea .şi sfin-

țirea Omenilor. Bisericase conduce în mod nevădut

de Mântuitorul
prin lucrarea Duhului Sfint, iar în

chip vădat se conduce de ierarhia instituită de EL.

„8. Meritele jertfei adusăde Ohristos nu şi le pot

impropria 6menii de cât în biserică.

|

|

9. Harul Duhului Sfint e trebuitor spre înain-

tarea creștinului în credinţă şi virtute. Prin urmare

numai cu ajutorul lui Dumnedeii ne putem mântui.

|

52
10. Harul lui Dumnegeiise dobândesce de creş-

tini prin sfintele taine, care sunt: botezul, ungerea
cu sf. mir, împărlăşirea, mărturisirea păcatelor, preo-

ţia, nunta şi maslul. Scriitorii bisericesci
acesta nu amintesc tâte tainele spre a
luarea în ris a păgânilor.
11. Sufletele drepţilor merg la un loe
după morte, iar cele a păcătoşilor la un

tristare, unde vor sta până la a doua

din vremea
le feri de
de bucurie
loc de în-

venire a lui.

Christos. "Trebue dar să facem rugăciuni și să aducem sacrificii pentru sufletele morţilor.
„12.

Morţii

vor învia cu

trupurile

la

a

doua

venire a Mântuitorului. Atunci va fi judecata uni-

versală

și fie-care va primi resplata faptelor sale.

Drepţii se vor bucura de fericirea vecinică, iar
păcătoşii vor suferi chinuri eterne. Dacă comparăm doctrina bisericei din cele trei vâcuri primare cu doctrina din timpurile următâre, apoi ne
convingem lesne că urmașii lui Christos mărturisiră tot-d'auna aceeaşi credință.

ERESII

ŞI SECTE

_$ 14. Origina eresurilor.— Ereticii indaisatori,
Gnosticismul, origina şi caracteristica Ini.—
Gnosticii:

„.. timpurilor apostolice,

Acei cari audiră vestea mântuirei, nu înțeleseră

cu toţii că învățătura trebue păstrată fără schim-

bare.

Aşa

unii amestecară învăţătura creştină cu

alte învățături, iar alții încercară să pătru
ndă cu
mintea adevărurile de credință.
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De

aci resultă

eresiile în biserică. Inv&ţăturile

eretice sai luat saii din iudaism sau din păgânism. Iudeii trecuți la creştinism, nu se deprind
de cât fârte cu greii cu ideea că legea veche sa
abrogat. Mulţi o priveai ca obligatâre şi pentru
creștini şi o considerati .ca condiţiunea principală
a mântuirei.

Păgânii

admiteaii

cu

grei

doctrina

creștină

despre crearea lumei şi despre origina r&ului, căci
a crea din nimic, fără să existe mai dinnainte
materia, li se părea cu neputinţă. Tot aşa spre

a explica râul, recurgeaii la dualismul păgân, care
nu-i -de cât negarea învățăturei creştine. Ast-fel
curentul iudaic şi păgân tindeaii să dea eresiei
donă direcţiuni cu totul diferite.
Curentul iudaic tindea să facă vrăşmăşie între
creştinism şi păgânism ; îar curentul păgân căuta să
unescă creştinismul cu păgânismul. Cele mai multe

sisteme de eresuri îşi aii origina, fie în amestecarea
învăţăturei creştine cu alte doctrini, fie în tendinţa
de a explica. doctrina creştină, numai cu ajutorul
minţei, In tote sistemele se simte influența iudaică

sail păgână.
Cei d'iutăi eretici fură cei udaisanţi, cari doreati
sc păstreze poruncile legei mosaice. In fruntea lor stă

Cerint, care nu voi să se supună hotărârilor sinodului apostolic şi formă o sectă cunoscută sub numele de Cerintieni.
*

Aceşti eretici respingeaii dumnedeirea lui Iisus
Christos, uraii pe apostolul' Pavel şi respingeai.
scrierile sale, pentru că nu erai în armonie cu înv&ţăturile sectei. Sfintul I6n a scris evangelia sa în
contra acestor eretică, dovedind dumneșieirea Mântuitorului Iisus Christos.
Altă sectă iudaisantă fu cea a ebioniţilor fondată
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de Ebion, discipol al lui Cerint. Acești eretică susținaii că Iisus Christos este, Mesia cel predis de
profeţi, dar nu-i fiul propiii al lui Dumnedgeii. Legea

mosaică se bucura de mare cinste la ei, de aceea
susţineaii că-i obligatâre pentru toţi creştinii. O
idee particulară sectei era că la venirea a doua. a

Mântuitorului va întemeia o împărăție pământescă,

care va dura o mie de ani.

De ereticii iudaisanţi se ţin şi Neculaiţii, sectă
care se crede că a fost întemeiată de Neculai, unul
dintre cei 7 diaconi. Partisanii acestei secte
eraii
vestiți mai ales prin desfrânările lor. Sfântul Epifaniu numeste pe iudaisanţiă moderați Nazarineni.
La
început m'aii căutat să-şi impună modul lor
de a

vedea, totuşi aii eşit din biserică pe timpul lui
Iustin Martirul.
Se
Intre cele două partidi iudaisante erati deosebiri nu numai asupra modului de vedere asupra
legei mosaice, ci și asupra persnei Mântuitorului.
ludaisanţii riguroși priveaii pe Mântuitorul.
ca om
ordinar,

iar moderaţii admiteai. că s'a născut din

Sfinta: Fecidră Maria prin mijlocirea Duhului
Sfint.
Odată cu ruinarea Ierusalimului. s'ai împrăş
tiat

iudaisanţii,

răspândindu-se mai întăi în Pereea, iar

mai pe urmă în Siriea.

|

Problema însemnatăa originci răului a
fost germenele din. care s'aii desvoltat sistemele
gnostice.

Spiritul omenesc doria să scie, de unde
provine
râul. Dacă răul există în lume şi
Dumnedeii a.
creat lumea,

apoi își puneaii

întrebarea :

care-i
origina răului şi-cum Par putea învinge?
Inv&ţăturile bisericei creştine asupra acestor
cestiuni, nu
mulțumea.pe tâtă lumea. N emulțumiţii
cat să dea o soluţie problemei, ajutaţi s'a încerde elementele luat- e
din filosofia grecă sai din religiunile
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Omenii pot'să aibă parte de rescumpărare. Nu sunt
chiemaţi să se folosâscă de ea de cât Smenii spi-

rituali,. gnosticii.
|
Omenii corporali saii ilicii sunt condamnaţi să
pi€ră fără speranţa mântuirei, ca şi materia. Intre

credincioşi eraă unii aşa numiți psihiciă cari au
fost clasaţi între spirituali Și ilică, ființe de mijloe
între cele două extreme.
Scopul final al rescumpărărei este reîntârcerea tu-

turor la locul polrivil naturei lor. Gnosticii combăteai căsătoria, pe care o considera ea operă:
a spiritului celui răi și contribue la înmulţirea

materiei, care-i din natură rea. Problema mântuirei
se resolvuă de către gnoticism în evoluţiunea lumei.
Rescumperarea nu-i de cât o parte a desvoltărei
cosmologice universale. De aici resultă caracterul
fisic
al himei morale, care privind materia ca
vea, cade
într'o asprime escesivă, care-i contrară nalurei.
“Inceputul gnosticismului se ridică până în
timpul
apostolilor, iar un gnostic însemnat al
timpului
apostolic a fost Simon Magul.. EL locuia
în. Su-

maria. Martor al minunilor

efectuate de Spiritul

Sfint, s'a 'dus la apostolul Petru și
i-a oferit bani,

ca să-i dea în schimb

va pune mânile,

puterea,

ca pe ori-cine îşi

să primească Duhul Sfint.

După
ce a fost respins şi scos din biserică de
apostolul .
Petru, se pare că sa Pocăitx de 6re-ce
s'a reîntors la creștinism. Cu tâte acestea ela
introdus
în creștinism o mulţime de superstițiuni
magice:

- Şi de. greşeli din păgânism,.care ai
fost numite, ..
precum am spus, gnosă..
Sa
Simon Magul şi partisanii s&i
pretindeau că
numai ei posedă cunoscinţa lucrurilor,
saii sciinţa ;
de aici şi numele lor de gnostici.
Se mai numiaă

n...

a
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7 a

E
încă spirituali, spre a se deosebi

te

vulg.

Die

n ea

era

El

un Dumned€

creatorul

iumei.

de
&/

supă m,

Pentru

dânsul

mr

Ne

zeiţa creatâre este Ewoiz, de unde aii eşit serii
de zei saii eoni. Cel dintâi dintre eoni a usurpat
stăpânirea asupra lumei şi a închis în corpuri
sufletele nemuritore. De aici nenorocirea omenirei.
La acest sistem panteist Simon Magul a mai
adăogat imoralitatea. EI se credea că este representantul cel mai puternic a lui Dumnedeiă.
„Pe lângă Simoneni se privese ca gnostică ai

PT

pi:

Op

PU

PI PP

pF

Z

Simon Magul admitea
dar nu

aepctă:h,

Le

timpurilor apostolice şi Nicolaiţii.

E

15. Gnosticii Alexandrini

|

și Sirieni. — Maniheismul.

Gnosticismul pretindea că deslegă tâte problemele însemnate mai bine de câţ creştinismul. Şefii
principali ai &nosticismului

Alexandrin

fură Ba-

silide şi Vedentin.
Sistemul lui Basilide se bascză pe o tradiţiune
secretă, care dateză de la Cham, fiul lui Noe.

După ei Dumuedei este cea Wiîntâi fiinţă. Din
sinul săi emană la început şapte puteri, care formEză primul ceriă saii împărăţia spiritelor. De
aici emană până
mai imperfecte.

la365

de împărăţii, care de care

Ingerul cel d'intăi din cele şapte serii din urmă
este: Dumnegeul Iudeilor, creatorul. lumei imper-fecte şi al materiei. Pentru: eliberarea omului din .
legăturile -lumei imperfecte, Dumnedeii a trimis
pe eonul

cel d'intăiii născut;

care

a înveţat

&meni. să cundscă pe adevăratul Dumneeii,
aduce în împărăţia luminei. : -

pe,

ŞI i
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„Acest eon se uni la botez cu omul
lisus, dar
îl părăsi în momentul morței. După învăţ
ătura
lui Basilide, perfecțiunea morală const
ă în con-

templarea lui Dumnedeii. Morala partisanil
or fu
la început aspră, dar cu timpul. decădu.
Valintin -învâță o doctrină cam analâgă.
EI
admitea, că eonii ai emanat perechi, care
se numiaii sizighii. Unirea principiilor activ
e cu cele
pasive este tipul căsătoriei. Dimiurg
ereă lumea
corpurilor şi a sufletelur,

conul superior le-a

adus.
elementul spiritual spre a le uni cu
sufletele $menilor.
Valentin împarte. pe aderenţii săi
în fisici și

spirituali.

Privesce

pe

JÎlântuitorul

ca pe un

eon,
„Care se umesce cu Dlesia psihic
pentru eliberarea meilor
de sub

„ Dualismul

stăpânirea

materiei

celei rele.

|

răspândit în Asia fu îmbrăţoşat
la
Antiohia Siriei de către Saturnin
, care este representantul cel mai însemnat al gnostici
smului sirian.
Învățătura sa se resumă ast-fel:
Fiinţa supremă
se aflăîn fruntea imperiului luminei,
de ude emană
o mulţime de spirite, cele mai
de Jos sunt spiritele celor :7 planete.
o
Imperiul întunericului se ridică
în faţa iîmperiului luminei, stăpânit de Satan,
principiul r&ului.
Cele Șapte spirite planetare,
sub conducerea Dunedeului Iudeilor, năvăliră
în imperiul lumini,
Tăpiră raze luminse și crea
ră pe Gmeni.
|
Creaţiunea -lor fu imperfectă,
dar
Dumn
edeu
l
luminei avu milă

„de: viaţă,

de om, de aceea îi trimite
o scântee
care î] însuflețesce Şi îi dă
putere să se

înalțe. Pentru ca germenel
să se desvolte liber, raza elumi_vieţei dumnedeesci
n6să trebue să se
întârcă în imperiul luminei,

lângă

de unde a venit. Pe
Smenii spirituali mai sunt
Și acei cari n'ai.
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de cât elementele

materiale

şi sunt absorbiți

cu:

totul de cele materiale. Profeţii, Vechiului Aşedlă-mânt emană parte din Satan, iar parte din spivitele planetare, Deci pentru distrugerea imperiului!
lui Satan şi pentru îndreptarea Gmenilor spre imperiul luminei, Dumnedeul suprem trimise pe pă-mînt

pe eonal

luat un corp

suprem,

mintea

saii

uhrislos, care a:

aparent spre a-i înv cţa sciinţa asce-

tismului şi a se elibera de materie şi de Dumne-.
deul Iudeilor.
Jlarcion este alt gnostic. El se născu' la Sinope
în Pont, veni la Roma pe la anul 140 şi aci r&spândi învățătură greşite. Doctrina sa fu. condam.-.
nată de biserică, iar el se uni cu gnosticul Cerdox:
spre a fonda o nouă sectă. Invăţătura capitală a:
sa este, că între Vechiul şi Noul Testament este:
o oposiţiune absolută, cum că cele două părți ale:

revelațiunei dumnedeescă

provin

de la. două fiinţi:

distincte. Vechiul 'Pestament este lucrarea Dumne-:

deului -teribil al Iudeilor, iar celalalt este lucrarea:
Dumnegeului iubirei. Morala acestui . eretic. era:
aspră, căcă socotea ca nepermisă căsătoria, vinul

şi carnea. Secta se înmulţi repede și urme de ale:
ei găsim până prin secolul al cincilea.
Sistemul ce se apropie mai mult de gnosticism:
este JM/aniheismul, care se încercă să facă o reli--

giune universală din tradiţiunile dualismului persan,.

din gnosticismul

lui Basilide şi din teoriile păgâ-:

nismului.
Invățătura mai principală a Maniheismului este:
următdrea : sunt dout fiinţe eterne: lumina şi întunerecul, care-sunt tot-duna în luptă. Binele provinede la lumină, după cum reul provine de la înlunerec. : Fiul: omului primitiv fu adevăratul rescum--

părător al lumei, care se născu

din principiul celi

vi

isbutiră să distrugă credinţa bisericei, despre care
Mântuitorul a dis că: «porțile iadului nu o vor:
birui». -

.

$ 16. Montanismul. — Antitrinitarii și Monarhienii. —Pavel Samosatul şi preotul Saveliu. — Chiliasmul.

Cu un secol înnainte de Mane, Jontan din Fri-

gia pretindea să înnalţe biserica la un grad mai.
mare de perfecţionare printr'un rigorism practic,
dar mai ales prin spiritualismul falș.
Montan interdicea nunta a doua, făcea postu“rile mai lungă şi mai aspre şi învăța că a primit

misiunea de “la Iisus Christos ca să reformeze ŞI
să peifecţioneze biserica. Cerinţele sale se adoptaă.
“cu înlesnire de credincioşii, cari nu-și dădeai lesne
semă de exagerarea practicilor învoite de biserică. Pretinsele lor profeţii le atrase simpatia poporului necărturar.

venirea Sfintului

Aceşti

sectari mai învățaii că

Spirit, a lui Paracleţ,

a cărui

trimis e Montan, era aprâpe, iar piserica trebuia
să trecă din starea de copilărie, în care a lăsat-o:
Mântuitorul, la bărbăţie. Două femei fură printre
aderenţii acestei doctrină: Priscila și Mazimila,
care pretindeaii că ai darul profeţiei. La învă
țăturile vechi cu timpul se mai adăogară şi altele:

noui, între care menţionăm, oprirea fugei de mârte

în timpul persecuției, excluderea păcătoşilor din
“comunitatea creștină, cum şi îndatorirea femeilor”
şi a fetelor de a se arăta în public acoperite:

cu voal.
Episcopii de prin prejur se încercară să-i modereze, dar nu reuşiră. Ruptura montaniştilor de:
biserică a devenit complectă. Ereticii aceştia se:
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personă şi nu vedeai în Talăl,- Fiul şi Spiritul Sfint
de cât forme diverse sub care se manifesta
dum-

nedeirea şi ast-fel atribuiuă. Tatălui suferinţele Fiului 2 pahpasi

Aceste două tendinți eraii produse de eselusivismul,

care nu admitea nimic neînțeles în supra-

natural. Clasa primă a antitrinitarilor nega Dumnegeirea lui lisus Christos şi nu vedea în EI de
cât un înger saii un filosof. Ei represintaii directăia raționalistă a timpului, care obosită de exage-

-rările gnosticismului s'a aruncatîn extremul opus.
Gnosticii vedeai pretutindenea emanaţiuni dum„ negeesci, iar antritinitarinui vedeai nicăeri pe
Dumnedeii. Pentru gnostică totul se resuma în credinţă, iar pentru antitrinitari ultimul cuvânt îl are
mintea omenească. Păcatul era neînlăturat pentru
gnostică, şi nu există pentru antitrinitari. Intre an-

tritinitarii de clasa I, însemnăm : Teodot curalarul,
care după ce negă pe lisus Christos în timpul persecuţiunei lui Marcu Aureliu, declară că ma hulit

pe Dumneqei. El mai spunea, că lisus Christos nu-i
de câ un om, care nu fu conceput prin lucrarea
Spiritului Sfint. La aceaşi lucrare a ajuns Teodor
Bancherul, care. mai învăța încă, cum că Iisus
Christos, mijlocitorul 6menilor, era ma: pre jos de

Melhisedec, mijlocitorul îngerilor! Partisanilor li
s'a dat numele de Aelhisedeciani.
ia
Arlemon admitea pe isus Christos ca om, dar
conceput din Spiritul Sfint. Episcopul Pavel de Samosata deveni eretic spre a dovedi şi mai mult
că pentru crescerea ereziei, e nevoe să fie: însoțită de viţii. Pe lângă că respingea dumnedeirea

Fiului, apoi mai nega şi trinitatea persânelor “dum: *
„nedeesci. Singur Dummnedeii Tatăl există în 'realilitate ; Fiul şi Spiritul Sfint nu sunt de cât sim-

ple atribute ale dumnedeirei. De şi lisus Christos

05

sub Constantin cel Mare, cum şi schimbarea stărei
lui exteridre puse capăt speranţelor înşelătâre ale
Chiliasmului.

SCIINŢA TEOLOGICĂ
$ le.

Bărbaţii

apostolici.

Mântuitorul Christos porunci apostolilor să r&spândescă evangelia la tâte popârele, iar urmașii
Mântuitorului

căutarăsă

îndeplinâscă porunca Și

deci nu încercară să facă cercetări. sciinţifice, ci
numai să predice ce li s'a spus. Afară de acesta,
sciința nu apare în primul timp de desvoltare a
unei

societăţi.

„Totuşi, chiar de la început se văd unele scrieri,
cari ait o înriurire normativă asupra desvoliărei
literaturei bisericesci.

De 6re-ce autorii acestor serieri învăţă adevărurile religiunei creştine de la apostoli, pentru
acest motiv se numesc părinți apostolici. .
Scrierile părinţilor apostolici se aseamănă cu

cele biblice pe cari le explică. Afară de acâsta
scrierile lor eraii citite public la serviciul dumnedeesc şi adăogate la finea manuscriptelor. Aşa
codicile Sinaitic cuprinde 'scris6rea lui Barnaba
și păstorul lui FErma, iar codicile Alexandrin cuprinde epistolele lui Clement Romanul. “Un. noii gen de literatură bisericâscă, apare
pe la anul 152, cu apologiile. .Menitesă apere

creştinismul contra păgânilor şi Iudeilor, trebui
să apere biserica contra atacurilor învățăturilor
greșite,

mai în urmă.

Isţ. Biseric.

3
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„In fine,

sciinţa creștină proprii

pe la anul.200,

disă se nasce

Creştinii atacați de

păgâni se

interesară în primul loc pentru expunerea şi. desvoltarea credinţei lor, iar mai pe urmă pentru

explicarea Sfintei Scripturi. Desvoltarea adevăratei
sciinţi teologice nu puse capăt desyoltărei apologetice, căci ea dură tot atât cât dură și lupta
creştinismului

pentru

recunâscerea

existenţei le.

gitime. Literatura apoiogetică.
s'a desvoltat în apus
şi răsărit în cele trei vâcuri primare.

In general, sub numele depărinți bisericesc, se
înțeleg. scriitorii, cară trăesc până la secolul al

VIII-lea, şi esceleză atât prin. cunâscerea : adevăru-

rilor -creştine,

cât şi - prino

plară.

viață morală

|

esxem-

|

Deci părinţii bisericesci escelâză prin erudițiune
şi viaţa lor cea sfintă, iar bărbaţii apostolici prin
înveţarea doctrinei de la apostoli, pe care o desvoltă

în

serierile

lor.

|

„Cei mai însemnați bărbaţi apostolici sunt: Bay- -

nabu,. Clement Romanul, Ignatie Teoforul, Policarp
episcopul. Smirnei şi Erma,..
SRR

Sfintul Barnaba fu tovarăş al apostolului Pavel,

pe care îl însoți în prima

călătorie

misionară. El

care pârtă' numele

săi. Buscbiu

luă parte la. sinodul apostolic înpreună cu Pavel,
ca representanți ai comunităţei creștine diu Antiobia.
Si
|
|
Invăţătorii primelor secole îi atribue lui Bar-

naba

o epistolă,

şi Ieronim pun epistola lui Barnaba printre ante-

legomina, pentru

cuvintul

că nu făcea

parte

din-

tre. scrierile canonice, criticii moderni se ridicară

contra .autenticităţei

admisă

acestei epistole, autenticitate

de. toţi scriitorii vechi. Epistola cuprinde

învățături

frumâse

asupra

dumnedeirei

lui - lisus

m am m

co

Onistos,
judecăţei
Scopul
abolirea
gături

asupra întrupărei, îndreptărei prin har,
şi învierei viitâre.
principal al epistolei | este să sfabilâscă
legei mosaice şi înlocuirea veclei le-

cu

una

nouă.

“ Clement Romanul fu ucenicul apostolului Pavel
și unul dintre primii episcopi ai Romei. Pe timpul persecuţiunei lui 'Praian suferi exilul și mortea
martirică. După actele martirice fu exilat şi martirizat în împrejurările următâre : Clement fu acu-

mm

sat de creştin înnaintea prefectului Romei, în urma
unei resc6le populare.

o

a

GI

aprecierea, împăratului, . care: porunci

Prefectul supuse

casul

la

ca pe Cle-

ment să-l exileze în Chersonedul- Tauric. Aicigăsi
e
creştini condamnați mai: de mult la-scoterea mârmorei, pe care-i mângâe şi cu âjutorul lor lăţi

mai departe erâştinismul, Predica lui avu succes,
căci

se

curând

dărimară

se ridică biserici, iar templele zeilor

și pădurile sfinte ale deilor se tă-

iară, Acest fapt fu adus la cunoscinţa iniperatului,
care însăreină un magistrat cu

instruirea afacerei.

După ce condamnă magistratul la mârte o mulţime de creştini, se încercară- să înduplece pe Cle-

ment

să sacrifice zeilor. „Rămânând

statornic

în

credință, magistratul porunci să-i atârne o ancor A
de gât şi să-l arunce în mare.
0 epistolă adresală Corintenilor,

avem de la Cle-

ment Romanul în care îi îndâmnă a petrece în
„unire, aducându-le ca: exemplu pe Apostolii Pavel
şi Petru. El sfătuesce pe credincioși să trăiască
în: bună înţelegere: şi' să se' supună: conducătorilor

bisăricesci. Lui Clement Romanul i'sc atribuis și

alte scrieri, dar acelea nu sunt ale'lui. Intre acestea
mai însemnată este: Recogiiiliones, o scriere în care
se istorises66 convertirea 'la: creştinisin a lui Cle-
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ment.şi luptele apostolilor „cu
e g&nosticismul, ce se
ivise încă din vâeul apostolic.
|
Sfîntul

Ignatie, care se mai numesce şi eofo
rul,
fiind-că se crede de unii critici că fu copil
ul, pe care
îl luă în brațe Mântuitorul și-l
dădu ca exemplu de nevinovăție apostolilor. Dup
ă alţi critici
se numesce 'Teoforul, fiind-că avea
tot-d'a-una în
sufletul săi pe Domnul.
|
Ignatie fu discipolul apostolului I6n
şi
cond
use
cu multă înţelepciune biserica Antiohie
i, pe timpul
persecuţiunei lui Domiţian..
|
.
|
După actele. martirice și mulţi istor
ici, Ignatie:
fu condamnatla mârte de Trai
an, căruia i-arA
presentat o apologie a creştinismul
ui. Paul Alard
susține că fu condamnat de guvernat
orul Siriei,
ca să fie sfăşiat, de fiare, în amfi
teatrul Romei.
De la Sfintul Ignatie avem
şapte epistole, care
fură scrise în timpul călătoriei
sale la Roma. Ele
datâză din
finea

timpul lui Traian, sai

secolului

a] Il-lea.

cel puţin de la,

Epistolele către Efeseni, AMagnesieni,
. Tralieni şi
Romani fură, scrise de la Smirna;
iar epistolele
către Piladelfie
ni,

Smirneni și Policarp fură seris
e-de la Zroada.
Importanţa acestor epistole e
mare pentru istorie
- Şi dogmatică, fiind-că din ele se
vede că pe timpul
lui Ignatie, ierarhia se compun
ea din trei grade:
episcop, preot Și diacon.

Policarp, episcopul Smirnei, este
un bărbat apostolic însemnat, care fu ucenic
al apostolului I6n.
EI fu ars de vii pe timpul per
secuți
Aureliii. Somat să renunțe la cre unei lui Marcu
dinţa în Christos,
:el'.respunse: Sunt

„mică
tra:

86 de ani de când îi servesc
şi
un. vei nu mi-a făcul. Cum
aşi putea huli conDomnului şi Aântuitorulai.
mei 24
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creştini

zeloşi se .strânseră - în

jurul. apostolilor

Pavel: şi l6n, cum, şi în jurul lui. Ignatie și Policarp.
Si
e
Sciinţa grâcă era însă în fA6r
la. ivirea
e
creştinismului..

Răsăritenii

S'aii

dedat încă

de

la în-

ceput la studii speculative, iar apusenii. ai arătat

preferinţă pentru studiile practice.
„Una dintre: şedlele însemnate creștine,

care

a

produs pe Sfintul. Ignatie -Teoforul şi pe Sfintu
l
Policarp a fost cea din Antiohia. Șe6la antio-.
"hiană cultivă mai. ales interpretarea. gramaticală
şi logică a Sfintei Seripturi,în oposiţie cu
şcâla
din

Alexandria,

care

tarea . alegorică.

cultiva.

mai

mult interpre-

E

Aa

Representanţii. șc6lei antiohiene sunt :
Teofil,
episcopul Antiohiei şi preoţii Doroteiii
şi Luchian.

: De la 'Teofil al Antiohiei ne-a r&ma
s o scriere
apologetică întitulată «Ad Autolicum»
|

“Autolic un

"creștinismul,
trei, cărți.

păgân

învăţatşi influent luă în ris

iar episcopul

"Peofil

îi 'respunse în

Ca și toţi apologeţii, "Teofil se sileşce

să dovedescă

mărirea și frumuseţa . descoperirei

creştine prin compararea ei cu absurd
itățile pă-:
gânismului şi cu .josnicia sa teologică.
.

Autolic presentase credința ca o sarcin
ă prea.
grea și o luase în deridere. Teofil
dovedesce că
„ea este o trebuință universală
și că omul. nu

reusesce în nimic, chiar în viaţa materială,

dacă
nu are credinţă. In scrierea lui Teofil
se găsesc

unele inexacțităţi, câte-va

formule întunec6se, totuși
se află în ea şi demonstraț
iuni și tablouri frumâse, care fac din ea o apologie
însemnată. Preoţii. Dositeiis și Luchian suferiră mârte
a martirică: la Nicomidia între anii 311 şi
312. Luchian
consultă testul ebreii pentru ca să
îndrepte sep-
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gâni şi Iudei, le combate şi cere să se facă dreptate creştinilor.
o
In

scrierea

combate
Şcdla

„Dialogus

cum

Tryphone . ludaeot,

obiecţiunile făcute de ludei.

africană ajunse la o mare

însemnătate în

|

cursul secolului al doilea.
Ea nu pune mare preţ

pe sciinţele omenesci, din causă că le crede pline
de falşităţi, dar în schimb ţine fârte mult la cu-:
rățenia tradiţiunilor- apostolice şi'e pătrunsă de ne-

cesitatea vieţei sfinte,

Cei mai însemnați representanți ai ei sunt ::
Tertulian, . Sfintul Ciprian, Arnobiii, Lactanţii și

Minucius Feliz. Renumitul Tertulian Sa născut la

Cartagina pe la. anul 160. Născut din părinți
romani, primi o educaţiune îngrijită Şi învăţă

dreptul, retorica şi filosofia grâcă.
a
Convertit la creştinism prin purtarea exemplară
„a creştinilor, deveni unul dintre susținătorii cei
mai însemnați. ai doctrinei creştine. Pe la anul
201 compuse „Apologeticum“, în care combate,
nelegiurile păgânismului şi arată sfinţenia şi virtuţile creștinismului pe care. le probâză. prin sta-

tornicia creștinilor în chinui.

„Serierile

„Ad

Nationes« - Şi „Ad

-

|

Scapulam*
nu

sunt de cât nisce desvoltări ale părților mai în-

semnate din

apologetice. .

E

Sfîntul Ciprian s'a format prin scrierile lui Tertulian. El a mângâiat biserica Africei de perderea
învățătorului săi. Sfintul Ciprian înainte.
de. a fi
„creştin. era advocat, iar de la anul 246 „luptă
până la mârte martirică pentru binele și înflorirea
bisericei. De la el rămase fârte multe scrieri,
dar
cea mai însemnată este: „De vanitate îdoloru
m,

în care

combate sciinţifie închinarea la idoli

şi

-
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de către Panten, . care fu la început “filosof stoice,
iar mai pe urmă instruit în credinţa creștină,
de
"un învățăcel al apostolilor, probabil de I6n arcu
.

Pant
a en
explicat Sfinta Scriptură - în lecţiuni
verbale şi în comentarii, către sfirşitul secol
ului
„al Il-lea. La șce6la lui Panten învăţară principiile
religiunei

creştine

o mulţime de învă&ţaţi din sînul

păgânismului şi ast-fel eşiră- o sumă
capabili, cari 'lucrară la formarea

de profesori

unici sciinţi creş--

tine în Alexandria, unde înfloria filosofia
neo-platonică

şi sciinţa grâcă

devenia

din

ce în ce

un
pericol: pentru: tinerimea, creștină.
.
Şedla din Alexandria era o instituțiune
privată,
dar era pusă sub supravegherea episcopulu
i. Şe6la
cultiva sciinţele profane şi religi6se, urmâ
nd o direcţiune morală şi o ascetică rigurosă..
Ea încercă.

“să formeze

o filosofie religi6să, basată

pe

platonism și cultivă mai ales interpretarea,
mistică şi

alegorică, câştigând un mare renum
e.
E
„ Afară de Panten fundatorul Şc6lei,
representanţii
cei. mai: însemnați ai. şedlei alexandrin
e fură :- Clement Alezandrianul, Origen, Dionisie
cel Jlare şi
Sfintul. Grigore Taumaturgul.
a
|
-- Clement. Alevandrianul încercă
să întem eieze în-Yeţămîntul sciinţific al credinţei.
De aci în o sumă
de: opere se expune doctrina. dogmatică
și morală.
a

creștinismului. Așa :

1»

mCohorialio

ad gentest

e

este un: fel

de apologie a creștnismului, în care exami
nâză pe, rînd
teologia, filosofia şi poezia păgân
ilor şi arată imoralităţile cuprinse în ele. Pentru
mântuirea lumei,
de starea - rea în care se află
și din decăderea.
morală, în: care se confundase,
a venit isus Chris-.
tos; care îndeplini lucrarea acâsta.
. : a

12.: În opera: ; Paedagogus“ Cleme
nt Alexandria-.

nul pune

fondamentele

vieţei creştine,. regul€ză.

faptele creştinismului ca să le opună depravaţiunei păgânismului. El arată castitatea şi sublimi-;
tatea poruncilor lui lisus Christos şi ale bisericei.3. In scrierea „Stromata“ „esplică scopul: vieţei,

raporturile dintre “credinţă. şi sciință, dintre teologie Şi filosofie, arătând „rolul fie-căreia în viaţa,

omenâscă, .
Rolul: înțelepeiunei

omenesci .“este. să dispună.

sufletele spre revelaţiunile .mai înnalte ale credin-;
ței. Fără

credință

omul. este o fiinţă desonorată,

cuprins. de nesciinţă și greşeli.
el, este

țiunea

necesară. ieţei

„Credinţa,

glice.

spirituale, ca şi respira-.

în viaţa fisică“.

Clement Alexandrianul părăsi Alexandria în
timpul persecuțiunei lui. Septimiu Sever şi se.dușe;
în Capadocia şi în Palestina, de” unde se întârse
la Alezandria,

unde

muri la anul

217.

„Origen, urmaşul lui Clement Alexandrianul la,
şedla catehetică, este cu mult mai celebru de cât pro" fesorul

stil. EI este

unul. dintre. Gmenii . cei mai

extra-ordinari ai anticităţei cer eștine, atât din punctul. de vedere al sciinţei, cât şi sub raportul cercetărilor și a geniului. .Om de o activitate „aprâpe
fără margine, îl gășim lucrând în ori ce. mișcare
intelectuală din timpul. stă. In. mijlocul luptelor
pentru

credință găși vreme.

să: serie. peste 6000

de lucrări, după mărturia lui Epifaniz, cum Şi mai
multe omilii, scholii și comentarii asupra.tuturor
cărţilor. sfinte. de “la : Facere până la Apocalips.
La vrâsta de 18. ani..Origen îndemnă pe. tatăl
săi Lieonida să sufere. mârtea. martirică,..şi tot
la acea vrâstă ocupă. locul.

de profeșor la şcâla. .

din Alexandria, unde anţiait creştinismul Judeii,
păgânii şi ereticii.
pe
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Odată: cu gloria sa încep şi persecuţiunile. Obli«gat să părăsâscă Alexandria, întreprinde mai multe
călătorii.

La

anul

214

îl găsimîn Arabia,

iarla

216 fondeză la Cesareea Palestinei împreună cu
Teoctistşi Sfîntul Alexandru 0 - nouă şe6lă catihetică. Episcopul Teoctist l'a hirotonit preot fără
- învoirea lui Dimitrie, episcopul Alexandriei. Acesta
procură lui Dimitrie ocasiunea bine-venită pentru
a-și arăta invidia, căci îl acusă pe Origende călcarea legilor bisericesci şi-l depune la două sin6de. Origen amărit de purtarea episcopului săi,
se retrase la Cesareea, unde lucră cu mult zel pentru

“înflorirea şedlei catehetice de aici.

In timpul persecuţiunei lui Deciu

e

fu: aruncat

în închisdre, după care suferi chinurile cele mai
crude şi: muri peste doi ani. |

„De la ilustrul Origen ne-ai: rEmas mai multe
feluri de scrieri şi anume: lucrări ezigetice,
pole“mice şi morale.
Pe lângă lecţiunile orale, Origen
lăsă un resumat al învăţăturei sale, intitulat
„De

„principiis“, care-i produse multe necasuri şi
per- |
secuţiuni. ..
|
a
"- Ideea
de la. care plecă Origen în acâstă scriere
este legătura
; sciinţă şi credință. Lucrarea
între
“lui trateză despre Dumnedeii, Sfinta Treime,
în„Seri, lume,

cestiunea

binelui

şi a

r&ului,

întru-

parea, învierea Fiului: lui Dumneqeii, cum
și despre libertate, scopul lumeiși inspirarea
Sfintei
Scripturi.
a
-- Origen. încercă

să expună. sistematic

dogmele

creştinismului, dar încercarea sa nu isbuti
pe de- plin, căci. se găsesc în scrierea sa opiniun
i contrare creştinismului, cu tâte acestea, -nu
i se pâte
contesta meritul de a fi tras prima brasdă
pe câmpul expunerei sistematice a dogmelor,
|

17

Cele mai multe lucrări ale lui Origen sunt
exigetice, iar tetraplele, ezaplele, oclaplele Şi eneaple
remân lucrări monumentale.
Ca apologisi şi polemist Origen produse o lucrare,
de o perfecţiune rară, întitulată „Contra Celsumt..

Cels atacase dogmele creştinismului, folosindu-se
de sciinţă, calomnie şi sarcasme. Origen puse în spriJinul creştinismului sciinţa şi geniul săi. In acest:
scop începuse prin răsturnarea edificiului construit.
de Cels, apoi demonstră adevărul creștinismului cu

probe luate din rațiune şi Srînta Scriptură. Ca moralist ne lăsă o mulţime de omilii, cum şi scrierile:
„ Cohortatio ad mariyrium şi „De oratione“.
Dacă Origen fu un geniii, apoi nu fu scutit de:

greşale, aşa că urmașii se împărţiră în admiratori și în contrari ai lui Origen.
Profesor la şe6la din Alexandria fu şi Dicnisie.
cel Mare, cu mult mai însemnat prin viața sa de
cât prin scrierile sale.
Un admirator al lui Origen fu Sfintul Grigore
. Taumaturgul, episcopulÎNeo-Cesareei Pontului. El
ascultă .pe Origen şi compuse un

cuvînt de'laudă

în ondrea profesorului să&ii. De la Sfintul Grigore.
ne-a mai r&mas o epistolă canonică şi un simbol
al credinţei, care este însemnat, fiind-că ne: araţă.
ce credeai creştinii. din timpul săi.
O. şcolă

însemnată

creştină

era

în Asia

Mică,

înființată de apostolul I6n, care fu multă: vreme:
episcop al Efesului. Representanţii cei mai însemnaţi ai acestei șcâle sunt: Zrineă, episcopul Lug-.
dunalui şi Ipolit, preot roman.

Irinei se născu în Asia, „Mică, fu discipol al
lui Policarp și ajunse. preot şi mai pe urmă €epis-.
cop la Lugdun, unde suferi moârtea martirică,
pe
timpul lui Septimiu Sever.
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“i: Lucrarea sa: cea mai înisemnată este: » Adversus
haereses* prin care combate pe eretici,. *
„_
Preotul Ipolit fu. discipol al'lui Irineu. EI se
stabilila Roma, unde luă o. parte: însemnată la
luptele contra antitrinitarilor. Compuse mai multe
„lucrări: exigetice:
și polemice. S'a ocupat de asemiinea cu-'origina, natura și stăpâniraa: lui Anticrist şi neza lăsat
un tratat intitulat: Demonstratio
de Chwisto et 'Anlichristo“
De la el mai avem : „PhiIsophumena'şi Contra haeresium: Noeti.“

”
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ADMINISTRAȚIA BISERICESCĂ

“$ 20. Cler și mireni, episcopi, preoţi, diaconi, epodiaconi, ceteţi, cântăreţi, acoluţi şi diaconese.

Biserica

spre a-și atinge scopul

săii are nevoe

de' 0: -anumită: organisare, ca 'oră şi ce societate
omen€scă. Mântuitorul Christos stabili punctele:
principa
de 'organisar
le:e, întru cât puterea: de a
coniduce pe' creştini - la mântuire şi de a săvirşi
cele: sfinte: leo dete apostolilor. : Mântuitorul făgădui apoi apostolilor că le va trimite pe Duhul
Sfint şi că va rămânea cu ci până la sfârşitul
lime,
ic
m
“Christos: a reseivat: sie-și conducerea supremă.

Acestă conducere se exercită în chip nevădut prin

mijlocirea Sfintului: Duh, sfințitorul bisericei creştine. |
e
„ Pe'lângă'conducerea nevădută; biserica: mat! are
lievoeşi deo conducere: vădită: Mântuitorul în-

crediiiţă! apostoliloi” piiiterea: dă a învăţa; a să ârşi

cele sfinte și a conduce pe creștini: la: mâtituire,

19
cari la rândul lor prin punerea: mânilor şi prin
rugăciuni ai transiis-o: urmâşilor lor.
Vaptele apostolilor.-ne învaţă, cum că episcopii
„sunt stabiliți pentru. conducerea bisericei lui Dum-

negleii.: Membrii. cari compun. biserica, se împart

în două clâse, din care una: are conducerea. fra“ților în - credinţă 'şi pârtă numele de .clerici, iar
alţii ascultă învăţăturile clericilor şi se numesc laici,
„Clement Alexandrianul se folosesce de expresiunea laic pentru .distingerea: conducătorilor . de
conduşi. Aşă dar biserica se compune: din: două
clase de membri, cari a. misiuni diferite;: Unii
membri sunt, datori să înveţe. pe alţii adevărurile
de: credință, să. săvirşescă cele sfinte: şi. să: con-

ducă pe credincioşi, aceștia se numesc clerici; Al
membri. sunt datori să asculte învățăturile clericilor și să se folosescă de. ele;. aceştiase numesc
laici.
Între

elerică,

|
din. timpurile

sebiră trei. trepte ierarhice.

Să
Ş
Sia
apostolice, se deo-

Sfinta Scriptură:
în-

trebuințeză expresiunile de episcop şi preot una
în locul alteia,. ceea ce făciv pe Ieronim-să sus-

ţină, că unui și altul însamnă

aceiași funcţiune,

conclusie la: care. ajunse și: protestanții susținând

că nu este deosebire între episcop şi-preot.
şi terminii se întrebuințeză în Sfînta Scriptură
îi locul: altuia; totuși tot. din: ea: resultă, că:
stă„deosebire între: episcop și preot. -

De
unul
exi.

Apostolul Pavel enumără în. epistolele: pastorale virtuțile: trebuitâre clericilor. şi ârată pe epis-

cop ca şef preoţilor şi diaconilor: Epistolele: pasto:
rale vorbesc de 'Timoteiu şi: Lit: ea: de “episcopi,
căci ei .hirotonisiai pe: preoți: și pe diaconi:. Apo-

calipsul'sub:cei şapte îngeri ai:bisericilor din Asia

Mică înţelege pe: episcopii. respectivi.
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Mărturia părinţilor apostolici este tot atât de
categorică, ca şi citatele din Sfinta Scriptură.
Clement Romanul împrumută din Vechiul 'Testament termenii de arhierei şi iereă şi-ă aplică la
cele două trepte .ierarhice. Ignatie face deosebire
între episcop şi preot şi ice: „Asculiaţi cu toţii

de episcop, ca și lisus de 'Tatdl şi de preoţi ca de
„apostoli“.
Așa dar este deosebire între preoţi și episcopi,

căci după Sfinta Scriptură
:şi tradițiune episcopul este administratorul: suprem al 'Tainelor, conducătorul bisericei și representantul «i.
"Preoţii formai sfatul episcopului, îl ajutati în
învăţarea credincioșilor și săvîrşirea 'Tainelor,

afară

de hirotonie.:

|

-

SE

Treapta 'a 'treia în: ordinea bisericescă este diaconatul, care fu instituide
t apostoli după înălțarea Mântuitorului. Ori-eare ar fi părerea serii-

torilr moderni, .e în afară-de îndoială, că cei şapte

diaconi de care vorbesc «Faptele Apostolilor» nu

eraii preoţi.

ă

a

-

i

“Atribuţiunea principală a diaconilor era de a

servi

la agape și de a îngriji de săraci.

In urmă

fură întrebuințaţi la cult ca 'ajutători ai episco-

- pilor şi preoţilor, punându-li-se îndatorirea să ducă

Sfînta Impărtăşire bolnavilor. Unii din ei înveţaii
şi botezaii cu învoirea apostolilor, după cum Filip

învăţă

şi boteză

pe cei din Samaria,
iar Ştefan

predică în Ierusalim. Sa
“Dacă credincioșii se înmulţiră, se simţi nevoe
de. crearea, unor trepte inferidre diaconatului. Aşa
pentru ca să se uşureze diaconii,. se creară îpodiaconii ca ajutători la altar ai acelora. De asemenea! cețeţii, aii însărcinare să cetescă
- Sfinta
Scriptură în public; iar cântăreții - pentru ca să

31

cânte în biserică diferite imne. La apus mai erait
acoluţii, cari ajutaii pe ipodiaconi în serviciile lor.

.

Incă din timpul-apostolie se introduse şi diaconesele, care aveaii aceleași îndatoriri pe lângă

femei, pe cari diaconii le aveai pentru bărbaţi ;
afară de servirea la altar, care le era oprită. Ele

nu primiaii hirotonia. Apostolul Pavel recomandă
să nu

coniţe.
serică.

se alâgă de cât bătrâne şi văduve

Cu timpnl

ca dia- :

diaconiţele dispărură.
din
-

bi- -

$ 21. Alegerea clericilor, întreţinerea lor.—Raporturile

:

dintre episcopi,

După

cum Mântuitorul chemă pe apostoli, tot

așa și apostolii, la rîndul lor, cu autoritatea de
care se bucuraii în 'biserica primitivă aleseră pe.

urmașii lor imediaţi. Apostolii ţinură socotâlă, în.
alegerile lor, şi de voinţa creștinilor. Tot așa s'a -

“urmat şi după apostoli.
Apostolii recomandară

"episcopilor,
înălța

preoţilor

|
prudenţă

şi diaconilor.

în

alegerea

Acei

ce

se

la treptele ierarhice se formaii prin exer-

citarea în serviciile inferidre.
i
„Alegerea episcopilor se făceaîn cele trei vecuri
primare de către cler. şi popor. De regulă sc alegeaii pers6ne înaintate în vîrstă şi sciință, de unde
și numirea de presbiteri şi care tot odată erai.
mai însemnați prin virtuțile ce le împodobia viaţa.
Se preferaii mărturisitorii credinţei.
e
Sfintul Ciprian spune lămurit că poporul lua
parte la alegerea episcopilor. Acest dreptar s'a
păstrat cât timp credincioşii se conduceaiă în alegere de interesele bisericei și nu se lăsaii înflu1st. Biseric.

,

6
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enţaţi de interesele personale. De şi poporul lua
„parte la alegerea episcopilor, cu tâte acestea autoritatea episcopală nu depindea de credincioși, cari
nu aveaii dreptul să depună pe episcop.
“Misiunea episcopului era privită ca încredin-

ţată de Mântuitorul lisus Christos, iiar hirotonia
ca lucrarea Spiritului Sfint, sfințitorul bisericei.
Prin urmare credincioşii trebuiau să se supună
în t6te afacerile bisericesci episcopului, ca urmaşului apostolilor, înzestrat cu autoritate deplină în
biserică. De la începutul secolului al treilea episcopii provinciilor,

care

se mai

poliţă, luaii parte la alegerea

numeaii

și mitro-

episcopilor. Mitro-

politul confirma alegerea făcută, iar la hirotonia :
noului ales, după cannele apostolice, luaii parte

trei episcopi cel puţin.
|
„In timpurile primare ale bisericei nu se găsesce

nimic determinat pentru întreţinerea clericilor. Cei

mai mulți dintre clerici exercitaii o profesiune,
„saii trăiau din munca mânilor lor, după exemplul
dat de apostolul Pavel.

După învăţătura Sfintei Scriptură, cel ce
servesce la altar, de la altar trebue să se hrânâscă.
De aceea vedem pe creştini chiar de la început

că aduc daruri la biserică. Cu acestea ajutaii
pe
servitorii altarului, după cum în Vechiul Aşedămint Iudeii ajutaii pe. preoţi prin dijme.
Daru-

rile pe cari credincioşii le. făceaii la început
în.
natură serveaii la întreţinerea clerului,
ast-fel:că

nu era permis clericilor să se ocupe cu unile
lucrări ce eraii.:contra misiunei lor de a
învăța, de
a săvirși cele sfinte şi de a conduce pe
creștini

pe

calea

mântuirei...

a

Cele mai multe biserici creştine se formase
la
început prin orașe, unde de timpuriă
li s'a dat

.
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„mumele de parohii. In fruntea fie-cărei comunităţi
creştine se. află un episcop,:de unde a resultat
regula. ca în fie-care cetate a imperiului să fie
un episcop. In orașele populate :comunităţile se
împărţiră

în

mai

multe

biserici, pe

care le con-

duceau preoţii, în numele episcopului.
De la oraşe, creştinismul se lăţila sate şi în

curând imitară şi ele orașele. Ast-fel se formară
şi la, sate mai multe biserici, pe care le inspectai
horepiscopii,

în numele

episcopului

de la

oraş.

După cum credincioşii dinti'o cetate formară la
început o parohie, tot aşa mai multe parohii unite
într'o comunitate mai mare dete nascere: eparhiilor, în fruntea cărora eraii aședaţi episcopii.
De regulă împărțirea - bisericescă, urma în totul
împărţirea civilă a imperiului în provincii.
Mai presus de provincii se stabiliră juridicţiuni

şi mai intinse, care
vile ale imperiului

vincii. Sinodul
cese ca
După
altul, tot
eparhiile:

corespundeaii 'dioceselor cişi coprindeaii mai multe

pro-

de la Niceea vourbesce despre dio-

de o instituţiune -veche.
cum apostolii erai independenţi unul de
așa şi episcopii erai independenți în
lor. Cu timpul episcopii din orașele ca-

pitale de provincii dobândiră o însemnătate moi
mare, de 6re-ce ei aveaii dreptul de a convoca
sinâde și de a aduce la îndeplinire: hotărârile:
acestora.

Aceşti

episcopi

se numeail

mitropoliți

"şi trebuiaii să fie onoraţi de episcopii provinciei,
fără statul cărora, nu puteai tace nimie mai însemnat. Bisericile fondate de apostoli și ucenicii
lor se bucurară dâ-o mare cinste din partea co-

„munităţilor ce primise creștinismul de -la ele;
acestea eraii filiale faţă de metropolele lor. De
asemenea mitropoliţii şi episcopii din fruntea unor!
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ast-fel de biserică se bucuraii de o consideraţiune:
deosebită. Aşa, în: cele trei vecuri primare epis-

copul -Ierusalimului, mitropoliţii Antiohiei,

Alezan-

driei, Efesului şi acel al Romei aveaii o întâietate:
de ondre.
Deci episcopii cari eraii egali între ci, din punst
de vedere al puterei spirituale, cu timpul dobân-

dese : unii

dintre

ei Gre-care

numiri

deosebite

Şi

o întâetate mai mare administrativă. Aşa, episcopii.
metropolelor și ai dioceselor primiră o întâetate,
care le-a dat dreptul la respectul celor-lalți episcopi. Acestă întâetate provenea pe de oparte de.
la însemnătatea religi6să a orașului, iar. pe de:
altă parte de la importanţa politică..

CULTUL

ȘI DISCIPLINA

22. Caracterul cultului Noului Testament,
constitutive. — Locurile sfinte.

—

Părţile:

Omul 'este compus din două părți distincte
: .
corp şi suflet, care se înfiuențâză reciproc. E de
nevoe dar ca sentimentele .ce mișcă sufletul
să

se. manifeste

în afară.

Nu-i

de ajuns

numai

să

ne închinăm lui Dumnedei cu spiritul şi cu adevărul, ci trebue ca sentimentele nâstre religi
dse:
să le manifestăm în afară. Arătarea sentimentelor
„de respect, recunoscinţă, şi iubire către Dumne
deii:
se. numesce

cult extern. .

Aa

. Punctele principale ale cultului creştin le-a
instituit Mântuitorul Christos, întru cât ne
învață
cum să ne rugăm lui Dumnedeii şi ne
dă o rugăciune model. Tot El a înfiinţat Taine
le prin.

8

“care se comunică creștinilor harul lui Dumnedei
şi nu numai că sevirşesce cu apostolii cina cea
de taină, dar le poruncesce

ca s'o repete în

a-

mintirea sa. Sfinta Scriptură şi tradiţiunea bisericâscă

confirmă pe deplin

bisericescă

desvoltă mai

acest adevăr. Părinţii

departe cultul

conform -

cerințelor bisericei.
Centrul cultului creştin fu tot-d'auna Sfinta
Euharistie, sai deja cum se mai.numea liturgic,
care. însemnă servire publică. Şi cum nimic nu-i
mai publice de cât sevirșirea Tainei Impărtăşirei
în faţa credincioșilor, apoi cu drept cuvânt sevîrşirea ei se numi liturgie.
r
După porunca Mântuitorului creştinii primari

se adunaii în case particulare și sevîrşeaii frângerea. pânei, împărtășindu-se cu corpul şi sângele
Domnului. La săvîrşirea Euharistiei se adăoga în
timpurile primare agapele,-un fel de mese de iubire, la care participau şi contribuia toți creştinii cu mijloce. Săracii şi bolnavii nu erai uitaţi
ci îşi aveai partea lor din ofrandele celor bogaţi,
pe care le aduceaii la agape. Mesele acestea se

începeaii cu rugăciuni, se cântaii psalmi şi apoi
urma

s&rutarea păcei. Cum

însă se întroduse

a-

busuri la aceste agape încă de timpurii, ca de
exemplu la Corint, se despărţiră cu încetul agapele de cultul: public.
.
Dacă creştinii încetară să mai mârgă la templul iudaic, cultul creştin se desvoltă, iar adumările: creştinesci sunt: cu 'mult. mai numerse.

Iustin Martirul în «apologiile» sale descrie cum
se sevirșea Sfinta Euharistie pe timpul sti, iar
în «dialogul cu iudeul. Trifon» numesce . Sfinta
Euharistie sacrificiii, care se aduce în lumea în-

tregă pentru -mărirea numelui lui Dumnegeii.
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In timpul apostolic

şi până

la Iustin Martirul

Siînta. Euharistie se efectua simplu, totuși părţile

„cele mai. principale ale liturgiei nu lipseaii. După
câte-va

rugăcinni,

se

citea “din

Sfinta

Scriptură,

episcopul explica prin o cuvîntare cele citite, după
care urmaii noi. rugăciuni. După sărutarea păcei,.
se aducea la episcop pânea şi vinul, pe care el

le sfinţea şi le împărţia
iar. celor bolnavi

credincioşilor presenţi;

li se ducea de către diaconi

La. începutul secolului
apostolice» ne daii o nouă

al treilea «Constituţie
descriere a cultului crez-

tin. Sfinta Euharistie se s&vârşesce

cu inai multe

rugăciuni şi ceremonii. Afară de partea întrodu-cătâre, în care se pregăteaii darurile, liturgia
consta din două părți principale şi anume : Ci
„turgia catehumenilor şi acea a credincioşilor.
Liturgia catehumenilor se începea cu rugă-

ciuni- după care se citeait părți din Sfinta -Seriptură a Vechiului şi Noului "Testament. De regulă
se citeai părţi cari se potriveaii cu caracterul:
dilei. După aceea se cântai psalmi, apoi urma
citirea, apostolului și-a evangelici, după care episcopul saii preotul explica cele citite. prin o cuventare: edificătore. Indată se citea o rugăciune
pentru cei chemaţi şi pentru cei cari se căiaii de

păcatele lor. Cu acestă rugăciune
gia catehumenilor.
Liturgia credincioşilor se

ciune generală, după
sfinta masă

care

începea

diaconii

cu o rugă-

aduceaii

pe

pânea și vinul, în mijlocul atenţiunei

şi a liniştei generale. Urma
găciuni

se finea litur-

pentru

biserică

s&rutarea păcei, ru-

și lumea

întregă, pentru

autoritatea temporală şi cea spirituală. In fine se:
făcea sfinţirea darurilor cu rugăciunile episcopului

şi cu r&spunsurile

credincioșilor. După

acesta se
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crucei, căci priu mârtea de crucea răscumpărat
Domnul Christos nâmul omenesc de sub păcat.
Se mai făceau biserici în formă de corabie, . căci

după cum corabia apără pe călători de valurile
mărei, tot aşa și biserica apără pe creştini de
valurile ispitelor. Creștinii primari respectaii şi

iubeaii

bisericile,

se interesaii de buna

lor

stare,

de unde învăţăm că și noi suntem datori să iubim
casa Domnului şi să contribuim la împodobirea

bisericilor.

Ş 253.

Cârta

pentru

timpul

serbirei

pascelor.

După învățătura scriitorilor creștini din cele trei

vecuri primare, viaţa întregă trebue considerată
ca o sărbătâre. Dar pentru ca să pâtă creștinii
a-și aminti evenimentele mai însemnate din viaţa

Mântuitorului
început

Christos,

sărbători, care

biserica

ne pun

a instituit

înainte

de Îa

momentele

mai principale din viaţa Mântuitorului Şi a martirilor.
a
Si
Dintre

tte

sărbătorile

sărbăt6rea Pascelor,

tirea

învierei

cea

mai însemnată este

stabilită a se serba în amin-

Mântuitorului

Christos.. De

dre-ce

pe învierea din morţi se razimă întrega religiune
creștină, apoi nu-i de mirare, că acâstă sărbă
tre
dă nascere la discuţiuni însemnate.
E
Nimenea nu se îndoesce de însemnătatea
ser-

bărei
pului
că se
pului,

Pascelor,ci se discută numai asupra tim-.
serbărei ei. Discuţiunea fu provocată de faptul
afla o deosebire între biserici asupra. timcând trebuesă se serbeze Pascele, Credin-

cioşii din. Asia-Mică aveaii o practică diferită de
cea a crești
nilor

din Roma

şi din alte

biserici,
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la sinodul IT" ecumenic, care întroduse un: singur”
us pentru întrega biserică. Sinodul porunci ca
Pascele să se serbeze în_prima Duminecă după
luna, plină a _ eguinopțiului de prima-vară,. obser- .
vându-se să nu fie în acelaş timp cu Pascele Iu-

deilor. In privinţa serbărei Pascelor mai -eraii 6recare mici deosebiri. La Roma Vinerea sâcă nu se
putea să cadă înainte de:14 Nisan, dar nu era
“tot aşa la Alexandrini. Sa discutat cestiunea dacă
14 Nisan
ţiul

de

trebue aşezat înainte saii după equinop-

prima-vară. . ludeii vechi. serbai

Pascele

- tot-lVauna la lună plină după equinopţiu, deci trebuia să se pună serbarea învierci după equinopţiul de prima-vară. După dărîmarea Ierusalimului

Iudeii serbaii Pascele înaintea eguinopţiului. de
prima-vară. Deci, era cestiunea a se sei cum 's'ar
putea acorda data lunei lui 14 Nisan cu anul solar.
Cea mai mare parte dintre creștini ţineau la obieciul tradiţional

al Iudeilor şi nu ţinea nică o so-

cotâlă de obiceiul ce-şi făcuse atunci Iudeii. Alţii
luai pe ludei de model și făceai ca Pascele se
cadă înaintea, equinopţiului de prima-vară. Ei purtai numele de protopaschişii. Ast-tel se născură di„teritele cicluri ale Pascelor. Preotul roman Ipolit

pune equinopţiul de primă-vară la 18 Martie, Anatoliii îl pune la 19, iar. Alrwandriniă la 21; Sinodul
de la Niceea a pus capăt certei pascale prin hotărârea, ca episcopul Alexandrici, unde se cultivai
sciinţele și astronomia, să aducă la cunoseinţa
„tuturor episcopilor timpul serbărei Pascelor.
-...
$ 24. Sevârşirea

Tainelor.

Creştinii ai nevoe de ajutorul
spre” a-şi înpropia “mântuirea

:

DE

lui Dumnedeii

efectuată -de Iisus.

Christos. Acest ajutor se comunică creștinilor. prin.
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sfintele. Paine, care sunt nisce lucrări sfinţite, în
care prin nisce semne vădute se comunică creştinilor darurile nevădnte ale lui Dumnedei.

In cele trei vâcuri primare ale creștinismului
nu se primea nimene în biserică de cât prin bo-

tezul, instituit de Mântuitorul

Iisus

Christos. Re-

nascerea omului prin botez nu putea să se înlocuiască prin botezul lui Ioan, de 6re-ce acei care

primise botezul lui Ioan, trebuiaii să primiască
botezul Mântuitorului, după cum ne spune „Fapiele Apostolilor“. 'Tot în -timpul amintit botezul se
făcea prin cufundarea de trei ori în apă în nu-

mele Sfintei Treimi, care 'cufundare simboliza învierea n6stră împreună cu Christos. In cas de
b6lă se boteza şi prin stropire, saii turnarea apei

asupra celui ce se boteza. Cât timp darurile extra-

ordinare ale harului dumnedzesc eraii abondente
în biserică, nu se cerea o pregătire lungă pentru
botez, de

Gre-ce darurile

lipsa cunoscinţei;
humenatul pentru

extra-ordinare înlocuiaii

dar mai târdiii se stabili cate-

adulți, eare..servia de: pregătire

pentru botez. Chiar de la începutul creștinismului
se botezaii şi copii, de la care nu se cerea vre-o

pregătire. In secolul.al treilea erai două grade
de catehumeni: a? începătorilor Şi a celor: aleşi. In
secolul al patrulea însă. eraii trei grade audilorii,
îngenunchetorii și aleşii.
In

clasa d'intăi a. eatehumenilor

provoca căința

se căuta

a se

pentru “păcatele din trecut .şi: se

explica. -adevărurile.-mai---generale

ale - credinței

creştine, ca existenţa lui Dumnedeii, crearea lumei,
păcatul original
-şi altele.
Dogma despre Sfinta Treime; întrupare şi 'Taine
era. reservată clasei ultime de; catehumeni. Iustin
Martirul spune, că postul, rugăciunea și învăţarea
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eraii

pregătirea ordinară.

Omul

ce-și

manifesta

dorinţa de a se boteza era supus la un examen
şi apoi se încredința unui elerie pentru ca să-l
înveţe. adevărurile principale ale creştinismului.

La rugăciune catehumenii nu: se amestecaii cu
credincioșii, căci nici nu se consideraii curaţi şi
de aceea se cerea de la catehumeni să se lepede
de satana. Întrebările şi răspunsurile, lepădarea
de satana, făgăduinţa de a fi credincioşi lui Christos

sunt fârte vechi în biserică. Catehumenii rămîneaii
de ordinar trei ani în primul grad, dar episcopii

„_puteaii să micşoreze termenul în cas de bâle,
după cum puteaii să mărâscă timpul, în 'cas: de
păcate

grave.

- Catehumenii aveai dreptul de a lua parte la
adunările şi instrucţiunile religi6se, puteai să
asiste la liturgia
seaii biserica, în
către episcop. saii
genunchi, de unde

catehumenilor, după care părăurma citirei unci. rugăciuni de
preot,. pe care o ascultai înşi numele lor de îngenanchetori.

După ce catehumenul învăţa adevărurile creştine, apoi se pregătea de botez. De obiceiă se
efectua

botezul catehumenilor

la sărbătorile mari,

ca Pascele, Pogorârea Sfintului Spirit, Nascerea,
şi Botezul Domnului. Cel botezat se îmbrăca cuw
un vestmînt lung, alb, pe care îl purta opt dile,
ca semn al curăţeniei spirituale. De la secolul

al doilea se întrebuinţeză la botezul copiilor naşii,
cari rostesc simbolul credinței şi se obligă prin
acesta a se îngriji la timp. de educaţiunea religi6să a noului botezat. Păeatul original și tote
cele-l'alte păcate se curăţese prin botez, iar omul
capătă dreptul la primirea celor-l'alte Taine Şi.
intră prin botez în biserică. - .
II
S'a discutat mult asupra validităței. botezului să-
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Mântuitorului Christos. Sfinta Buharistie se s&virşea pentru

cei vii şi pentru

cei morți.

Prin ea se dobândia iertarea păcatelor şi viaţa
vecinică.

Catehumenii

nu

erai admiși

la Impăr-

|

tășire; unora dintre creştini, pentru ptcatele lor,
-li se opria sfinta Impărtășire, iar acesta se privea
ca una din cele mai grele pedepse.
Comunitatea drepţilor nu suferea în sînul ei
pe cei necurați. Biserica pedepsia cu excomunicarea pe cei vinovaţi de adulteri, idolatrie şi

omucidere.

Păcatele cele-Valte se iertaă prin po-

căință. Dacă păcatele erai publice; atunci se
mărturisiai public înnaintea episcopului, care deslega de păcate pe cel ce se căia, prin punerea |

mânilor şi rugăciuni. Dacă

păcatele nu eraă.pu-

blice, atunci se mărturisiaii în secret episcopului
sau preotului, de la care primea deslegare. Cu

timpul mărturisirea publică a păcatelor s 'a desfiinţat.

Nunta se privea la creştină ca simbolul unirei
lui Christos cu biserica şi deci era o Taină. Soții
primiaii: prin bine-cuvântarea preotului sai a episcopului darurile necesare pentru a duce o viaţă

sfintă şi a-şi cresce copii în frica Domnului. Apostolnl Pavel permite văduvelor căsătoria a doua,

dar în general căsătoria a doua se privea ca 0
slăbiciune.

Darul de a învăţa pe Gmeni adevărurile eredinţei, de a :săvîrşi cele sfinte şi de a o conduce
pe credincioşi pe calea mântuirei se dobândia
prin Taina preoţiei. Ea se săvârşea numai de e-

piscop. La hirotomia - episcopului se cerea de canone, ca să iea parte doi saii trei episcopi. Preoții
și diaconii se hirotoniaii de un singur episcop,
prin punerea

mânilor

şi invocarea Duhului Sfint.
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In fine, la-ceă bolnavi se s&vîrşea Taina Mas-

lului, care consta din ungerea cu unt-de-lemn
sfinţit, spre iertarea, păcatelor și spre vindevarea,

"trupâscă

şi sufletescă.

Apostolul

Iacob învaţă :

»De este cine-va bolnav: să chieme preoții bisericei
şi să se roge pentru dânsul, ungându-l pe el cu .
unt-de-lemn întru numele Domnului. şi rugăciunea
credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va rădica pe
dânsul Domnul şi de va fi făcut peculese vor ierta lui“.

In biserica primară se efectuaii aceleași Taine
ca şi astă-qi şi prin urmare origina dumnegeâscă
a lor este în afară

de

$ 25. Disciplina bisericâscă

o.

ori-ce

îndoială.

în privinţa

căduţi de la biserică.

primirei

celor

Nu .arare-ori se întâmplă ca credincioşii să
cadă în păcate şi să calce făgăduinţa dată la
botez de a.duce o viață sfintă. Membrii nevrednici ai societăţei bisericesci erai excluşi prin
ex-

comunicare,

până îşi expiail păcatele, Pentru pă-

cătoşi institui Mântuitorul

dădu

apostolilor

cele ce

puterea

se întâmplă

între

'Faina

de

pocăinței, când

a lega
creştini.

şi deslega
Condiţiunea

iertărei păcatelor fu tot-d'auna în biserică căința
sinceră. |
Incă de la început se făcu deosebire între
păcatele de mârte şi între . ceie ușore. Aceste
din

urmă se iertaii prin rugăciuni şi fapte buue, iar
cele

de mârte cereaii o mai mare căință, cum
şi
mărturisirea păcatelor înaintea episcopului
sai
a
preotului.
|
a
|
|
Păcatele de mârte scandalisai mai mult
pe creştini şi deci episcopul putea să pună
pentru ele
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un! canon mai grei, care avea de :scop «să ferescă
pe vinovat de alte greşeli.
“În principii canonul nu era regulat prin o lege
generală. Cum . ceasurile erai fârte diferite, apoi

eraii lăsate la “aprecierea episcopului și a preotului duhovnic. Tratarea ușdră a păcătoşilor, ce
„a dominat la început, fu înlocuită cu timpul cu o practică mai rigurâsă, mai ales când persecuţia a înmulţit numărul celor căduţi de la credință.

Totuşi înăsprirea

se făcu

ast- fel, ca să

nu se

dispereze creștinii,
Disciplina celor ce se pocăiai de păcatele grele

sa regulat treptat, dar în multe puncte fu lăsată
la aprecierea episcopului. Prin asprimea . şi lungimea disciplinei pucăinței se tindea 'să se inspire
ura păcatului, nu numai pecătosului, dar și celorlalţi creștini.
“Intre cele două tendinţi manifestate în
i biserică,
adică între uşurinţa şi asprimea peste măsură faţă
de păcătoşi, biserica ţinu calea de mijloc, Convinsă că în împărăţia lui Christos” pe pemînt sunt

drepți şi nedrepți, neghină

şi grâu, biserica s'a

silit să conducă la sfinţenie şi pe păcătoşi. De
aici a resultat o: regulamentare din ce. în ce mai

precisă a pedepselor bisericesci şi a condițiunilor de îndeplinit” pentru” primirea în comunitatea
credincioșilor...
:7
Din secolul al: III-lea se formară patru trepte
de căitori şi anume: plângătorii, auditori, îngenunghetorii

şi şeătorii.

Plângttorii cereai să fie: admiși la pocăință Şi

se plângeaii la 'cei ce: intraăă îti biserică, Tugându-i să mijlocească pe lângă episcop ca; să-i ad-

mită la pocăință. Acestă
Ist.

Biser.

trâptă dispăru mai de,
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timpurii în Occident, dar
timp în Orient.
După plângători venea
teaii lua parte la serviciul
tinda bisericei şi până la
din

clasa III-a

li cetea

se menţinu

mai.mult

|
auditorii, cari nu pudumnedeesc, de cât în
predică; pe când celor

o rugăciune specială

şi li

se impunea mânile.
e
Cu îngenunchetorii se începea penitenţa propriii - disă, iar căitorii. din clasa acâsta puteai să
petrâcă 3, 4, 5 ba chiar și până la 25 de ani în
ea, după

greutatea

greşalelor.

-

Păcătoşii din “clasa. IV-a, şedătorii, puteai să
iea parte la serviciul dumnedeesc, dar eraii excluşi
de la împărtăşire.

Nu

erai

obligaţi

toţi căitorii

să trecă prin cele patru trepte de pocăință. Penitenţa publică nu se împunea de cât o singură
dată pentru acelaşi -păcat. Episcopul avea direcțiunea pocăinţei, iar din timpul persecuţiunei lui
Deciu, a început să fie ajutat de preoţi, anume
hotărîţi pentru conducerea celor ce se pocăiail.
Jn privinţa clericilor era, regulă, ca. pentru un
păcat, care atrăgea la un creștin excomunicarea,

să fie pedepsit cu depunerea, fiind-că nu se putea.
pedepsi cu două pedepse un singur păcat. Prin

depunere clericii eraii puși între credincioși. Dacă
„ deveniai recidiviști, atunci puteai să fie. excluşi
din comunitatea credincioșilor şi prin urmare puteaii fi condamnaţi la penitență. Sinodul de la
Neo-Cesareea stabili prin canonul unul, ca preotul
ce se va însura să fie oprit, iar'ce] ce se va face

vinovat de desfrânare să fie exclus din comunitate şi supus la penitență. Clericii din treptele

ierarhice, depuşi pentru crime și cară. ar fi îndrăsnit să săvirșescă cele sfinte, erati excluși din

biserică.
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“Clericul care

ar fi negat

numele lui Christos

de frica Iudeilor, păgânilor saii a, ereticilor, trebuia
să fie depus, dacă nega numele lui Iisus Christos
fără frică, atunci era exclus, iar dacă făcea penitenţă se primea în biserică numai ca credincios.

Penitenţa - publică se impunea ' mai cu scmă
apostaţilor, cari credeai în idolatrie; asasinilor
cum; şi diferitelor: specii de adulteriii. Mai târzii
se hotări ca măsura

să se întindă şi asupra altor

crime ca tălhăria, usura şi mărturia falşă.. Cine.
provoca un scandal public putea să fie condamnat
-la penitență publică. Pentru a face. penitenţă pu-.
blică trebuia ca bărbatul să aibă, asentimentul;
femeei.

Căitorii din gradele inferidree apăreai cu capul
plin de cenuşă, “ îngenunchiaă

cioşilor şi-i rugau
rugăciunile

înnaintea

să-și. aducă. aminte

lor. Postul

prescris

credin-.

de ei în.

pentru căitori era

aspru, -iar rugăciunea era forte dâsă. In cas de.
bâlă, regimul căitorilor se înduleea, iar în bâiele
grele biserica se arăta. indulgentă.

Cei ce se căiau.

eraii excluşi de la funcțiunile bisericesci..
Dacă episcopul sai preotul nu primiaii cu bună-

voință pe cei ce se căiai, sait dacă îi respingea,
atunci se privea acesta ca una din

cele. mai mari

crime, căci a mâhnit pe Mântuitorul Christos..
Greşala ac6sta nu se putea . expia de cât prin

”

Sare

aa

Cu trecerea . timpului disciplina. pentru păcătoşi
se mai îndulci, iar păcatele începură să se.ierte
numai prin mărturisirea, unită cu fapte bune, de.
care se foloseaii atât săracii cât şi societatea cere-:
dincioşilor, întru cât era un stimulent spre prac-:
ticarea binelui.

a

depunere.
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$ 26. Viaţa creştinilor şi obiceiur
ile

ereștine.—A secţii,

De la început creștinii eraii pătrunși
de

„vărurile

evangelice,

așa

că

viața

ade-

lor sta în ar-

moriie cu învățăturile sublime ale moralej
creştine. ,

„Creştinii

priviai

viața

Şi a diavolului și deci

fiind-că erai

unite

ca o luptă

fugiai
de

cu cultul

contra

lumei

bucuriile lumei,

idolilor;

trele, jocurile şi mai tote distracţiile evita tea.
Creștinii din secolele primare se sile
deplinescă cu prisosinţă poruncile mora ai să înlei creştine
privitâre la iubirea lui Dumnedei
şi a aprâpelui.
Mântuitorul puse ca semn distinct
iv iubirea, iar
urmașii s&i se siliai să pună în
aplicare nu numai poruncile, dar chiar şi sfat
urile evangelice,
adică sărăcia de bună-voe, ascult
area și fecioria.
In regulă gene

rală, purtarea privată. a creştini
lor
era, o desminţire a calomniilor
împrăştiete în po-.

porul păgân. Creștinii începeaii
fie-care

di cu rugăciunea dimineţei şi sfinţiai
diua, însemnându-se
cu semnul cruce.
|
|
Faţă : cu purtarea. păgânilor
şi cu conrupţiunea

din

acel timp

era necesară

asprimea

morală a
creştinilor. Se conduceai în
purtarea
lor
de poruncile 'legei. morale, se fere
ai de a încorona
morţii cu flori saă de a răs
pândi flori pe mou-

mintele lor. Ceea ce aruncă o
lumină
disposiţiunilor lor morale este
mod
mârtea, ce se vede din inseripţi ul
unile
minte. Arderea corpurilor înce
tă la

în

locu-i

moniile
băteaii

se întroduse

ei. Creștinii

plăcerile

înmormîntarea

din

vie asupra
de a privi
de pe morcreştini, iar
cu

ceremo- .

v6curile primare

com-

corporale, renunţaă de bun
ă voe: o.

la ele, practica ascetismul

spre a câștiga cură-
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.

nu toţă înţelegeaii în ce constă perfecțiunea creștină. Unii episcopi împingeai prea departe silinţele de a conduce pe creştini la perfecţiune,
iar cerinţele relativ la castitate eraii prea excesive.
Dionisie

al

Corintului

abusuri şi sfătui

reclamă

contra

acestor

să se ţină scmă de slăbiciunile

mulțimei. Părinţii lăudaă pe acei ce îmbrățișat
fecioria şi sărăcia de bună voe, dacă nu isvorât

din o prea mare încredere în sine şi dacă între-

buinţaii

mijlâcele

recomandate

de biserică. spre

a păstra castitatea.
„ Persecuţiunea lui Deci contribui la înmulţirea
asceţilor.
IC
a
Mulţii

creştini

pentru

ca

să

scape

de

urmă-

riri se refugia în deșerturile Egiptului şi : se
deprindeaii aşa de -bine cu viaţa retrasă, în cât
nu se mai întorceaii în orașe, ci remâneaii în
deșerturi şi duceaii o viaţă contemplativă.
Spre -a fugi

de conrupţiunea

păgânismului . Şi

a vieţui cu totul după poruncile moralei evangelice, «unii dintre creștini se retrase în deşerturile

Tebaidei, după exemplul lui Paul Tebeal.
„ Osebiţi

de.lume, : îngerii “deșerturilor

o viaţă retrasă

și se. reuniră în comunităţi

cătră sfintul Antonie. .

- De şi tânăr şi bogat,

rile, le. împărţi

ducea

„o

totuși îşi vându

la săraci şi. se retraseîn

pent
a luptaru
contra

contra ispitelor .lumei.

aspiraţiuniior

Preţul

de

Sa

'bunudeşert

trupului : şi

luptei -fa. sfinţenia

alesă, cum și renumele ce se - rănpândi :în tâte
părțil,. ce-i atrase o mulţime de. discipoli. Ei se
„exereitară în pocăință, contemplare şi'virtute, apoi
se reuniră în comunități şi umplură deşerturile
Tebaidei. Pe la anu 305 începură să se fondeze
comunităţi „de .creștini 'retraşi,.în cât sfântul: Ata-
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nasie

compară

ţara întregă

cu un templu.plin de

mulțimea credincioşilor. Gâtră sfârșitul vieţei sfîntul Antonie căută o retragere
_ muntele Colzim, unde muri în

EI lăsă ucenicilor

sei

regula

şi mai
secolul

mare pe
al IV-lea

perfecțiunei

şi a

sfinţeniei.
Numărul asceților crescu pe timpul persecuţiunei
luă Diocliţian, iar ei escelară mai ales prin o0b-

servarea sfaturilor
abstinenţă

evangelice

pe cei mai

şi întrecură

prin

celebri filosofi păgâni.

PERIODUL AL IIie
ISTORIA UNIVERSALA BISERIGESCA DE LA 081054,
$ 27. Triumful

creştinismului.

Biserica

în timpul

mi

„Constantin cel Mare şi a fiilor sti,

Persecuţiunea

începută

de Diocliţian

dura de

dece ani, când puterea politică recunoscu greșala,
de a fi încercat să înăduşe

cu forţa, creştinismul.

Constantin cel Mare împreună cu Liciniu
edictul de toleranţă de la 313. Politeismul
fu sprijinit de Liciniu,

dete
mai

dar în urma învingerei lui

de către Constantin își perdu: pe cel

din urmă

sprijinitor, la anul 323. Cu tote acestea, Constantin

cel Mare urmă o politică tolerantă faţă cu păgânismul. Moderaţiunea lui Constantin, cum și
favorea' acordată păgânilor moderați, avu-un efect fericit,

căci apropiă

pe

creştini

de păgâni

şi res-

„.tabili concordia civilă înn mijlocul desidenţei Teligidse. -
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„Prin toleranța acordată de Constantin cel Mare
păgânilor, se arătă superior predecesorilor
sti și

vrednic să servescă triumful creştinilor.
Indată ce Constantin constată. efectele

celor

d'întiii edicte, arată mai multă iubire faţă
de religiunea creştină. Incepe prin a face creșt
inismul

egal cu

păgânismul,

iar la anul

creştinismul ca religiune

cel Mare

procedă

păgânism.

cu

323,

proclamă

dominantă. : Constantin

o reservă

extremă

faţă de

Pentru ca să exercite controlul asupra

clerului păgân păstră titlu de pontifer
macsimus,
observând unele obiceiuri păgânești,
de și acorda

ajutor creștinilor şi nu se sfiea să arate
preferința

sa pentru noua religiune.
Dacă proclamă creştinismul ca religiune
de stat.
apoi

îşi manifestă dorința Şi Speranţa că
toţi supuşii vor îmbrăţoșa doctrina adevărat
ului Dumnedei.
i
„ Cele

mai

însemnate funcțiuni civile.
dinţate creştinilor de către Constantin. fară înereEI îşi educă
copii în spiritul religiunei creştine
şi însărcină pe
Lactunţiu cu creşcerea fiului săi
Orispus. Constantin

construi împreună cu mama sa Sfint
a Elena
mai multe. biserici, pe care. le
înzestră cu averi
- însemnate.
Dre
Da
a
Pentru

convertirea

păgânilor,

Cons

tantin cel
Mare întrebuinţă mijlcele cele
mai bune, mulți
dintre ei răspunse la apelul s&ii, mai
mult din motive
profane...
|
A
„Imperiul se reinsufleți. sub Cons
tantin;. se înfiinţează servicii noi la curte, iar
legislaţiunea se
pătrunse; de spiritul creştin. “Im
periul roman se împărţi în patru prefecturi, iar
fie-care prefectură
cuprindea mai multe diocese.
-..
Si
In locul Romei, a cărei nobili
me, rămăsese de-
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Voiă menţiona unile: din legile inspirate de .
credinţa şi iubirea evangelică.:
|
o
Nu numai că Constantin cel Mare reînoi legile
protectâre ale copilăriei, promulgate
sub Septimiu

Sever, dar încă porunci guvernatorilor să pună
taxe în folosul copiilor părăsiți. Omorârea copi-

lului se asimilă patricidului.
Sub legislaţiunea păgână
lăsată la

capriciul bărbatului.

femeea

era selava,

Constantin

ridică

la cinste unirea conjugală, cerând prin lege bine-

cuventarea preotului. Femeea intră în drepturile
de soţie şi de 'aceea atât drepturile mamei „cât
și cele ale fecidrei -aii fost respectate. .
E
Constantin

nu trecu cu vederea pe. săraci, căci

mieşoră impositul pentruei şi se îngriji de orfană

şi văduve. O reformă însemnată făcută de creş-

tinism fu eliberarea
o măsură generală,

socială,

sclavilor. Era fârte greii :ca
“se suprime 'de odată plaga

dar Constantin se inspiră de învăţătura

egalitarăa

bisericei

şi

prepară cu: încetul

re-

forma eliberărei sclavilor. Constantin făcu pe stăpân
responsabil de viaţa selavilor şi opri prin. lege

tortura. Legea civilă creă pe timpul lui Constantin; pentru sclavi, o existenţă mijlocie între
vechei robie şi libertatea deplină. Istoria nepăr-

tinitâre găsesce şi părţi slabe în viaţa lui Constantin, dar 'avu gloria să fondeze: un imperiiă
creştin și să contribue la triumful creștinismului.
"- Pentru că Constantin cel Mare puse capăt per-

secuţiunilor

sângerâsc

şi proclamă

creştinismul

ca religiune “de Stat, de aceea biserica îl puse
în rândul sfinţilor și îi socoti întoomai ca. apostolii
.
- Pe la 337-muri la Nicomidiea, dupăce fu bo-

tezat de: către episcopul locului

Busebiu. Domnia

Marelui Constantin fa glorificată, de scriitorii
creş-
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tină

şi Lactanţiu. Constantin

Arnobiu

împărţi im--

periul între fiii sei. Constantin şi Constant luară:
Occidentul, iar. Orientul fu partea lui Constanţiă.
Rivalitatea

ce a isbucnit între fiii lui Constantin, .

Constanţiii

şi. Constant,

se termină la 340 prin:

3
|
-mârtea lui Constanţiil.
6meni:
nisce
Constantin
lui
fiii
Biserica găsi în
devotați, dar în urmă suportă de la Constanţiii..
un jug apăsător. Arian pasionat apăsă ortodoxia,
cu tâte că luă. măsuri cu mult mai aspre contra:
păgânilor de cât Constantin cel. Mare.
La anul '345 Constantin închise: templele: pă-

iar în 356 idololatria fu:
gâne și opri cultul,
oprită sub pedepsa cu mârte şi comorile temple-.
“lor deveniră prada partisanilor. La 353 rămase
singur

stăpân

peste imperiii şi încercă legi aspre:

pentru nimicirea păgânismului.

Sa

vicei ortodoxe. Măsurile 'aspre

luate de ei, gră-

«Fiii lui :Constantin : continuară opera. începută:
de tatăl lor,:de şi nu fură așa de devotați bise-.

biră 'mârtea

păgânismului,

dar

ţiunea violentă a păgânismului.

pregătiră - reac-

Se

$ 28. Biserica în timpul Iui Julian Apostatul, Teodosid
Di
"şi Justinian I.
|

; Venirea “la tron a lui Iulian Apostatul - însu-

fleţi speranţele păgânilor, întru cât el încercăsă
năul, de care: se lepădase. E.
scă
: creștinis
nimicâ
şirea lui lulian din sînul bisericei-se explică prin
educaţiuneace primi la Atena de la filosofii păgâni Dazimin, Tiberii şi Libanii, cari desvoltară
în el iubirea păgânismului şi ura creștinismului.
Nu puţin: contribui la teşirea lui din biserică şi!
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împrejurările

vieţei,

întru

“muri. îndată după nascerea

„ale lui muriră
Stanțiă.

assasinate

cât mama

sa Baselina

sa, iar mai multe rude

din

ordinul

lui
|

Con-

Sfintul Grigore și Vasile cel Mare
, colegii lui
“Iulian de la Atena, prevădură
că el va fi mare
persecutator al bisericei. Se dice că
ar fi dis despre
Iulian:

„ce viperă nuiresce împeriul în
sînul se !
La auul 361, Decembre 11,
intră în Constan“tinopol ea împărat, iar cea
dintâi grijă a lui fu
să restabilescă sărbătorile păgâ
nesci, să reînalțe
:statuele zeilor şi să redea
cultului vechii al Romanilor strălucirea veche.
|
a

Julian nu judecă creștinismul
sili din tâte puterile 'să reformed imparţial, ci se
e
Păgânismul pe basa neo-platonis şi să întărâscă
mului.
El introduse în. Păgânism unel
creștinism, cu scop de a mic e idei luate din
şora influenţa mo“rală a creștinismului, Geniul
păgân tresărea la
:0 Viaţă nouă, dar ea nu
fu de cât silința des„perată a muribundului, saii cea
din. urmă licărire
a unei lumini ce se- stinge.
|
Julian Apostatul se încercă
să restabilescă ordinea de lucruri din timpul
lui Dioeliţian ; în-depărtă emblemile

creştine, ridică privilegiile
eleTicilor şi a bisericilor. şi
luă donaţiunile făcute.
locu

rilor sfinte. Nu se mulțumi
:goni' pe creştini din funcțiunile numai cu atât, ci publice, iar sub
diferite pretexte îi aruncă
în închisâre și-i supuse
la: chinuri. Prefecții, peniru.
a-și atrage. încre-derea împăratului, omoraă
pe creștini. Aproniu fu
ucis la Roma, iar populaţiunea
păgână îşi resbună asupra creştinilor din
Alexandria și Bostra,
ridicându-se” în masă cont
ra lor,
...- In cele din urmă
Iulian luă condeiul,

combătu

109

pe creştin şi compuse lucrarea întitulată: «Ad-versus Christianos», pe care Ciril de Alexandria.

o combătu cu succes.
Iulian numea pe creştini Galelieni şi le intergise:
să mai

ranți

înveţe

şi în

pe

clasici,

imposibilitate

peentru

a-i face

de a se apăra

atacurilor sale. Iulian Apostatul spunea:

igno-

contra:

«că Ga-:

lelienii trebue să se mulţumescă

cu Dateiii şi Luca:

al lor şi ma

anticitatea clasică.»

nimic de vedut

în

Nădăjduind că va nimici mai lesne
prin lupta

dintre diferitele

creștinismul

secte, dădu voe tuturor:

exilaților să se reîntâreă în imperii, Iulian Apos-:
tatul combătu.
scrieri, edicte.

religiunea cruceă - prin mai multe:
discursuri, imne şi satire, ba în-

drăsni chiar să iea în deridere pe imperatorii cari:
favorisai creştinismul. In . calitate de. «pontifez:
macsimus» luă parte la cultul păgân. EL obligă
pe preoții păgâni să predice neo- platonismul şi

să

explice miturile

păgânismului

întrun înţeles:

alegorie,

“Entusiasmul

păgânilor se stinsese de mult ŞI:

tote silinţele imperatorului

-de ada. viață cada-!

vrului rece al păgânismului, fură zadarnice. Spre:
a jigni

pe creştini. porunci -ludeilor să-și zidescă:

templul, ca ast-fel să pâtă presenta: ca neadevă-.
“rată profeția Mântuitorului. Din tâte- părțile aler-:
gară - Iudeii și făcură colecte însemnate, iar statul
le-a venit în ajutor cu sume mari de bani. Un.
cutremur de pământ unit cu nisce flacări argătârece eşiaii din pământ împedecă
împeratului..

realisarea” planului

Iulian Apostolatul murit la anul 363. în urma:
unei rane căpătate înt'un răsboiii cu Perșii. Mu-:.
rind

a strigat:

„ui învins Galeliene“! Dumnedeul

creștinilor. învinsese

încă odată, de 6re-ce odată.

4
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-cu proclamarea lu Jovian ca. împărat, biserica își.
ecăpătă liniștea. Apăsarea creştinilor sub Iulian

„Apostatul

ar fi trebuit să

provâce

măsuri. aspre;

“contra -păgânismului, dar cu tâte acestea, se arătă

la început o moderațiune mare care foloşi bisericei.
e
e
e
ă
Impăratul Teodosiu-cel. Aare se arătă convins de.

adevărul, 'că unitatea credinţei este trebuitâre pentru unitatea statului. EL puse în serviciul statului şi a. bisericei înțălepciunea şi activitatea sa.
„ Prin legile protectâre Disericei, contribui la întărirea creştinismului şi la, răspândirea lut în Răsărit.

de

Păgânismul

şi eresiile fură piedică

el,. dar pe care sciu

să le înlăture.

opri pe eretici 'să ţină adunări,
şi să discute

public

asupra

întâlnite

'Teodosiii

să facă hirotoniă.

cestiunilor religi6se.

“"Teodosii opri sacrificiile idolatre, reprimă revoltele populare şi opri râdicarea statuelor în om6rea zeităților. falșe. Mai târdii Teodosiu cel ti-

udr,

adună

sub

numele

de

codicele teodosian,

le-

gile favorabile creștinismului date de la Constantin
cel Mare. şi până în timpul săi. [Lucrarea sa
este .
meritorie atât pentru sciință, cât și: pentru
cere-dinţa, „creştină.
Eee
Si
Cea din urmă lovitură se dădu păgânismului
sub Justinian, din ordinul căruia se închise
școla
filosofică 'de la Atena, unde se mai găseau
sprijinitorii neo-platonismului Și a păgânismului.
Iustinian- rămase

celebru prin adunarea legilor,

care

se: făcu în timpul săi. Mai mulți jurisconsulți,
sub
preşedenţia
lui Zribonii, adunară legislaţiunea cre- :
Ştină
de

la Constantin

până

la Iustinian. Luera-

xea acâsta -s'a numit codicele duslinian, care
â de-.
venit basa dreptului canonic sai bisericesc,
Biserica, . sub urmașii lui Constantin,
lucră îm- -

Mi

preună cu statul la reducerea influenței păgânismului, până ce a redus-o la cea mai simplă expresie. Representanţii bisericei lucrară -pe lângă
împărați, ca să complecteze legislaţiunea creştină

şi să transforme în creştini convinşi pe idolatrii
cari venise în sînul ei, atrași mai mult de interesele materiale. Nu şi-a uitat nici menirea, ci a
lucrat în acelaş timp la răspândirea creştinismului
printre naţiunele păgâne.

$ 29. Răspândirea

Biserica

Creștinismului în Africa

şi Asia

a lucrat din tote puterile Ia transfor-

marea lumei vechi şi: la vestirea evangeliei la popârele barbare, dacă s'a proclamat creștinismul
ca religiune de stat. Convertirea la creştinisma
împăraţilor romani înfluență asupra - r&spândirei
creştinismului la popsrele cele. mai depărtate. Influenţa acesta era bine-făcătore une-ori, alte-ori.
însă era pericul6să, fiind-că, barbaiii nu vedeaii

în creștinism. de cât o religiune de stat, o. uraii
şi o persecutai, pentru că fugiail „de. influenţa
romană..
In Africa creștinismul: se răspândise încă din
periodul întâiii, iar comunităţile creștine din Alezandria şi Cartagena eraii din cele mai înfloritâre.
In Abisinia creştinismul se răspândi prin tinerii
Frumenţiu şi Edesiu,

încă

de pe timpul lui Con-

stantin cel Mare. Ei câştigară o mare

influență

la, curtea regelui şi prin activitatea lor creştinismul: făcu progrese însemnate în Abisinia. Mai târ-

iii, Edesiu se reîntârse în Tir, iar. Frumenţiu se
duse la Alezandria şi însciinţă pe. Atanasie de
progresele . făcute de creştinism în Abisinia. Drept
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răsplată pentru munca sa fu hirotonisit de Marele
Atanasie ca episcop de Azuma. Reîntors ca episcop
Frumenţiii se puse la lucru, boteză pe regele
Aizana

şi converti

popor.
episcopi,

la creștinism

In Abisinia erai

o

preoți şi călugări,

o mare parte de

mulţime

de

biserici,

după atestațiunea lui

Cosma. Cu timpul se formă o literatură, de 6re:ce
Sfînta Scriptură se traduse în limba grecă. Mai

târdiii
greci.

se traduse

liturgia - şi

serierile
-

părinţilor

Biserica Abisiniei depindea de ace
a ea
Alexandriei şi căzu şi eaîn monofisitism, iar poporul

ignorant

păgâne.

Nubienii

Justinian,

amestecă

.

primiră

deprinderile

creștine cu

a

creştinismul pe

dar în forma

monofisită:

timpul
La

cele

lui

converti-

rea lor lucră un preot din Alexandria anume

/u-

lian. Nubienii aveaii ca limbă liturgică limba grâcă.

Convertirile făcute de monofisiţi n'au. prins rădăcini: adânci, căci pe la finea secoluluial X-lea
nu mai rămăsese de cât ruini din vechile biserici,
Prin năvălirea barbarilor şi prin răspândirea mahometanismului bisericele înfloritâre ale Africei
„decădură așa de tare, în cât deveniră prada
ereticilor şi a necredincioşilor.
|
|
Asia fusese leagănul creștinismulni și erai
în
ea multe biserici creştine. La Perşi pătruns
ese:
creştinismul, încă din periodul întăi. Consta
ntin

cel Mare a protejat pe creştinii din Persia,
dar
protecţiunea acâsta.
n'a folosit, căci nu s'a ajuns
la scopul dorit.
e
|
„Sub Sapor Ta isbucnit o persecuţiune
furidsă
care făcu fârte mulți martiri. Intervenirea
lui dfarutas, prietenul lui Sfintu Ioan “gură de
mai calmat persecuțiunea, dar'a isbucni Aur, a
t cu mai
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multă

furie în urma unui act nesocotit a lui Abdas

“episcopul Suzei. Acesta resturnă un altar consa-:
erat cultului focului şi prin acâsta întărtă pe păgâni contra creştinilor. Regele Bahram al.V-lea a
continuat persecuţiunea contra creştinilor, căreia
i-a pus capăt numai armele lui Zeodosiă..
In secolele următre aii isbucnit mai multe persecuţiuni, dintre care cea mai însemnată fu aceea
a lui Chosroes, învingătorul Palestinei. Acesta, a

luat de la creștini crucea pe care fu restignit
Mântuitorul. Impăratul Eracliii bătu pe Perşi, luă
crucea şi o. aşegă iarăși în biserica din Ierusalim,

la anul

629,

Septembre

14. In amintirea

acestui fapt s'a întrodus sărbătorea Indlţarea Sfintei
Cruci, care se ţine în fie-care an la 14 Septem-

brie. In timpurile din .urmă, Persia deveni cita-

dela

nestorianismului, iar

comunităţile

creştine,

ce mai existaii pe la începutul secolului al VI-lea.
” deveniră prada eresiilor.
Armenii ati îmbrățișat creștinismul cu 'entusiasm, iar apostolul lor

a fost

popor.

Leontius,

Grigore Ilumină-

torul, care se trăgea din familia, Arsacidilor. Scăpat de la mârte de doica sa, fu crescut în Cupadocia și deveni apostolul neamului săi. Dacă
sa întârse în patrie pe lă anul 286 d. Chr. suferi o lungă închis6re, iar în. urmă reuşi să boteze pe Tiriadate al III-lea şi o mare paite de
Pe

la anul 302,

arhiepiscopul

Cesariei, hirotonisi pe "Grigore ca episcop şi-l
înalţă la demnitatea de mitropolit al Armenilor.
Prin

acesta. Sa stabilit o legătură

strânsă

între

biserica Armenilor şi biserica Capadociei. Preoţii
greci aii ajutat silințele. lui Grigore..
.
“La anul 311 Maximiu începu . răsboiii contra

creştinilor din- Armenia, dar fu „învins, de mai
Ist. Biseric.

8

.
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multe oră. Sfintul Giigore toiidă o moinăstire, şi
petiecu retras cel din urmă âni âi viciti sale.
" Urmașii săi s'âii ales dintre membiiă familiei sale,
iar r&sbdele. interne. opri: progresele bisericei ar-

mene. La '363 şi 372 episcopul armean â luat 6
parte îriseuiiată la treburile bisericei universale.
Sfintul, Vasile tel "Mate vizită Arriichia, - aduse
pac
întreea
€piscopi Şi încercă să stâupâscă abusurile.
a
|
_Mesropiu a inventat uii

alfabet particular

lă anul, 482 și s'a fiiceput

trdducerea

pe

Sfintei

Scripturi şi a 'sctierelor sfinţilor părinți,
Sfintul Ioan: Gură de Aur, în exilul sei,a lu:
crât: pentru binele bisericei arinehe, întrii cât să
interesatde învățătura adevărată.
__ Ihflueriţa, persană îi Armenia crescu, iar de

"la 429 ceâ măi mare parte din Armeniâse prefăcuse în provieie persană. De aci încep încer-

cările de a înnăduși creștinismul și a-l înlocui cii

persismul, De la anul 450 crâştinii fură puşi în
alternativă âpostasiei sai a martirului, dar luţtară “eroic şi imurită, apărându-și convingerile
religidse,
a
a
„ Cheştinisniul a.pătiuns

pe timpul

Coiistăntini Îi Georgia Îa Iberi, Albaiii şi altelui tribun
li“iiitrofe.:

"Tot âtiiici să răspândit creştinisriul în
" Colchidă şi ţâră Abasilov. Marele: Constantin tri-

Ti6sesethisionâri la popâtele Arabiei, pentru câ
rege
“al lor îuibrăţoşă cieştinisinul şi se-ridicară bise.
TiCl în Teheșani, Aden şi Oil, „Călugări ca: Ila- Tion predică la triburile notădde, iâr Eutimiu, reuşi
să convertescă pe un șef âl Sarâcinilor. Iudeii din
Arâbia Opiseră resistență nare la priziirea ckeştinismului,
să „16 convertâseă la credința creştină. Un

iar pe lă anul

595

ajunse

uiiul din
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£i rege și începu 0 “părsătuţie Sâliger6să îi oră:
şul Negrean. Aici muriră mulți, creştini. Nesto:
rionismul a cuprins bisericele din Arâbia, iar 0=
dată

cu

cresia creștinii ai fost cuprinși de somno:-

„lenţă. In 'ast-fel de “imprejurări,

uzi de rlirără

dacă islamismul s'a' răspândit şi a. nimicit înfluienţa

_

creştină.

Preoţii persani fonăârăă comunităţi ciăşilie sii
mata

torieniă prcăicat
cuceriri

până

Goștiisinul

îi Gina

la curtea, imperială.

și făcută

Creştiiiisihili

sa răspândit în Africa şi Asia cu succes în pe:
riodul

al

doilea,, dar cu tinipul

ainile părți,

a decăzut

fie din câusa 'eresiilor

rilor barbare,

în

şi a năvăli:

fi din causa islaniismilui.

..

:$. 30. R&: spâidirea ereștinisniului în Furopa
speeial eveştinarea Găiilor.

şi îiîn

Creștinismul se răspândise 'în Europă sii lă
tât6 popârele cunoseiite, încă din ecle d'intăă trei
secole. De la: secolul al IV-lea, înaiiite, biserica
a lucrat pentru

întărirea ȘI inflorirea . „cotiuniită-

ţilor Qxistente. A căutat însă
tinismul

și la popârele

noui

să vestiască Creşcati. apar

acum

pe

scena ' lumei. Barbarii ail năvălit. și Sai stabilit
pe pămintul

pei

TOimâu. Unii

dintre, bara.

Duilea

regenereze

va sătvit de baiat pentrii că săpd

lumea, greco-roiiiană și să-i dea o s6vă

vigurâsă şi tânără. A trebuit dar ca biserica să

146

lucreze

Europa.

la creștinarea barbarilor,

ce ai năvălit în

CO

|

„ Germanii.şi Slavii,
ai fondat state în Europa,
iar dacă aii primit creştinismul ai modificat posițiunea bisericei din mai multe puncte de vedere.
Biserica, găsise la poporele cu o cultură grâcă sai
romană o civilisaţiune înaintată, care era de ajuns
s'0 înobileze prin eliminarea elementelor conru-

pătâre ale păgânismului.
„Pe

naţiunele

germane

|

Şi slave

biserica

a tre-

buit însă să le smulgă din moravurile lor sălbatice şi să pună basele civilisaţiunei creștine, educânduca pe
le!
copii. Biserica se găsea mai înainte în :faţa unei ordine politice regulate, cu o
li-

teratură' ajunsăla cel mai

înalt grad

de desvol-

tare. Acuma însă trebuia să contribuela formar
ea
statelor şi să lucreze la formarea unei noi Jurisprudențe, unei noi literaturi. Biserica a mii
tre-

buit să încâpă cu

s&menarea germenului

morali-

tăţei omenesc şi prin conbaterea corupțiunei.

Misiunea bisericei 'în Turopa n'a fost numai
să
pacifice și să innobileze popbrele germane şi slave,
dar a trebuit să transforme ceea-ce exista
şi să
creeze ceea-cenu era. Ca o vorbă, trebuia
ca pe
măsură ce barbaria și violenţa dispărea“, în aceiași
mesură biserica trebuia să desvolte o: activi
tate
mai mare pentru ca activitatea ci să -fie
simțită
în viața socială...
|
„ Biserica, a. înţeles însemnătatea :înlocuirei
pă-

Sânismului cu civilisaţiunea| creștină şi a
puterea .s'0 realiseze.. După cum altă-dată ceiavut
12
apostoli, însuflețiţi de „spiritul lui Dumnedei,
ai
respândit în lumea păgână lumina revelațiunci
,
tot, aşa şi: acuma

cei, trimişi a „răspândit -creşti-
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nismul şi civilisațiunea şi ai suferit chinuri
- chiar mârtea pentru el în lumea barbâră.
Oamenii bisericei ai avut! destulă energie
statornicie

pentru

ca

să pstă. împrăştiea

şi
Şi

. întune-

ricul din conştiinţă.
Biserica, a lucrat nu numai la r&spîndirea 'creș:
tinismului la tote poporele europene, dar a luptat |
contra prejudiciilor şi a îndulcit moravurile. A
luptat contra negoţului ce se făcea cu Gmeni, a
restrâns şi a îndulcit rigorile robiei, a temperat

luptele sângerâse şi a purificat legislaţiunea. Astfel spiritul creştin a pătruns puţin câte puţin în
familiile, bisericile şi statele înfiinţate de barbari.

Pe când activitatea Disericei întăriea
tăţile creștine

şi forma altele,

comuni:

creştinismul a în-

ceput să decadă în unile părți din causa înmulțirii sectelor şi din pricina întinderei mohamedanismului. Provincii creștine înfloritre altă-dată
ai fost smulse cu totul din sînul biserieei și a
perit cu totul. creştinismul din ele.
Un

ajutor

de la Carol

puternic

a avut

biserica “creștină

cel AMare, căci el a supus'o mulțime

de popâre barbare şi a lucrat „pentru respândirea
creştinismului. Pe timpul seii creștinismul sa

întărit + şi s'a lăţit. Inperiodul al doilea creşti:
nismul s'a răspândit la, noile popore, cum şi în

nordul Europei.
Dintre

poporele

barbare,

cari: s'aă -„creștinat,

„primul loc îl ocupă Frâncii.
Frâncii. Galieni s'a aşezat în părţile de miază- “Ai.
ale Galiei romane. Regele lor Clovis a cucerit!
pe la anul 480 posesiunele romane din Galia şi
„a fost fundatorul regatului Frâncilor. Puterea lui
Clovis se întindea dle la Loire până la Râne. Atât
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Clovis cât şi - poporul săi era încă păgân

şi

arătat netolerant. cu religiunea învinşilor..

s'a?
_

Pe la “anul 493 d. Chr. Clovis se căsători cu
princesa

creştină Chlotilda, ecare încercă să- l atragă

la creştinism.
dar Clovis

Copiii Chlotildei ai fost

religi6se. Pe la anul 496
un 'răsboiii

botezați,

a rămas statornic în. convingerile: sale

d, Cur, Clovis

cu Alemanii,

fie învins, mai

ales

mult mai numerâsă.

că

în care:se. temea
armata,

inimicului,

a avut
să!
era cu

Atunci ÎȘI aminti de Dum-

nedeul soției sale şi fâgădui că dacă va învinge se

va creştina. Clovis a învins şi s'a ţinut de vorbă.
Episcopul de Reims, Remi, îl învăţă adevărurile.
creştinismului şi-l boteză împreună cu 3000 de
soldaţi. Convertirea lui. Clovis. este însemnată
pentru urmările sale. Anastasiu al II-lea, episcopul

Romei, a felicitat pe Clovis şi, Va -sfătuit să persiste. în calea Dinelui. De şi s'a botezat Clovis
totuși s'a arătat tot aşa de aspru ca şi mai "nainte.
Convertirea, sa a fost punctul de plecare pentru
schimbări. însemnate.

|

:

Cloyis a devenit protectori ul. bisericei şi nu s'a
sfiit să „pună. puterea şi autoritatea sa în folosul
bisericei.- Prin învingerea Burgundilor. a micşorat
numărul arienilor.

- Botezul lui Clovis: şi a unei părți a poporului
a contribuit în măsură însemnată la victoria creştinismului asupra. arianismului.
|

Este drept, că sub convertirea. Fr dncilor, trebue
șă înţelegem: mai mult o schimbare. a credinței
de. cât o. transformare. morală, căci barbaria s'a
mai: menţinut încă “la neofiţii creştini. Ori cât de
încet. s'a. făcut: schimbarea morală la Frânci,- ea
șa, continuat, iar viaţa adevărat creştinescă . a

progresat din ce în ce mai mult.
!
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nism,

după

subjugarea

lor de către Frânci, fură

visitaţi de Fridolin,- renumit prin 'activitatea depusă la convertirea arienilor din Galia. Fridolin
reuşi să fondeze două monastiri, şi avu mari
succese în părţile de sus ale Rinului.
"Pe la începutul secolului al. VI-lea era la Vindonisa o episcopie, de 6re-ce episcopii Buhulcus
şi Gramaticus se găsesc iscăliți la nisce sin6de
din

Galia.

E

|

- Scaunul! episcopal fu -mutat la Constanţa

sub

cinstea 'sfintului

se:

episcopul Jazinie, pe la anul 550 d. Chr. La
Strasburg unde Fridolin rădicase o biserică în
colul al VI-lea..
Ceea

Ilariă,

ce contribui

-

era un . episcop, în

|
mult

la convertirea Germa-

nilor fu legile regilor Frânci, stabilite sub fă lui

Clovis şi perfecţionate
sub Clotar al II-lea.

|

Colunban şi Gal ai venit din Irlanda la Ger:
manii de pe țărmurile lacului Constanţa pe la
anul 610. EI aii părăsit patria împreună cu mai
mulți

monahi,

cari îi aju
la tă
predică

în Galia,

apoi S'aii stabilit într'o regiun6 sălbatică din ţara

Vogilor. Strânseră mai mulți ucenici în jurul lor
şi fondară. monastirea, Luzovium din Burgundia.

In cele din urmă se stabiliră în părţile lacului
Zurich, dar păgânii îi siliră să pleceşi să se
aşeze aprâpe de lacul Constanţa. Pe la anul 612
d. Chr. Colunban se. duse în Italia, unde muri la
615 d. Chr.
a
o
Gal fu oprit să plece din causa unei bâle și
rămase pe țărmurile lacului Constanţa. Aici fondă
o _monastire ce purta numele săi şi tot-aici în-

văță mai mulți 6meni tineri, între cari fa și dia-

conul Ioan, care refusă conducerea unei monastiră
şi ajunse mai pe urmă episcop 'de Constanţa...
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la Zreviri, Colonia, Maienţa, : Vorms, Spira
, Dletz,
Tulşi: Verdun...
a
o
a

Episcopii Nicetus (1556) şi -Cunibert de
.Colonia :(623—663) sunt. renumiţi pentru
zelul Și

activitatea depusă în folosul. bisericei. .
„Un :cremit din Aquitania, anume Goar, apredicat cu . succes în Părţile. Rinului.
Ast-f
aruncaț cele d'îutăi seminți ale creştinismulel s'a
ui la
popârele

germane.
Misionarii irlandedi şi frânci lucrară cu
multă
abne

gaţiune. de sine

la creștinarea Germanil

or.
Mijlâcele întrebuințate fură următrele
: ori unde
predicaii,. înființaă. monastiră, în cari se
pregătiai
propagatorii.. creştinismului. In monastir
i înființat
şcole, unde se aduna . populaţiunea
„germană „şi
ast-fel se făcu educaţia Germanilor prin.
monastiră,
„Paralel. cu înfiinţarea. şcâlelor,
s'aiă înființat
colonii agricole, cari deprindeaii „Orde
le barbare
cu existenţa fixă şi-i făcu să înceteze inva
ziunile.
De acest mijloc s'aii folosit propagat
orii creştinișmului, cari ai lucrat la început
la transformarea. morală

a lumei Germane.

.

„Mijlocul universal de. convertire
al Germanilor
fu predica, Dar ea a. fost adaptată
admirabil la

naturași nevoia Germanilor.

|

a
„Scoţia, Irlanda şi. Anglia aii avut
-multe puncte
de atingere cu Germnnia,
iar călugării cu. viața

aspră și vorba blândă, păreaii. făcuți pentru pocare. tivilizaţiunea gre

porele. pe

aținsese. Viaţa .aspră,

nile efectuate

co-romană” nu le

virtuțile strălucite, minu-

de misionari vorbiaii cu folo

s ochilor. şi. inimei „Germanilor. ; Virtuţil
e erai întruparea .religiunei ereştine, . pe care
misionarii ai
vestit-0 „Fu succes Germanilor.
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$ 32. Creştinarea Germanilor
(urmare).

Cele d întăi ucr” de convertire la cxeștinisr
a: Germanilor, avură un succes relativ, întru cât,
de și găsim -episeopii, totuşi. lucrarea. creştinărei

era incomplectă. Unele

părti. din

Germania

nu:

erai cucerite de învăţătura Mântuitorului si lipsea:

legătura cari să unifice bisericile Germanilor.
- Afară de acâsta, barbaria își întindea repede:
ștăpânirea în părțile unde se respândise creştinismul, iar abusurile se. răspândiai lesne chiar:
în cler, Şi mulți dintre preoții germani se lăsat:
e
în voia. instinctului. Ia
apos-devie
Un om mare era de nevoe, ca să
tolul curajos

şi oganisatorul, bisericei

Germani-

se îndură de evlavia Germanilor:

lor. Dumnegeii

şi-l. trimise în pers6na lui Bonifaciăi, care se privesce ca părintele. bisericei Germanilor. |
Bonifaciii se mai numea Vinfried şi se năseu
la anul 680 în Englitera, dintr'o familie bogată

ŞI nobilă. De-tânăr fu dat de părinţă: “într'o: mo-:
nastire, iar după studii eminente se duse să se:

perfecţioneze

rindu-se,

şeolă, din Nutescelle. Câlugă--

într'o

meritele

şi

ştiinţa îl desienă

pentru

funcțiunile cele mai înnalte. bisericesci. | Vinfried era mândria . și nădejdea : bisericei anglosacsone, “la cetatea de 30 ani. EL se gândi în li-:

nisce asupra greutăților. ce le întimpinaiă ; misi0-

narii, iiar convertirea totală și organisarea, bise-

ricei Germanilor, păreail. reservate , pricepere Şi.
zelului stă.
- La anul

113

d, Chr. încercă o misiune la: Tirisii

impreppă cu maj mulţă

tovarăși,

dar 'sgomotul:
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răsboiului îl sili să se întârcă înapoi. Nere
ușita

primei încercări nu Pa: descurajat, ci:
mai vîrtos
îi aprinse zelul. El se duse la Roma,
unde fu însărc
inat

de Grigore

al II-a,

să mârgăsă pred

ice
în Zuringid,
: ceea ce și făcu, pe la auul 715
d. Chr.
Sa
Innaintea

predicei lui Bonifaciă,

idolatria

dispărea repede. Viaţa lui aspră reprima
abusurile
Şi tot el 'organisă bisericele creştine”
din Ger:
mania;
i
a
o
Pe la anul 123 d. Chr, după nouă
ani
de
apostolat, Turingia întrâgă era creș
tinată defiinitiv. In acelaş an, Bonifaciu se duse
la Roma;:
unde fu hirotonisit episcop şi trimis
în misiune
în Germania. Ca- câmp de activitate
îşi alese
Hessa, unde “predică la. popdrele
cele mai sălbatice şi le converti
la creştinism.
| Apostolul Germanilor, ajutat de
călugării veniă din Anglia, asigură pentru totl'auna triumful creștinismul ă. După predica din
7Zessa Şi Tu
ringia,. trecu în Bavaria, unde luer
ă cu tot zelul
la creștinarea acestei părţi. Victorii
le sale asu-

pra

păgânismului

eraii continue,

iar creşt

inările
făcute de el erai din cele mai dura
bile. In prima
fasă a apostolatului seii făcu forte
multe creştinăi o
Sa
e
Meritele lui Bonifaciă ca apostol
'sunt din cele
„mai mari, dar el era -înzestrat
cu calități de organisator.
o

A

Pe la: anul 738. q. “Chr.' Bonifaciă într a
eprinse
o nouă călătorie la Roma, de-unde
puteri pentru

organizarea

primi depline
bisericei - Germanilor:

Autoritatea lui Bonifacii era așa
i se permise să ia :ori-ce măsuri de mare în cât
cuviinţă şi:să organizeze cum va va crede de
crede mai bine
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„ducea o: monastire de: feniei din Kitzinigen,. Ledbă
Şi Chertruda făcea educațiunea creştină la femei
-şi pregătiau pentru civilisăţiune elemente folosi:
"Din: părţile

unde ' se predica creșt

inismul în.
„Germania, pătrunseşi în alte părți: Sazon
iă pti:
miră
cele d'întăi licăriri ale credințăi, fotuşi se
:arătară "rebeli și aşteptară | timpurile “lui Carol
cel. Mare. Victoriile lui. Pepih cel Scuri înlesiiiră
“trimiterea de, noi misi
la un
tribur
iile saxone: To:

tuși, convertirea definitivă a lor nu se făcii de
cât sub Carol cel

Mae.
a
|
“ Tlustrul apostol al Germanilor, Bonifaciu, niuri
pe.la anul'755, ucis ca martir lă Zrisi, unde
fu

ucis împreună
cu: 52 de tovarăşi.
Apostolul Germnnilor este ina dintre figurile
cele mai mari istorice, iar „posteritatea Pa;
plătit pentru muncă şi viaţa sa cca sfintă cu restlul de „sfint“,pe care Pa meritat pe deplin. Dupăti:

creștinarea Germanilor Sa, făcut aceea a
Sazonilor, Danesilor,- Suedesiloi şi. â Norvegieniilor.
Pe
la finele 'secoluliii al IX-lea tâte popbrele
ger-

mane€ se creștinasei

i.

$. 33. Creştinarea Slavilo: !

„La marginea răsăritână a imperiului lui
Carol
cel “Mare
se aşeză popârele slave, cară form&să

una din rasele cele mâl mari din Europa.
Religiunea ca şi limba dr€ un fond comuni
la
poporele de rasa slavă. La început, pâp6rele tote
slave
aveaii
' o religiune naturală simplă, dar mai:
tîr“ii s'a' încărcat cu o. mulțime de zeități,
căro
tă
scriitorii creștini le-ai dat nuihe romanie.
-
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“ Prin

secolul

al III:lea,

rasa slavă ociipa! totă

partea Europei” “de: la. Don: până la Elba Și de

la Baltica până la Adriatica.
“O parte din Slavă trecură curând în jeninisulâ
balcânică, unde înființără principatele Croaţiei şi
a “Serbiei. Dintre Slâvi Croaţiă. primiră cei d'intăi
creștinismul, cari pe la anul 64 se stabilise în

Dalmația. Mare parte: se - botezară - împreună ci
principele Pogra, prin misionâti: români. ' Creşti:

_mâvea deplină alor sc făcu în secolulu al IX-lea,
de când începu să se
Croaţiei.

vorbescă despre

episcopii

'Serbii se aşedară la sud: estul Croaţiei, pe tiinpul

împăratului

rachiu, care se interesa fârte mult de

creștinarea lor. Siliţi de puterea împăratului priiniră creştinismul,

dar ajunseră la neînțelegeri cu

bizantinii, alungără pe misionarii creștină şi ise
|
reîntorseră la păgânism.
Pe la anul 868 d. Chr. fură supuși de tpăratul Vasile şi primiră din noi religiuiiea, creştină, iar de astă dată păstrară creștinismul. După
ce aii ocupat . Moesia, Bulgarii aii înfiinţat un
principat propriii. - Ei

erai

aprope

de Bizanitiini

şi aveaii adesea-ori răsbde cu ei, diii care causă
erai forte îndărătnici față de religiunea creștină,
întru cât se îngrijea ca nu cum-va prin iufiuenţă
religi6să să nu se aducă şi influența politică, care
ar f adus

ştirbirea independenţei.

„Cele dintâi seminţe ale creştinismului la Bulgari le-aii aruncat pieoţii greci, luăţi ca robi în
răsbâe, dâr care m'ai produs fruct d'âjuns.
Pe 'la mijlocul secolului al IX-lea se făcu creştinarea : Bulgărilor. La coiivertirea

poporului la

creștinism; contribui botezarea' principelui. Bogoris,
care lucră pentru! botezărea , poporului stă.
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-“Intr'un răsboiii între Bulgari şi Bizantin
i . se
“luă ca r6bă o soră a lui Bogoris, care fu
ceres:
cută la curtea bisantină de împărăteasa "Teod
ora
şi deci fu creştinată. După încheierea păcei
, s'a
întors sora lui Bogoris, împreună cu mai
mulţi
preoţi, între care era şi Metodiu. Soră
lui -Bogoris. dorea să atragă la creştinism
pe fratele săi,
dar n'a isbutit până când „Metodiu n'a
făcut tabloul judecăţei viitâre, carea îm resio
nat aşa, de
adâne .pe_Bogoris,_în_cât s'a hotărâ
să tse Do-

teze.Fu botezat de. către împăratul bizantin d[i
hai! şi
se scie

primi din botez numele
cu

siguranță,

nașului

săi.

dacă a fost botezat

Nu

de pa-

triarhul- Fotie, întru cât unii istorici
susțin că s'a
botezat în Bulgariade un trimis al patr
iarhului,
iar
ca naș

fu împăratul. Mihail al III-lea, dar

nu
în pers6nă, ci prin un representant.
Or cum ar
fi, e fapt istoric că Bogoris primi creș
tinismul de
la Constantinopol şi prin. urmâre.
de drept biserica Bulgarilor este supusă . patriarhie
i de Constantinopol. .. De
„Trecerea, la' creştinism a. lui - Bogoris
ţumi nobilimea. bulgară, care se revoltă. nemulBogoris
sciu să înăbușe revolta și. să lucreze
aşa de înțelepțesce, în. cât poporul întreg:se
jumătatea-a douaa secolului al IX- boteză în
lea
+
„. Apostolii Slavilor, Jfetodi şi Ciril,
aiă inventat
alfabetul cirilice, sai Pai reformat;
ai tradus cările liturgice şi Sfinta Scriptură în
limba slavă .
și prin acâstă aii' pus basele. lit
eratur
. biser
eii- cesci,, care cu vremea aii ajuns la
un grad în-:
semnat de desvoltare,

* Aloravii, cari ocupaii teritoriul Quad

ilor, avură
„cei dintâi apostoli pe misionarii
trimişi de Carol
cel Mare. “Episcopul de Passau,
Ulroif, predică
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la Moravi pe la anul 824,
de şi înfiinţă o

dar. n 'avu'mare succes;

episcopie la Laureacum.

Creşti-

narea Moravilor s'a continuat de apostolii Slavilor. Metodii -şi Ciril, cari prediease la : Chazari
şi Bulgari. Ei cunosceaii limba slavă,
: cum şi
modul de viaţă
a Slavilor şi de aceea isbutiră
mai bine :în răspândirea creștinismului la: Moravi.
„Metodiii și Ciril traduseră Sfânta Scriptură şi
cărțile liturgice în limba slavă, ajutaţi de: mai
mulți preoţi. Metodiu fu acusat.de eresie, dar se

duse la Roma, unde isbuti să: se justifice aşa de
bine, în cât. fu făcut axhiepiscop, de.
€ „papa, 1oân
al VIII. lea.
După mârtea

alungaţi
supusă

din

lui “Metodiă

ucenicii

Moravia. Biserica. fu

juridicțiunei

episcopului .de

săi

fară

latinisată și”
Passau.:

In

curând Moravia fu prădată de: Unguri şi: încorporată la Boemia; iar la- anul 946 papa: Agapit
al. 1-lea, supuse biserica Moraviei episcopului: de
Passau. Episcopia din Olmulz sa înființat abia
pe la anul :1062 de Chr. Cum vedem creştinismul s'a răspândit la unele -popâre slave, parte
prin influenţa: împăraţilor bisantini şi a patriarhilor de Constantinopol, parte prin influenţa Romei:

s 31. Crestinarea

.

Slavilor.—Nenorocirile causate

năvălirile: barbare.

DEI

de.

-

(urmare)

Intre Aoravia și Bavaria se aşezase 0 altă fa.
milie

d6 Slavi,

anume Boemă.

Pe la anul 870-d.

Chr. Metodiu a convertit la creştinism pe ducele
Borzivoy şi pe soţia sa Ludmila, câştigând pentru creştinism Şi o parte din popor. Sub fiii Ludîsi,

Biseric.

9

131

periului seii. Ruşii
amenințai

imperiul

eraii-un

popor. resboinic; ei |

bisantin..

De

la

Bisantină

audi vestea cea bună a mântuirei, de.şi după o
tradiţie veche apostolul Andreiii. ar fi predicat pe
malurile Donului, în Chersonez şi în părțile Chievului.
Creştinismul fu vestit de timpuri în: Rusia meridională, de 6re-ce Tertulian, Origen, sfintul Joan
Gură de Aur vorbese despre viictoriile :minunate
ale crucei în părţile Rusiei meridionale şi spun
că evangelia a pătruns până la Sci şi Sarmaţi,

cari locuiaii și prin părţile Rusiei de astă-di. .
Primele seminţi ale creştinismului se aruncase
din

anticitatea căruntă,

dar ai: dispărut prin nă-

vălirile barbare. Prin secolul al IX-lea patriarhul
Ignatie a trimis un

în

Rusia,

marelui

episcop

cari predică
duce Igor,: ar

şi mai

mulți preoţi

creştinismul.
fi existat

In.. timpul

o biserică

în

Chiev, după atestaţiunea cronicarilor Ruşi şi. Greci.
Fârte mult lucrară pentru creştinarea Rușilor,
Olga,

văduva

tviarhul

lui Igor, care primi botezulde la pa-

Zeofilact şi. luă numele

de Elena. După

ce se întârse de la Constantinopol la Chiev, deveni,

după spusa cronicarului Nestor,
geliei,

asemenea

stelei. de

« Vestildrea evan-

dimincță, care

vestesce.ră-

sărilul sdrelui». 'Totuşi n'avu norocul să-şi. vadă .
visul realisat, căci fiul săi nu sa convertit la
creştinism.

:

Pe la anul 987 d.Chr. se. făcu. convertirea
Ruşilor la creștinism, pe timpul ducelui Vladeni.
EI era păgân

la început

şi fu

convertit de soţia

sa pi6să Ana, sora împăratului bizantin Vasile.
Vladimir trimise o deputaţiune la Constantinopol,
ca să câră mâna principesei Ana şi să făgăduiască,
că dacă cererea sa va fi îndeplinită, atunci se va
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boteza împreună cu poporul săi. Principesa consimţi la căsătoria ei cu Vladimir şi plecă în Rusia

cu o suită mare, în care era mitropolitul Mihail
şi mai mulți clerici. Ducele Vladimir se boteză
în. Cherson, împreună cu 6stea sa. La eșirea din
apa botezului a îngenunchiat și sa rugat lui
Dumniedeii casă bine-cuvânteze: și să întăriască
în credinţă pe noii si copii. După ce. Vladimir
a venit la: Chiev, nobilimea și o mare parte din

locuitorii

oraşului, s'aii botezat.

|

- In. cel6-Vâlte părți ale Rusiei, creştinismul se
respândi forte repede, iar pe timpul lui /eroslav
se înfiinţară

școli pentru cultivarea

poporului

şi

a clerului. Cărţile liturgice sai

tradus în limba:

ționale.

Ea

naţională

-.

şi ast-fel s'aii pus bâsele literaturi
na:
o

“La. Chiev se. înființă cea d'intâi mitropolie, care
depindea 'de patriarhia de: Constantinopol. Creşti-.
nismul progresă iute la Ruși, iar în epoca primă
de desvoltare
se simte influența grâcă, pentrucă

la început

mitropoliţii fură. de

origină

grâcă.

„In cursul periodului al doilea; creștinismul
se
rEspândi la tâte popdrele Europei. şi ast-fel
biserica îndeplini porunca dată de Mântuitorul apostolilor, când le a dis: „Mergea, învățați ldte po-

. porele, botezându-le

al Sfintului Duh.
Năvălirile

IV-lea şi al
cat asupra
al crimelor
din
Orient

în numele

îi.

barbare, ce

Tatălui,

aie
avuse

.

-

al Fiului şi

loc în. secolul

at

V-lea, fuseră devăstătâre, căci s'aii arunlumei vechi, ca :un potop pedepsitor
seculare. Năvălirile barbare plecară
şi” după cum valurile apelor gonese

alte valuri, tot așa popdrelese aruncară
uncle

asupra altora şi năvăliră în. lumea
Trei familii de. națiuni barbare

veche.
se aruncară
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asupra lumei vechi în ordinea următâre: la.marginile imperiului eraii Germani, în urma lor Slavi
și mai în urmă

poporele asiatice. Pe timpul

mor-

ţei lui Teodosiii, 6rdele barbare aşezate pe marginele fluviului

Volga,

începură

a se agita

împinge pe Slavi spre. Occident,
carea

Slavilor,

Germanii

iar

pri

fură “siliţi: să

şi a

“miş-

între

în

imperiul roman: Frontiera romană era înconjurată de popbrele. Germane. La miagă-di erai
Suevii, Alemanii şi Bavarii. Spre:
est frontiera fu
calcată de Marcomani, Cuadi şi Ileruli. La. nordul Frâncilor eraii Sazonii şi Prisonii. Spre est
erai Vandalii, „Burgundii şi Longobardii, iar mai

spre Nord

eraii Danezii şi: Scandinavii. Prin. miş-

carea acestor popdre şi a Hunilor, cari fură spaima

lumei, veniră multe nenorociri -astipra bisericei;
Cele

mai

însemnate

fură:: devastarea. şi - ruinarea

_ dumei vechi, ura sciinţelor şi a. artelor, cum şi popu-

larizarea arianismului, de care
popdre

erai

alinse

multe

barbare.

Conrupţiunea galo-romană ajunsese la apogeii
prin secolul al IV-lea, iar năvălirile barbare i-a pus
capăt, întru cât aii desființat imperiul roman de
apus..
ir
O nenorocire causatăi de, năvălirile Varbărg a
fost ruinarea lumei romane, pe ruina căreia sa
înfiinţat mai multe state fără margini .bine. sta- bilite, fărăo limbă stabilită şi fără legi positive:
Afară de acesta, fie-care stat noii 'conista .dintr'o
populaţiune de învingători,
: cară - crai
. deosebiți

prin limbă, religiune. și civilisaţiune de..popula=
ţiunea: învinsă. Aceste. două populaţiuni.
se: uraii
una
.pe alta

şi a trebuit

muncă

şi timp. până să

se :apropie şi să formeze un singur popor.
Barbarii urai sciinţele şi artele, care spre

a
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dăinui aii fost silite să se ascundă prin monastiră

şi ast-fel

viața publică

mecul ci. .

şi-a perdut

.

mult

din far-

„Ne-am înşela dacă am crede că, năvălirile barbarilor ai fost pentru biserică aurora bucuriei,

de și

i-ai procurat

un

câmp

vast de

creștinat.

In realitate năvălirile barbare aii fost pentru Dbiserică o furtună din cele mai mari. Dacă lumea
veche a făcut ca biserica să-şi verse sângele fiilor

ci,

apoi

ruină,

invasiunea

întru

cât

barbarilor

a ruinat

unele

a acoperit-o

biserici,

de

din cele

mai înfloritâre şi ai răspândit unele învățături
greşite ale creștinismului.
|
Triumful bisericei asupra barbarilor nu-i mai

puțin minunat

de cât victoria

asupra lumei vechi

şi e o dovadă puternică despre origina
geiască a; creştinismului. -

dumne-

ERESURILE
$ 35. Eresul lui Arie și Sinodul L-iă ccumenie.—
Arianismul după sinodul I-iti în apus,

“ Eresurile aii câştigat cu atâta mai multă

pu-

tere cu cât păgânismul mergea spre ruină şi cu
cât stăpânitorii romani patron
. eresur
ai
ile. Nu
numai eresurile vechi continuaii să existe, 'dar

încă se născeai altele noi.:Eresurile se manifestaii
saii sub forma de atacuri în. contra înstituțiunilor,

deprinderilor şi învețăturilor 'bisericesci, saii
ca
grupări de eresuri ce isvoraii din diversitatea
ideilor.
Sa
a
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Printre grupele de eresuri mai principale sunt
trei, cari aă atacat dogma Sfintei Treimi, a. întrupărei şi a harului dumnedeesc.

Cele d'întâi controverse relativela Sfînta "Preime
avură loc în Orient, care înclina mai mult spre
speculaţiune, pe când eresul privitor la harul dum-

nedeesc a apărut în Occident,

care dădea prefe-

rinţă cestiunilor de antropologie practică. Unul
dintre eresurile cele mai pericul6se este arianismul, care a fost urzit de Arie, preot din Alexandria. Invăţătura sa s'a desvoltat progresiv. Punetele cele mai însemnate ale ei sunt:

1. Cuvântul lui Dumnedei a început existenţa
—“ moda Gre ada îv—, căci alt-fel n'ar mai fi în
„Dumnezeii

monarhie,

ci diarhie, adică două prin-

cipii,
„2.

Cuvântul

nu sa

născut

din substanţa

lui

Dumnedeii, a fost creat din nimic prin voinţa 'Tatălui. Formula lui Arie este: „st îvzăvdo torivit
El susţinea că Fiul a fost creat şi de aici expresiunele

ce le întrebuințeză

Sfinta

Scriptură,

nu-

mindu-l cel d'intăi născut, după părerea sa.
3. Cuvântul se deosebesce de cele-lalte creaturi prin o mulţime de prerogative, căci demnitatea sa este cea mai inaltă după a lui Dumnedei,

căci prin el Dumnedeii a creat totul şi chiar timpul. Era prea departe Dumnedeii de lume, pentru ca s'0 creeze singur, de aceea a creat mai
întâi cuvântul şi s'a servit de El ca de o ființă
_mijlocie,

pentru

ca să creeze

tote.

4. Intre Dumnedeii. și Cuvent, diferinţa este în
fiinţă, iar între Cuvânt

şi creaturi nu-i de cât'o

diferență de calitate,
5, Dacă Fiul se numesce Dumnezeă, apoi este;
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căci prin har a devenit fiii adoptiv a lui Dumnedeii.
|
6. Voința Fiului a fost creată şi deci de la
început a fost susceptibilă de schimbare. Voința

Fiului este capabilă de răi ea şi de bine şi prin
urmare nu-i neschimbată.. Gloria sa este efectul

sfinţeniei vieţei sale, care a fost prevădută de
Dumnedeii.
A
e
Ii
“Invăţătura lui Arie putea, să placă acelora cari
eraii numai cu numele. creştini, căci: oferea.un
fel “de împăcare. între: creştinism şi. păgânismul
reformat de: 6menii învăţaţi. Răsturna însă fondul
“dogmei fundamentale a creștinismului Şi conţinea

germenile “unor rătăciră infinite: : Axie. împrumu-

tase fondul doctrinei probabil de la preotul La-

Cchian

de Antiohia. Nu

s'a sfiit să

înveţe

public,

pe la anul 320: d. Chr. și 'să.:se arunce în.0
luptă periculsă. Uhii clerici -aiă “primit - învăţăturile lui Arie, iar episcopul . Alerandru le combătu' ea pe un monarhianism ebionitic. Episcopul
Alexandru făc
pe lâugă
u Arie tâte încercările posibile ca să-l facă să renunțe la ideile sale .greşite. Dacă a vădut că nu. reuşesce a-l aduce:la

calea adevărului,

a convocat

ui sinod

la

Ale-

xandria, pe-la anul 321: d. .Chr. şi la excomunicat, împreună cu toţi partisanii să.
.
-

-. Lupta începută luă proprţiuni vaste. Arie
nu-și
recruta apărătorii numai : dintre. Meleţieni,
dar

chiar dintre episcopii Grtodoxi: Eusebiu de. Nicoidia luă apărarea, lui Arie. Poporul ca şi clerul
|
s'a împărţit în: două :părţă, iar discuţiunile deveniră din ce în. ce mai aprinse. Insuşi Constantin

cel Mare încercă să îmblândâscă

certă, după ce

terminase r&sboiul cu Ziciniu: “EL.interveni
.ătât
pe lângă episcopul Alexandru, cât și pe
lângă
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Arie,

dar fâră

folos.

Marele

să se ia hotăriri şi asupra
convâcă un
pe la anul
La sinod
unii purtaii

Constantin

dorind

altor cestiună pendinte

sinod ecumenic la Aiceea îîn Bitinia,
325 d. Chr.
ai luat parte 318 părinți, dintre cari
cicatricile rănilor primite -în timpul

persecuţiunei, iar alţii eraii însemnați prin darul
minunilor, prin înţelepciunea
lor. Printre cei d'intâi
putem cita pe Potamon din Eracleea Egipetului,

Pafnulie din 'Tebaida de sus şi pe Pavel al N eocesarecă.
Insemnaţi prin darul facerei. de minuni erai:
Iacob de Nisibe, Spiridon al Ciprului,. Neculai al
Mirelor şi Leontiu al Cesareei. Representanţii:
culturei nu lipseaii şi dintre ci cităm pe: Alezandru al Alexandriei, Alanasie diacon de la Alezandria, Eustațiu de Antiohia, Macarie de Ie usalim
şi Marcel de Ancira.

Cei mai hotărâți apărători ai dumnedeirei Fiului,
ai fost Eustațiu de Antiohia, Alarcel de Ancira
şi Atanasie. Disenţiunile aii fost furtunse la sinod,

iar Marele Constantin .a. luat de mai multe ori
cuvântul și a recomundat moderaţiunea şi înţelegerea.

Părinţii ati împrumutat “din Sfinta . “Scriptură
termenii : pentru apărarea credinței adevărate şi
aii condamnat învățătura lui Arie. Ai formulat.
1 articole în cari aii expus limpede doctrina despre

Dumnedeii Fiul şi raportul sâii cu Tatăl: Sinodul
a respins învățătura lui Arie, că Fiul ar fi fost
creat din nimica, şi a învățatcă s'a născut din
eternitate din Tatăl şi: este de aceeaşi natură cu
EI. Articolele de credinţă aii fost primite şi subscrise

-de toţi părinţii,

copul Ptolomaidei

afară

de Sifeundus

epis-

şi de Teona, .cari ai: refusat
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să subserie, pentru că eraii partisani ai doctrinei
lui Arie. Sinodul s'a mai ocupat cu cestiuni disciplinare, a făcut 20 de canâne și a hotărât ca
sărbătârea Pascelor, să

creştină,

se serbeze de tâtă lumea

în prima Duminecă

după lună plină

equinopțiului de primă-vară. Arienii
semnaţi aii fost pedepsiţi cu exilul.

a

cei mai în-

Liniscea nu se restabili în biserică nici după
sinodul de la Niceea, fiind-că partisanii lui Arie
isbutiră să facă pe împăratul să-l recheme din
exil

şi să exileze

pe

Atanasie

și Eustațiu,

apă-

rătorii ortodoxiei. Arienii încurajați de primul
succes s'aii încercat să-l pue pe Arie episcop la
Alezandria, dar poporul s'a opus. Tocmai pe când
el era să fie primit în triumf la Constantinopole,

muri

subit.

plare,
poporul

Constantin,

a rechemat
îl primi

mişcat

de acâstă

întâm-

din exil: pe Atanasie, pe care

cu mare bucurie

la Alexandria.

Constantin muri şi lăsă imperiul fiilor săi, dintre:
cari Constanțiu a protejat arianismul, Protejaţi de împăratul, arienii aă exilat din noii
pe Sfintul Atanasie și ai împărțit între dânşii
episcopiile din Orient. Nu s'aă mulțumit numai
cu acâsta, ci s'aii încercat să trecă învețăturile
lor la mai multe sindde.
|
„De şi arianismul era protejat-de puterea
seculară: şi arienii. puteaiă - dogmatisa. după plac,
cu
tote acestea s'aii divisat. Arienij puri ai r&mas.
credincioși -învăţăturei lui Arie și negaii că
Fiul
este de aceiași natură cu 'atăl. Cei mai
însemnați erai: Acachiă, Aeţii, Eudoziu şi Fusebi
u al
Nicomidiei. Semi-arienii ai. inventato
nouă formulă pentru arianism. Nu admitea că
Fiul este
de aceeași natură cu Tatăl, ci susțineaă
că este
aseminea Tatălui. Impăratul mâhnit de
divisiunea
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sedenţia

sinodului
în calitate

de episcop

legitim:

al Constantinopolului. Grigorede Nissa purticipă
la sinod şi făcu un cuvânt funebru la înmormântarea lui. Meletiu; Amfilohiu de Iconiu,
Gelasie
din Cesareea Palestinei,
moteiu de Alexandria.

Fulogiu

.. Dintre pnevmatomahi
copi,

cea mai mare

de Edessa

eraii vre-o

şi Ti:

36 de epis--

parte din FElespont, în frunte

cu Jacedoniu şi Eleusius al Cizicului. Bă s'a opus:
la admiterea consubstanţialităţei Duhului Sfint cu:

"Tatăl şi cu Fiul. Se retraseră de la sinod şi încercară

să agite

spiritele

contra

învățăturei

si-

nodului. Părinţii adunaţi la sinod întăriră solemn:

articolele formulate la Niceea, apoi recunoscură

ca greșită învățătura lui Macedoniu şi proelamară
dumnedeirea Duhului Sfint, în cele cinci articole,
formulate la acâstă adunare.
Sinodul al II-lea ecumenic a maicompus încă
1. can6ne,

între

care

cel

mai

însemnat

este

ca-

nonul 3, prin care se oferă patriarhului de Constantinopol rangul al II-lea după cel al Romei,
de 6re-ce Constantinopolul a devenit capitala iimperiului roman de răsărit.
După ce sinodul al II-lea ecumenic proclămă
credința adeverată asupra Duhului Sfînt se împrăştie, iar” Teodosiu amenință pe cei cari nu se
vor supune hotăririlor sinodului cu. pedepsele prevădute pentru eretici. Ast-fel 'se stabili. dogma

despre Srînia Treime, ce învaţă. că există un
singur Dumnegeii, în. trei pers6ne:- Tatăl, Fiul şi
Dual

Sfînt,

cari sunt de aceeaşi. natură.
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:$ 37. Pelaghianismul, Semipelaghienii, Pelaghianism
ul

şi Sinodul Cartagenei.

“ Mântuitorul Christos veni în lume să înveţe
„adevărul pe 6meni și resolvă cele mai însemnate
probleme religidse. Oamenii doritori de lumină
primiră cu bucurie învățăturile sale și aflară ]iniscea

sufletescă.

Alţii însă

n'ai primit

învăță-

turile creştinescă și s'aii pus să cerceteze adevărul
dar n'aii produs de cât noi greşeli.
|
Iu Occident se născu discuţiunea “asupra naturei, menirei, creărei şi asupra stărei omului.
Pelaghiu,

un

călugăr

din

Britania,
. şi mai. ales

:advocatul distins Celestius făcu experiența: de a
cerceta numai „cu ajutorul minţei cestiunile de

-credință

şi dădură

nasc
. pelagh
er
ianisme
ului.

Ei

nu admiteaii taina „rEscumpărărei, iar negarea
„acâsta schimba cu totul condițiunele omului. Dacă
„Mântuitorul nu mai ajuta la mântuire, atunci se
întrebă ce devine omul? Maniheii ai răspuns la
„acestă întrebare prin afirmarea că omul. este
creat de Dimiurg și deci materia din care se

"compune

este. rea.

Pelagiu

„luţiunea maniheilor rea

și Celestin găsesc

Şi caută

s0-

în raţionalism

0 altă soluțiune. Negai că omul a avut nevoe
-de o rescumpărare, iar acâsta i-a făcut să:
nege

“mai

totă

teologia

creştină...

..

:

Pelaghienii învăţaă că omul fusese creat. bun
şi rămase bun. Dacă Pelaghiua trebuit să-și
dea
:s6mă de durerea morală şi fisică, cum -şi
de
morte,

apoi susținu că omul nu-i supus nesciinţei,

-durerei şi morţei de cât pentru că este
un luptător. După învâțătura pelaghienilor nu
există
pecat original, omul se nasce astă-di
în aceiași
“Stare
în care a fost creat

Adam,
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După modul lor de vedere, omul nu-i o ruină,
ci un edificiii construit ast-fel de la început. Dacă.
nu există păcatul original,. atunci botezul nu-i

trebuitor. Dacă există în biserică, apoi nu-i de
cât un simbol, un semn prin care se deosebesc
fiii lui Dumnegeii. Pentru Pelaghiu harul dumnedeesc

nu-i de cât un

cuvînt

sunător,

iar supra-

naturalul nu-ă de cât o ficţiune. La Pelaghiu găsim
naturalismul cel mai curat. De-o parte vedem
omul în starea în care este creat, iar de alta

cuceresce mântuirea prin meritele proprii.
Creștinismul

învaţă că omul

are

nevoe

pentru

mântuire de harul lui Dumnedeii. Iuveţătura bisericei despre mântuirea omului prin harul dumnedeesc se bascză pe distineţiunea între starea
cc
naturală și între starea harică.
După ce Pelaghiu.și Celestius răspândesc învă-

țăturile lor. greşite la Roma, trec în Sicilia şi mai
pe urmă în Africa, unde se silese să înducă în

_
|
erdre biserica .Cartagenei.
şi.
mișcă
se
Sufletul cel mare al lui Augustin
dragostea sa se aprinde şi salvâză biserica.
Celestius fu condamnat ca eretic întrun sinod ținut la Cartagena: pe la anul 412 d. Chr. Pela-

ghiu, care

se dusese

în

Orieui, fu silit să se justi-

fice la sinodul de la Diospolis din Palestina. El
se folosi de nesciinţa părinţilor și a limbei latine,
şi isbuti să scape necondamnat. Mândru de re-

sultatul obţinut la sinodul din Diospols, avu în-.
drăsniala să trimită fericitului Augustin o apologie,
în care se silesce să arăte că ortodoxia sa fu

recunoscută de un sinod. După ce se convinse
fericitul Augustin, că răul ia proporţii din ce în

ce mai mari,

expune

credinţa

bisericei despre

păcatul originalşi despre trebuinţa harului dum-
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negleesc pentru mântuirea

văţăturile

“damnate

greşite

şi sfințirea omului. In-

ale lui. Pelaghiu

ai

fost. eou-

din noii la două sin6de din Africa, dar

el se: plânse episcopului. Romei Zosim
,. care se
părea favorabil pelaghinenilor.
Mă
La anul
448 d. Chr. s'a ţinut un Sinod în Africa

după care tâtă lumea creștină s'a încredinţa
t cum
că Pelaghiu nu avea dreptate. Sinodul
a condam-

nat pe

Pelaghiu

şi Celestius

ca eretici,

". Cel mai hotărît adversar a] pelaghia
nismului
a fost fericitul Azgustin, care cu intel
egența sa

vie a pătruns cestiunea harului
și a.apărut înv&țătura bisericei. Augustin sa lupta
t mult, ca să

potă arăta lumei creș
' ti
bine-facer
neile harului
dumnedeesc, totuși a mers mai depar
te de cât cerea învăţătu
ra generală a bisericei,
E
-Greşelile. capitale lasă “după
ele o atmosferă

viciată, şi chiar dacă dispar germenii
b6lEi tot
pot strica constituțiunile cele mai tari
și pot sdruncina sănătatea cea mai înfloritâre.
Ia
- După condamnarea pelaghianismului
s'a
forma
t
o altă

învăţătură, care ţinea calea de
mijloc în"tre Pelaghiu şi Celestin Şi între
credinţa biseri-

cei” și ..care .se numea semipelaghiianism.
Mulţi pai-

tisa
- ai: ni
acestui : sistem erai
Printre dînşii găsim 6meni de

de bună credință,
credinţa ȘI. val6rea

lui: Joan Cassian, Faust episcop de
Ries și Ghenadie.
preot din. Alârsilia.
|
ca
” Semi-pelaghianisniul
' s'a răspândit
pârtea sudică a : Franciei. Ey susți mai ales în
neaii - că sunt
exagerațiuni în învățătura fericitulu
i Augustin a:
supra trebuinței și gratuităței haru
lui. De. aceia
ei învăţaii
'că începutul îndreptăreişi. a
mântuirei vine de lâ'om, iăr nu. de
la. Dumnedeii. Nu
negaii : nică pecatul original,
nici. urmările păca-

tului precum

nu negaii

nici

necesitatea: harului,

dar diceaii, că Dumnedei acordă harul sei si:
linţilor omului, meritelor presente' sai viitâre, aşa
că harul era urmarea credinţei.
Doi prieteni ai fericitului Augustin,

Jlariu

şi

Prosper îi aduse la cunoştinţă părerile semipela- *
ghienilor, iar el începe lupta. Bola şi mârtea lui.
Augustin întrerupse lucrările acestui vrednic lup-

” tător. Semi-pelaghianismul a fost condamnat la
sinodul din Orange, ţinut la anul 529 d. Chr.
cum şi la sinodul de la Valenţa de la:anul 530
d. Chr., la 'care sin6de s'a formulat învăţătura
bisericei,că începuturile credinţei sunt -fructe ale
harului. Sinddele aii susţinut că cei botezați. şi
chiar sfinţii aii nevoe de harul dumnegeesc spre

a se putea menţine pe: calea binelui.

$. 38. Eresul lui Nestoriu

şi sinodul

al NI lea

ecumenic,

:

SE

Saveliu . se. sili săi nimicescă personalitatea Cuvântului, iar biserica din contra căută să o stabilescă temeinic. Arie negă dumnedeirea Fiului, iar
Marele Alanasie se ridică. pentru a stabili doctrina
cea adevărată.
Nestoriu, patriarhul Constantinopolului, nâgă unirea celor două naturi în Christos. Dumnedeii voia

ca unirea, celor două naturi să apară înti”o lumină
mai 'strălucitore şi de aceea permise lui Nestoriu
să atace furios unirea.
” Importanţa dogmei unirei celor două naturi înto singură persâiiă nu scapă nică unui om. serios. Dacă cele două naturi

nu

tatie. în' Christos, aşa că formeză
1st. Biseric,

sunt

unite

ipos-

o singură per- 10
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s6nă, atunci înţruparea şi rescumpărarei își pierd
însemnătatea. Christos .n'a murit pentru noi, iar
m6rtea Sa nu mai are 0 'val6re nemărginită. Acestea sunt urmările negărei lui. Nestoriu,
-- Să înţelege că tulburarea produsă în biserica

întregă nu era mică. Pe-la anul 428 d. Chr. patriarhul * Constantinopolului predică public că /ecidra

Maria

nu-i Născătore. de Dumnedeă, ci Năs-

cătorea Omului- Christos. Ast-fel Nestoriu sfărmă
unirea celor. două: naturi, şi făcu să apară două
pers6ne,: una dumnedeiască şi alta omenâscă. Fiul
Feci6rei “Maria trebuia numit Teoforul, adică purtătorul: de Dumnedgeii, fiind-că Dumnedeii
-nu a
făcut om, ci Cuvântul:a petrecutîn Christosca
întrun templu,
Agitarea poporului de: la Constantinopol s'a
întins repede în tot Orientul şi în Occident. După
cum în timpul arianismului s'a ridicat Sfintul Atanasie, tot aşa acum s'a. ridicat patriarhul Alexandriei Ciril. Combaterea -făcută de' Ciril era din
cele mai puternice şi mai adevărate, dar eresul
a recurs:la intrigă. Moşul lui .Ciril, cum şi predecesorul săii Teofil: fusese adversari neîmpăcaţi
a lui Ion Gură de Aur. Nestoriu . sa folosit cu
succes

de acest fapt. :

Nestorianismul

s'a rEspândit lesneși de

aceea

a: fost nevoe să se convâce sinodulal III-lea ecumenic
la. Efes, spre a opri -progresele eresului.
„"De îndată ce Ciril a. aflat despre învăţătura
răspândită de Nestoriu a. apărat cu.-putere titlul
de Născetore

de Dumnedeii,

care: resuma

despre întruparea
. Fiului: lui Dumnedei.

numai

că râul nu se

opri, ci

Dar nu

continuă: să facă

progrese "din :ce în ce mai mari.
" Sfântul

doctrina

Ciril adună un sinod la Alexandria, for-

|

447

mulă

învățătura adevărată a biserisei în 12 .ana-

-tematisme şi le.trimise lui Nestoriu să le subserie.
Nestoriu

nu numai

că refusă

semnarea

lor, dar

îi opuse încă alte 12 anatematisme şi-l acusă: de.
apolinarism. Episcopii Ion al Antiohiei şi Teodoret
al Cirului se deteră în partea lui
- In ast-fel de împrejurări critice,
dosiu al Il-lea convâcă: al IIl-lea
la .Ffes, pe :la anul. 431 d. : Chr:

episcopi s'aii adunat la Efes.

Nestoriu.
împăratul Zeo-.
sinod. ecumenic .
Peste. 200. de.

Ei ai

condamnat.

ca greșită învăţătura lui Nestoriu,. care în loc să.
se

supue

hotărârilor sinodului, s'a revoltat contra

lor, mai ales că se scia. susţinut de curtea im-.
perială.
- Sinodul al III-lea ecumenic a formulat doctiina
adevărată a bisericei, după care în Christos sunt
două firi, una dumnedeiască şi alia. omenescă, dar.
numai 0 'pers6nă, . adică. persona | dumanedeiască | LI
Fiului lui Dumnedeă, care sa întrupal şi a luat
Corp asemenea nouă întru tâte, afară de pecat. .
Nestoriu şi Ioan de. Antiohia. mai luat parte la
sinod, ci ai ţinut întruniri cu partisanii lor, la

care :a luat parte. și: Peodoret.
Încercările de revoltă ale. lui Nestoriu -aai fost.
zadarnice, de 6re-ce sinodul a hotărât, că Yecidra.
Maria se “numesce cu-. dreptul Născăldre. de Dum“ nedeă.. Poporul

de la Efes a primit cu

mare. bu-.

curie hotărârea sinodului, a iluminat oraşul.şi a
cântat imne în ondrea Născătârei de Dumnedei.
Părinţii ai -trimis împăratului actele sinodului,:
dar n'ai ajuns la Constantinopol de. cât minciu-:
nile . nestorienilor.
Comitele . Candidian opri ori-ce

corespondenţă.

şi aruncă la închisâre pe susţinătorii ortodoxiei.
Nu trecu mult însă .și el fu exilat de cătră Teo-

-

dosiu, iar Nesto
furiu
exilat,

comunicat de - cătră
Teodoret

sinod.

îşi recunoscură

după

ce

fusese

ex-

Joan. de Antiohia şi
greșala

şi părăsiră

pe

Nestoriu, care muri pe la anul 440.d. Chr. Sinodul al III-lea ecumenic a mai făcut 8 canâne,
dintre cari cel mai însemnat este canonul 7, prin
care se:: opresce compunerea, şi învăţarea altui .
simbol, afară de cel Niceo-Cunstantinopolitan.
Nestorianismul învins la Constantinopol, s'a. refugiat în -şe6la de Edesa, de' unde a fost gonit
de împăratul Zenon pe la anul 489 d. Chr. Mai
pe urmă nestorienii aii fugit în Persia, unde s'ai.
*menţinut până în diua de astă-di sub numele de
«creştină

chaldei».

$ 39. Eresul monofisiţilox şi sinodul al IV-lea, ecumenic.—Secte monofisite : Iacobiţii, Copţii și Armenii.
o.

Nestorianismul nimicea unitatea persnei lui
Christos şi despărţia cele două naturi. Dar Eutihianismul a cădutîn greşala opusă, căci con
funda cele două naturi în Christosşi susţinea că
natura'omenâscă a fost absorbită de natura dumnedeiască. ..
i
a
E
- După părerea monofisiților, Christos avea două
naturi, dar după întrupare
n'a rămas de cât una
prin absorbirea naturei omenesci de către natura

dumnegleiască. Arhimândritul Eutihes din Constan--

tinopol r&spândea aceste învățături greşite, dar a
fost :condemnat la un: sinod .local, cure sa inut:
pe la anul 448 d. Chr. Preşedinte a acestui sinod
a fost patriarhul Flavian.:
Din : nenorocire, Dioscor

patriarhul Alerandriei a îmbrăţoşat părerea : lui
Eulihes,şi acesta a provocat deshinări şi certe
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hul Constantinopolului îni drepturile pe care le
avea patriarhul Romei. .
Marcian ă publicat, pe la: anul 452 a. Chr.
edicte severe contra partisanilor lui Fatihes și
Dioscor,- dacă nu se vor supune hotărîrilor sino“dului de la" Chalchedon.

Ca o'urmare:'a entihianismului se privesce Şi
“cânta pentru cele trei capitole. Impăraţii urmăriail
întârcerea monofisiţilor la biserica ortodoxă și
„de aceea în urma cererei lor, ai cercetat la si-.

nodul

al

V-lea ecumenic de

ia

Constantinopol:

(553). scrierile“ lui “Teodor “de Alopsuestia,

ba

de

Edesa şi Teodoret de Cir, pe care le- a condamnat
ca scrieri eretice. Sinodul convocat special pentru
întâreerea: monofisiţilor, de și a condamnat scrierile eretice, totuşi nu şi-a atins scopul deplin.
Monofisiţii sai răspândit în Siria, Egipel şi
“Armenia, unde Sai păstrat până în diua de astă-di. In Siria şi Mesopolamiă, monofisiţii ai pri“mit numele. de Iacobiţi,

de la Iacob Zanzalus sa

' Baradai, care a lucrat

pentru

“siţilor.

persâna

El a răuşit

să le

întărirea

dea 'un

șef

patriarhului de Antiohia.

monofi-

comun,

în

In Egipet :mo-

nofisiţii sunt cunoscuți sub numele “de “/elchiţi
saii imperiali, iar ei se numesc! Copţi, : sai creştinii primitivă ai Egiptului.
Armenii waii' primit hotăririle sinodului de la

Chalchedon. Ei ai organisat o biserică aparte în
fruntea căreia

stătea. Catolicosul. EL

rang că şi patriarhul

avea, acelaşi

de Antiohia al Iacobiţilor,

„$ 40. Monoteliţii.—-Sinodul

al VI-lea ecumenic.

Nu 86 liniştise bine: spiritile: de certele monofisite şi se ridică în biserică o nouă discuţiune.
Se întrebă dacă Mântuitorul avea
a
numai '0 voinţă .
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şi o lucrare?

Nu

era

- greii de

că. în

priceput,

Christos erai două lucrări şi dout voinți,:: după

ce se admisese' odată două naturi, care
nifestaii- prin lucrări. proprii -fie-cărei.

se

ma-

Patriarhul Constantinopolului. Sergiu, Onoriu al

Romeişi Cir al Alexandriei gândiai, că în virtutea
unirei ipostatice sar putea admite în Christos o
singură luerare, o singură voinţă omenescă Și
dumnedeiască tot-odată. Perşii şi Arabii amenințail
imperiul bisantin şi de aceea născuse dorinţa de.
a atrage pe monofisiţi în biserica ortodoxă. Se:nă-

dăjduia că pe basa învățăturei despre o lucrare şi

o voinţă în Christos se vor uni mai lesne. Patriarhul

Alexandriei reuşise să atragă o parte din ei la unire
cu biserica adevărată.
o
“Contra învățăturei patriarhilor s'a ridicat Sofro-

nie; patriarhui Ierusalimadui, care a declarat lămurit
că monotelismul duce la monofisitism, căci dacă

e numai o voinţă şi o lucrare în Christo=, atuncă e

numai o natură şi nu două, cum. hotărâse sinddele
SRI
ai
ecumenice.
Împăratul Iracliu doria, ca unirea cu monofisiţiă

să se facă; a sfătuit ca să se încerce pe basa fvr-

mulei:

In o personă dumnedeiască a lui Christos sunt

doue firi,. dar numai
singură lucrare.“

o singură voinţă şi numai 0
a
A
Ma

Spre a mai linişti spiritele a dat un edict de

credinţă, pe la anul 638 d Chr. Nemulțumirea pro-

dusă a silit pe_ Constantin

„Împăratul

credea

că mai

al II'** să-l retragă.

lesne. va atrage pe mo-

nofisiţi dacă va. da un edict dogimatic, prin care

să. ordone

încetarea

discuţiunilor şi ţinerea

cre-

dinţei formulate de sindde. Interesele politice silesc

pe împărați să se amestice în cestiunele de credinţă,

_în care n'aveaii dreptul să hotărască.

o:

:
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Decretele imperiale ai fost combătute cu succes

de către JMazim, teologul cel mai învăţat al timpului,
şi de către Martin papa Romei. Amândoi şi ai jertit

pers6na pentru apărarea drepturilor bisericei, căci
Dazim a suferit tăerea mânei drepte şi a murit în
exil, iar papa Martin a fost adus în lanţuri la
Constantinopol, iar .de acolo fu exilat în Chersoned

unde

a şi murit. .

Pentru

:

|

ca să se hotărască

Se

cestiunea voinţei şi

a lucrărei lui Christos s'a adunat la, Constantinopol al VI-lea sinod ecumenic, pe la anul 680
d. Chr. .:
a
a

„ Partisanii: monotelismului aii fost escomunicaţi,
iar scrierile lor -aii fost condamnate să fie arse,

de -6re-ce eraii periculâse. Părinţii adunaţi în sala

tronului

numită

Zralla, a

hotărât

că. în : Christos

sunt dou€ voinţi şi dou& lucrări, conrespunzătâre
celor două naturi. Voinţele cele: doue nu sunt contrare: una. alicia, ci: voința omenâscă: a srmat şi sa

supus

- în . totul : voinţei

dimmnedeesci.

a

După ce monotolismul a fost condamnat..-sa
stins: cu încetul şi s'a: păstrat numai în Siria: pe

muntele. Liban.Ei: sunt. cunoscuți

Maroniţi.

Pentru
mai

cu

o

că: sinâdele ecumenice

cestiuni

dogmatice

nile disciplinare, de aceea

convocat

la-anul

în palatul

sub numele de

i

şi ai

DE

aa

sai ocupat nuneglijat

cestiu-

împăratul Justinian

împărătesc:
un noi. sinod

a
pe

692 d. Chr., care-a -făcut 102 'canâne și

a complectat ast-fel sinddele- ecumenice...
„. Legile bisericesci făcute. de: acest sinod: sunt

însemnate pentru că. opresc ca preoţii şi diaconii
să fie siliți să se călugărâscă, şi ai întărit drep-

turile

patriarhului

de :: Constantinopol.

Sinodula

oprit să se. mai. represinte Mântuitorul prin ima-

133
gina unui

o

măsuri

miel şi a luat multe

înțelepte

pentru bunul mers al bisericei.
"Dacă. sinddele - ecumenice sunt însemnate, pen-

“tru că ai pus capăt discuțiunilor şi aii promulgat

apoi şi sinodul din 692

credinţa adevărată,

însemnat,

fiind-că a făcut muite -candne, care

este
îm-

preună cu cele date -de sinddele ecumenice: formeză codul disciplinaral bisericei.
"$ 41, Eresul Iconoclaștilor. — Sinodul al VII-lea
ecumenic. — Eresul Pavlicienilor.

- Pe vremea conviețuirei creştinilor cu mahomeanii; se părea că se apropie unii de alții. Urmaşii lui Mahomet păreaii scandalisaţi de. numărul

_cel mare

al icânelor

admise

de biserică, icone

“oprite de legea iudaică şi arabă. Prima oposiţie
ce sa ridicat contra. icânelor a fost învinsă de
gustul înăscut al Grecilor pentru artă, care făcu

pa
ca poporul să iubâscă icânele.
iar opriIntrebuinţarea icânelor este legitimă,

vea

întrebuinţărei

de împărați

a

produs

o reac-

ţiune puternică. Lupta 'contra icânelor. s'a început
sub împăratul Leon al 11I-lea Isaurul.. Neputând
suferi eao ieonă mută şi ncînsufleţită să.represinte pe, Mântuitorul Christos, condus şi de ideea

greşită că închinarea la, icâne îndepărteză pe Tudei

şi Mahomedani de creștinism, a dat. un edict la
anul 726 după Christos, prin care sedte icânele -

"lin. biserici şi: case,

cu t6te .protestările energice

ale patriarhului - Gherman. Călugăriişi. poporul își
mânifestă

sgomotos nemulțumirea,

dar mai

multe

-monastiri fură prefăcute în grajduri, iar călugării,
“apărători devotați ai icânelor, “fură exilați. REs-
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cola populara:m'a folosit nimic, căci împăratul
întreprinse o adevărată gână „contra icânelor : și
stărui- cu persistenţă în 'aplicarea edictului.
„Cel' mai mare teolog al timpului,. Sfintul 16n
:Dumaschin, demonstră întrun chip clasic că închinarea la icâne este legitimăși apără biserica
de: imputarea „că a suferit: mai multe. secole an
cult idolatru“. EL dicea: „Creştinii nu adoră îcdele ca păgânii, ci onoreză şi respectă persânele representate de ele“.
Mânia poporului. isbueni contra . împăratului,
când dările .noui: măriră nemulțumirea. Revolta

populară a fost înăduşită, iar închinarea la icâne
n'a profitat din acâstă protestare violentă a po-

Poporului,
o
“Constantin Copromiu, fiul lui Leon, fu şi mai
aspru în persecuţiunea sa * contra “apărătorilor

icnelor, iar g6na contra icânelor devine o luptă
politică. Partidul apărătorilor era așa, de mare, în
cât Artabaze,

vărul

lui: Constantin, îndrăsni să se

punăîn fruntea lui pentru a răsturna pe Constantin. Intr'o luptă Artabaze muri, iar Constantin
închise întrun ipodrom pe! fiii săi și le scâse
ochii. Partisluiani
Artab
i'
aze fură persecutați. cu
înverșunare, Edictul contra ie6nelor se reînoi, iar
apărătorii fură urmăriţi și. mai. departe cu furie.
Constantin adună un sinod la “Coistantinopol, la
care w'a' luat parte

nici “un patriarh,

episcopii devotați împăratului.

opunea

voinței

Dacă

imperiale : era, pedepsit

ci numai

cine-va

se

cu exilul!

saii cu sedterea ochilor: Membrii sinoduluide la
Constantinopol proclamară, închinarea icânelor ca
"0 invenţiunea diavolului și. ati: condamnat
"pe

apărătorii icânelor. Acest sinod condamnă pe Sfintu
l
16n
Damaschin, pe Grigore de: Cipruşi pe patriar,

.—”_

——

o
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nu sait primit
hal Gherman. Hotăririle sinodului
însă de nică un patriarh şi din acâstă causă sa
început o:persecuţie şi mai aspră contra apărăi
e
torilor. de icâne.

Impăratul Leon I V-lea, urmaşul lui Constantin,
'în modul de vedere al antecesorilor sti,
persistă
dar fu mai moderat, mulțumită soţiei sale Irina.

După mârtea împăratului, Irina susținu pe partisanii icânelor. Ajutată de patriarhul Zarasie, care

a fost un om învâţat'şi cu o viaţă morală nepri-

hănită,

a convocat sinodul

al VII-lea ecumenic.

“Sinodul s'a ţinut la Nicea la anul 787 după Christos
și ai luat parte la el peste 300 de representanţă

aa
E
ai bisericei.
Părinţii adunaţi 'aii desfiinţat cele: hotărite la

hotărit: cultul: iconelor

“Constantinopol și ai

ca

şi: la aculegitim. Pot-odată sinodul a răspuns
ic6nelor.
contra
ea
:
făc
sarea “de idolotrie, ce. se
ne prosait
Sinodul gicea: «Când îngenunchiem
iubire,
de
sternăm înaintea icânelor este un! senin
de venerațiune, care se adrestză originălului şi nu-i.

um Semn de adorațiune, care se cuvine numai lui
e
e
Dumnedeii:s XdI$ la
_Incercări de'a:sedte iconele din biserică s'a

mai

Armenul,

fâcut: :sub Leon

Mihail : Balbul' şi

Teofil în secolul al IX-lea: Mulţi: 6meni ai bisericei

ai fost exilați, între cari: mai: însemnați au fost:
- Nichifor, patriarhul Constantinopolului, şi curajosul

Teodor Studitul.
Femeia

lui Teofil,

.

Teodora, era favorabilă ic6-

nelor și a convocat un sinod la Constantinopol
pe la anul 842. Acest sinod-a întărit din noi
hotărtrile sinodului ecumenic al VII-lea şi a condamnat pe iconoclaşti ca eretică. În amintirea
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restabilirei cultului icânelor s'a introdus
o s&rbă

„tre, numită Duminica Ortodoziej,
Ast-fel s'a terminat lupta contra ie6n
elor, care
a
făcut multe

“omenesc.
Pe

victime şi

.

a costat

destule

o

la finele

secolului

al

VII-lea.

vieți

E

maniheismul

ameninţa din noi. Armenia şi alte
părți din R&sărit. Pavlicienii .primiai.mai multe
învățături d'ale
“dui. Manes, între care cea mai de
frunte era ad-miterea fatalismului. Primiaiă
Noul 'Testament,
dar.îl înțelegeau după ideile lor
greşite şi ' sus-

“țineuii că urmeză. învă&ţăturei curate
a apostolilor.
Justinian

urmări

“mahomedanii.

pe

Pavlicieni,

dar. îi

protejai

Impăratul „Nichifor îl trată cu blân-

-deţă, cu nădejdea că-i va reîntârc
e în: biserică.
Mai mulţi împărați bizantini îi
priveai ca agitator
i

ordinari şi

ca

inamici

ai

ordinei socia

le Şi
de aceea îi trată cu asprime. Impă
rătâsa Teodora

.a poruncit uciderea Pavlicienilor,
iar. împăratul
Jon Zemischis îi transportă
în 'Tracia şi-i puse
să aper
e

graniţa

contra

Bulgarilor,.

“+ Prin secolul al XII-lea, eresul Pavlicic !
nilor era
încă viguros.
facă

Alexiu

ase

“uni

cu

Comnenula

biserica

încercat

„ortodoxădar
,

n'a

să-i

isbutit.. Pavlicienii se menţin şi în
cursul evului-mediii
sub diferite numiri şi se împrăști
ară printre pop6- „„ stele creştine din Oceidenţ.,

e
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CULTURA

TBEOLOGICA

$ 2. Ședlele teologice în secolul al IV-lea şi al V-lea:
şedla Alexandrină și representanţii ei însemnați

- 1Priumful creştinismului deschise la începutul
secolului al'IV-lea epoca cea: mai glori6să a li-

teraturei şi a culturei bisericescă. Discuţiunile teo-..
nascere

logice aii dat

la o

ţionaţi prin o educaţiune

spirituală

activitate

intensivă şi orginală. Creștinii

talentaţi, perfec--

alsă,

se: rădică contra

falșificatorilor învăţăturei creştine. Prin scrierile
lor “apără biserica şi expun doctrina adevărat:
creştinescă.

o

se deosebiaii

mai

Dia

Centrele culturei intelectuale din Orient erail.
şodlele din Alezandria şi Antiohia, care eraii cele
mai renumite din biserica creştină. Ambele şcoli

al Sfintei Scripturi.

ales prin modul de interpretare-

OO

E

i

“ Alezandrinii păstrat cu sfinţenie direcţiunea lui.

Origen, care a fost representantul
:
al interpretărei alegorice.

cel mai

ilustru.
a.

: Atioheniă- interpretaă literar Sfînta Seriptură,.
i
folosindu-se de filosofie şi istorie.”
și mai însemnată între cele două.
O deosebire
şcoli este în doctrină asupra întrupărei Mântui-:
torului lisus: Christos. Representanţii şeolei: din
Antiohia destingeaii cu îngrijire în Christos cele:
două naturi, iar cei mai exageraţi nimiciaii unitatea persânei lui Iisus Christos. Alezandrinii din
contră se ocupaii mai ales cu unirea naturei dum:
nedeesci cu cea omenâscă și duceaii prea departe:
unirea acesta. Din acâstă causă unii din. ei ai.
cădut în monofisitism.
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tarii la cele şese ile ale creaţiunei, :regule - călugăresci şi o liturgie ce portă numele. săi, cun
şi mai multe scrisori.

“Vasile cel Mare pe lângă că fusese un

om ge-

nial ȘI, un scriitor de frunte, apoi se arătă şi mai mare în ochii contemporanilor să prin faptul că

fusese şi un caracter ales. Guveriatorul Modest
ameninţându-l cu pedepse, el respunse: „In za:

dar mă ameninți cu confiscarea averei, fiind-că na
vei. găsi la mine de cât câte-va haine purtate şi
; de exil mu. me tem, căci tol pămâncâte-va cărţi
tul. este al Domnului, căruia. îi servesc; de morte
mu mă înfricoşez, căci me va uni mai-de grabă
cu' Dumnedeii în Jerioirea. cerdscăi, ce 0 doresc de
multe.

Tăria' caracterului, viaţa să cea sfintă i geniul

săi productiv îi asigură „chiar . respectul : inimicilor. sti.
Intre luptătorii contra arianismului ocupă un
loc însemnat Sfintul Grigorie de Nazianz, care. Şi-a

sacrificat. viaţa pentru binele bisericei. El .iubia
forte mult meditaţiunea și de aceia se retrase în
deşert, Sfintul Vasile cel Mare; l-a hirotonit preot
şi episcop, iar mai. pe urmă ajunse patriarh - la
Constantinopoi, pentru ca să combată pe arieni.
Aici pronunță

cinci

discursuri

pentru a dovedi

dumnegeirea Fiului și a Sfintului Duh, discursuri
admirabile ca fond şi formă. Ele i-ai. atras supranumele de teologul.
El se încercă să : vulgarisese adevărurile credinţei prin versuri. Ne-aii rămas mai multe poesii,

dar cele întitulațe „De vita sua“ şi „De se îpso“
produc emoțiuni din cele mai plăcute. După ce
“se retrese de bună-voe din demnitatea de patriarh
al Constantinopolului,

muri

pe la anul

390.
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Sfintul Grigore de Nissa s'a distins prin omiliile;
lucrările exegetice şi. prin scrisorile sale. In. serierea „Contra Apolinarem“ stabilesce necesitatea în-

trupărei

şi realitatea trupului lui. Christos. : Luera-

rea dogmatică mai însemnată

hitica magna“,

este -, Oratio . Cate:

care-i0 convorbire! cu

sora

sa

Dacriana: asupra sufletului. și a învierei. Admira-

tor pasionat a lui Origen primi învăţăturile acestui genii mare, dar se teri a :se face părtaş gre.

şalelor lui Origen.
Ace
DE
Didim Orbul (3 395) a fost profesorla şedla
catihetică “din Alexandria. Fu unul dintre Gmenii
cei mai culți din: timpul săi, de şi pierdu de

timpuriii

vederea.

Lucrarea

însemnată

„De

Tri-

nitale“ expune dogma fundamentală a creştinismului. A mai seris „Despre Duhul Sfint și
„Contra Maniheilori, .
_ Susţinătorul adevărului contra rătăcirei lui Nes-

toriu fu Ciril al Alezandriei, care muri pe la anul

444. Are

mai multe scrieri, prin care combate pe

Nestoriu. S'a arătat: un apologet distins în opera
contra; lui Iulian Apostatul. - Ciril scrise despre
Sfinta. Treime, cum și mai multe sholii asupra na-.
turei. omenesci a Mântuitorului Christos.
Numai. enumerarea scrierilor. representanţilor
şedlei din -Alexandria:e suficientă pentru a ne
convinge că secolul al- IV-lea este timpul de înflorirea literaturei patristice, căci în acest. timp
ai apărut multe lucrări originale de mare valâre.
"$ 43. Șe6la antiohiană
însemnaţi.—Ședla,

şi representanţiă

siriană.— Cultura

că ccă mai

teologică

în secolul al IV-lea şi al V-lea.

în apus

|

Mi

„. Şedla. antiohiană: progresâză cu timpul şi în
seco
lul
:al'
IV-lea produse Omeni. geniali de cul-
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a căreia purtare scandal6să
"Gură

de Aur

muri

exilat la

combătu, Sfintul Ion
Comana

din Pont.

Cele mai multe scrieri ale Sfintului

.

I6n sunt

discursuri exigetice. Ca mai însemnate cităm: dis-

cursurile la facerea lumei,
David

şi Saul, comentarii

trei omilii asupra lui
la profetul Isaia, omilii

la Matei, I6n şi Faptele Apostolilor. Omiliile asupra
statuilor

şi cele pronunţate

sunt neîntrecute până
ca formă.

cu ocasiunea exilului

astă-di, atât ca fond cât şi

Sfintul I6n compuse puţine tratate, totuși scrierea
« Despre Preaţie» este un cap-de-operă de frumuseţă

literară. De la el ne-a. mai r&mas o
epistole, care sunt destul de însemnate
istoria sfintului cât şi pentru cea a
Sfintul I6n fu moralistul cel mai mare

mulțime de
atât pentru
epocei sale.
al timpului,

căci în cuvintările şi scrierile sale îndâmnă pe
creştini la o viață sfintă, vrednică de un adevărat

urmaş al Mântuitorului.
„Representantul cel mai însemnat al.şeâlei din
Edessafu Efrem: Sirul. El conduse cu pricepere
şeola catihetică din Edessa şi inaugureză un noă

metod de interpretareal Sfintei Scripturi, care ţine

calea de mijloc între interpretarea prea alegorică .
şi prea gramaticală. Cele mai multe dintre serierile
sale sunt explicări ale Sfintei Seripturi. Pe lângă
că Efrem fu mare orator, mai fu înzestrat Şi cu
darul poesiei. De și era numai diacon, totuşi aduse

servicii însemnate
după Christos.

bisericei.

A murit lu anul 381

Cultura teologică în Apus era în flâre, căci
părinţii latini meditaii asupra cuprinsului serierilor

părinţilor din Răsărit. Fruntașii culturei teologice

în Apus sunt: Sfintul Ambrosiu episcopul Milanului, Ieronim şi fericitul Augustin.
|
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Un alt scriitor însemnat

fu fericitul Augustin, care

Naumidia.
A

fost câștigat

al bisericei din Apus

s'a născut la Zagaste în

pentru

|

biserică

de

Ambrosiu,

„care îl făcu să renunţe la erorile maniheismului.
Advocat de frunte, fu hirotonisit preot şi episcop:

- la, Fipon.
Augustin

i
fu un

-

cugetător

adâne

găsiră

el un combătător în-

şi un

dialec-

tician de frunte. Scrierile lui sunt fructele luptei
contra eresiilor. Maniheismul, pelagianismul și

semipelagianismul

semnat.
sunt:

„De

civitate Dei“,

istoricăşi Confesiunele,
cirile

în

Lucrările mai principale al lui Augustin

şi luptele

vertirei.

E

interne

o încereare

de

filosofie

în' care istorisesce
până

în momentul

rătăcon-

$ 44. Starea culturei teologice în Răstrit şi
Apus în
secolul al VI-lea—VIII-lea.— Causele decăderei
ei.

„ Cultura teologică ajunsese la gradul cel mai
înalt de desvoltare în secolul al IV-lea și al V-lea,

atât la Răsărit cât și la Apus. Timpul de la secolul al VI-lea până la al VIII-lea nui prielnic
desvoltărei teologice, căci spiritele încep a se
moleşi şi nu mai sunt aşa de apte pentru
: concepțiuni înalte. Furia discuţiunilor dogmatice micşură înălțimea teologiei, căci incepu să se afund
e

în, cestiuni

de detalii.

Decadenţa

începu

a se

manifesta din vâeul al VI-lea înainte, nu numai
la Răsărit, dar şi la Apus. Istoria își perde
pri-

virea generală pentru a deveni o cronică simplă
,
iar comentariile nu mai sunt originale, ci devin

culegeri şi extracte din scrierile părinților anter
iori.
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Hepresentanţii

cei

mai

însemnați

ai

culturei

teologice la Răsărit sunt: I6n Scolasticul, Maxim
Dărtarisitorul, Anastasiu Sinaitul, Ion Scararul şi
Sfintul

Ion

Damaschin.

Ion Scolasticul fu patriarh] a Constantinopol şi
s'a distins prin adunarea canânelor şi a legilor

privitre la biserică.

împărătești

Pentru

acâstă

adunare se privesce ca părintele dreptului bisericesc al bisericei de Ră&strit.
Maxim DMărturisitorul a escelat prin apărarea
credinţei adevărate contra monoteliților. Fiind-că
nu se supuse ordinelor imperiale, ci le combătu,
i se tăie mâna şi fu exilat în Sciţia, unde şi muri.
De la el a rămas o seriere întitulată „AMistagogia“,
şi nisce

cum

comentarii

la seriirile

atribuite

lui

Dionisie Ariopaghitul.
Alanasiu Sinaitul luptă contra monofisiţilor. Com- puse mai multe lucrări, în care combate ideile
monofisite.

Ion

Scărarul fu superiorul

unei nionastiri

din

Sinaii şi se ocupă mai ales de ascetică. Lucrarea
sa mai însemnată pârtă numele de „Seară“. Iu
ea dovedesce. că omul prin exerciţii pote ajunge
la cel

mai

Lupta

înalt

grad

al

contra iconelor

virtuţei.

produse în secolul

al

VIII-lea, apărători însemnați între cari cei mai
principali sunt: Gherman, patriarhul Constanti:
nopolului şi Sf. Ion Damaschin, renumit în ..biserică pentru sfinţenia și geniul săi, lucrarea

a

cea

mai

însemnată

este

„Isvoral

Cunoştinţe.

Ea se împarte în trei părți. In partea întâi
+6ză despre vorbire şi formele filosofice şi se
vesce de metoda lui Aristotel. Partea a doua
prinde combaterea tuturor eresiilor; iar în

trasercucea

«lin urmă trateză despre credinţa ortodoxă, crearea
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|

lumei, întruparea Fiului
pre har.
Discursul Sfintului
nelor făcu din el cel

lui

A

Dumnegeii

și desA

Jon Damaschin asupra ic6mai victorios apărător al

credinţei şi al cultului icânelor. Sfintul I6n era
înzestrst cu darul poesiei şi compuse multe im-

nură la sărbătorile mai însemnate. Cu Sfintul I6n.
Damaschin se încheie seria părinţilor în biserica:
ortodoxă, iar cei de la Sfintul Damaschin înainte
sunt numai scriitori bisericesci.
Representanţii mai însemnați ai culturei teo-

logice la Apus
Grigore

de Tur,

copul de Sevila.
Dionisie

sunt: Dionisie Eziguul, Cassiodor,
Grigore

se născu

cel. Mareşi Isidor. epis-

|

-

în

Sceiţia

conducând o monastire.. El
delor ecumenice şi locale,
romani şi. deveni părintele
Apus. De la el mai avem
ani, a sârbătorei Pascelui.

şi

trăi

la Roma,

adună canânele sinddecretele episcopilor
dreptului bisericesc la
un calcul,-pe 95 de
El întroduse

o

cro-

nologie nouă, care se numesce era dionisiană saii

era vulgară.
Cassiodor

se trăgea dintr'o

i
familie

a
însemnată

din Roma și poseda :0 cultură vastă. Pe basa
scrierilor lui Socrat, Sozomen şi 'Teodoret compuse
o istorie bisericâscă. O lucrare de valdre este:
„De

înstitulione sacrarum

teză despre explicarea

literarumt, în care

Sfintei Scripturi.

tra-

“Episcopul Grigore de Tur este rehumit prin serierea despre viaţa sfinților şi mai ales prin lu-

crarea întitulată „Gesta Francorum“ care cuprinde
istoria politică şi bisericâscăa. Frâncilor.
Grigore cel Dare a condus cu multă demnitate
biserica Romei şi a lucrat pentru răspândirea creştinismului

la -Longobardi

și Anglo-Sazoni. Scrierile
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canonul», care cuprinde canânele
și legile împărătesci, puse în ordine alfabetică.
Mai avem de
la Fotie o striere „către Amfilohie,
Episcopul Cizicului,“ în care răspunde la peste
300 de între.
bări

teologice.

Fotie scrise

mai multe Polemice cu biserica la-

tină, epistole şi un
losofică şi în care
- domeniul filosofiei.

dicționar, care-i o lucrare fiarată cunoscinţi profunde în
Cu dreptul putem spune des-

pre Fotie că fu unul din cei mai
mari Gmeni ai
bisericei.
Metafrast este renumit pentru lucrarea
vieților
sfinţilor.
In curgerea vremei S'ail scris

pra fondului lucrărei sale, dar forma critice-asuşi descrierea poetică a sa a servit de model
şi
altor seriitori, Impăratul Leon ul! VI-lea
înțeleptul este renumit ea cunoscător în ale teologici
şi ne lasă
mai multe

omelii și cuvinte panigirice. ConstanPorfirogenitul cultivă sciinţele
profane, iar Ecumeniu făcu
tin

de studii

Noului
La

o culegere din comentatorii precedenţi,

exegetice,

“Testament.
Apus nu

morale

ne putem

și dogmatice

asupra

aştepta lao

mişcare culturală teologică, fiind-că năvălirile
barbare nu era
prielnice desvoltărei teologice.
Afară de acâsta,

popârele

dar pentru

creştinate

de

curînd

trebuiaă

educate,

acesta se cerea, muncă şi răbdare
din
partea bisericci.
O mişcare sciinţifică se începu
la Apus, abia
de la Carol cel Alare. El atrase
la
curte pe seriitorii cei mai însemnați, între
cari putem cita pe
Alcuin şi pe Paul Varnefrid,
Supranumit Paul Diaconul. Impăratul se interesa
de progresul șe6lei
palatine, care era condusă
cu destulă pricepere
de către Alcuin.
|
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Pe la anul 789 după Christos s'a poruncit tuturor monastirilor, episcopiilor şi : bisericilor să
înfiinţeze. şcoli pe” lângă ele. Cum operele de val6re nu se produc fără o literatură, creştinii ţineaii mult la lucrările părinţilor, pe care înv&ţaţii le studiau şi le traduceaii. De sigur că e un
merit pentru acele vremuri, studiile şi traducerile
părinţilor.
|
Carol cel lare se sfâtuia cu Alcuin în cele privitâre

la cultură.

Amândoi

ai

meritul

înfiinţărei

de şcoli superidre în episcopii şi monastiri. Nu
uitară nici pe popor, ci făcură şi şeoli primare
pe lângă biserici. In aceste şcoli preoţii erai .0bligaţi să înveţe gratis : citirea, scrierea, grama„tica, socotela şi cântul. In aceste şcoli se formară
scriitorii din Apus. Meritele lui Alcuin şi Carol

„cel Dlavre nu pot fi contestate.
|
Dintre scriitorii apuseni din secolul al IX-lea
-şi al X-lea cităm pe Jon Scotus, bărbat renumit
pentru cunoştinţele sale din domeniul teologiei
speculative şi mistice. Anastasiu Bibliotecarul îs“toric însemnat şi pe moralistul Rateriu din Verona.
Nu numai la Răsărit, dar şi la Apus, cultura

“teologică era rară, iar (lesvoltarea teologiei lasă
-de dorit, întru cât operile originale sunt forte
“rari şi nu apar de cât preluerări
lucrările geniale ale părinţilor.

şi extracte

din
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triacă în celibat. Părerea lui Pafuntie fu aprobată.
de sinod şi nu s'a impus celibatul. Sinodul trulan.
„din anul 692 a întărit măsura sinodului ecumenit..
In cursul periodului acestuia biserica hotări să.
nu se mai ridice la triapta episcopiei de cât clerici:
necăsătoriți, pentru a nu se înstrăina averile Di-.

sericesci.
Aceiaşi regulă

domni

în

Răstrit

şi Apus

în:

“privinţa căsătoriei clericilor, dar de pe la sfîrşitul.
periodului al II-lea s'a legiferat la Apus celibatul
clerului întreg.
La început măsura întimpină resistenţă, dar
mai în urmă sai supus toţi clericii, mai ales că.

li se învoia concubinajul. Nu-i grei de priceput,
că întroducerea celibatului în Apus, cu tolerarea
concubinajului avu urmări detestabile pentru mo--

ralitatea clericilor şi a credincioșilor.
$ 47. Patriarhii,— Sinddele ca formă supremă de
ocârmuire în bisericit.— Patriarhul Constantinopolului
faţă cu cci-lalţi patriarhi. — Incercările papilor”
pentru supremație.

Sinodul 1 ecumenie hotări drepturile episcopilor
„Romei, Alexandriei şi a Antiohiei, iar mitropoliile
cele mai

însemnate

rămase

cu drepturile

ce le

aviaă.
Un fapt însemnat provocă schimbarea. ordinei
ierarhiei, căci Constantinopolul deveni 'a doua ca-

pitală

a imperiului roman.

Până acum mitropoliile conrespondeaii esact cu:
“împărţirea politică a imperiului roman şi nu era

greii de prevedut că înfiinţarea unei noi capitale
va atrage după sine crearea unor privilegii pen--

176
numesc

dogme,

iar cele

numesc candne.
Hotăririle sindelor
“puterea

privitâre

locale sai patriarhale n'aă.

celor ecumenice,

recunoscute

de vre-un

recunoscute

liotăririle

la disciplină se

de cât numai dacă sunt

sinod ecumenic. Aşa, fură

sin6delor

locale,

aprobate

prin canonul 2 al sinodului trulan.
Puterea. supremă bisericâscă residă în sinodul
ecumenic. La început episcopii Romei, Alezan-

drici -şi Antiohiei

se distinseră

onorific,

iar

de la

„sinodul al II-lea ecumenic patriarhul Constantinopolului se ridicară la rangul de al doilea din
lumea creștină.
După desbinarea bisericilor, patriarhul de Constantinopol dobândi rangul I din lumea ortodsă,
„care

însamnă

că este

cel d'întâii

nici de cum. cel mai. mare

„

din

între egali, iar.

toţi,

după

cum

susțin episcopii Romei pentrn ei, cum că ar avea
Jurisdicţiunea asupra întregei lumi creștine.

Patriarhii Romei ajutaţi de împrejurări favorabile aii reușit să-şi crâscă autoritatea. Mult contribui la acâsta strămutarea reședinței imperiale

de la Roma la Constantinopol, bogăţiile bisericei
romane
și: donațiunele făcute episcopilor Romei

de către Pepin cel. Afic şi Carol cel dare. Aceste

donaţiuni le-a crescut. autoritatea, întru cât se presentaii nu numai ca representantul bisericei cei

mai bogate,
însemnat.

dar și ca stăpânitorul unui teritorii
|
a

_ Biserica ecumenică. prin legiuirile ei respinse
pretenţiunile pontifilor romani la supremație priu
acordarea unei posiţiuni aseminea cu cea a
pa-

triarhului de Constantinopol. Biserica recunostu
0 întăetate de ondre pontifilor Romei, ca episev-

pului

capitalei imperiului

roman, dar respinse tot-
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VIAŢA
ii

CREŞTINA

[7 49, Postarile.— Monahismul

-.. Viaţa

creştină

la Răsărit şi la Apus.

începu să decadă

câte puţin

după proclamarea creștinismului ca: religiune
de
stat, întru cât religiositatea adevărată. şi
virtu-

ţile nu mai împodobiai viața tuturor creștinilo
r,
ca în secolele primare. ..
o
„De şi în secolulal IV-lea avem părinţi emi-

nenţi ca sciință și viaţă creștină, cu tâte
acestea
erai, mulți păgâni, cară trecuse la creştinism
fără

să fie pătrunşi de spiritul lui. Nu

preţ pe

punem

virtuțile ce împodobise. viaţa

mare

creştinilor

din secolele primare. Nu-i de mirare, dacă
în locul religiosităţei şi. a moralităţei sincere se
ivesce

pe unele locuri ipocrisia,. care-i negarea

vieţii

creştine...
o
|
4
N
Ma
„Dacă considerăm reforma legislaţiuncă efect
ută
în acest period, dacă privim însufleţirea.
părinţilor bisericeşti din epoca acesta, apoi
trebue să

recundştem că:de și viața creştină începu
cade cu încetul, apoi găsim progrese în unel să dee privinți, care compensâză perderile.
Sentimentele. religi6se. se arată prin
și înzestrarea bisericilor, prin călătoriile înălțarea
la locu
rile sfinte şi prin jertfirea, vieței pentr
u apărarea
adevărurilor creştine. .
Di
“Posturile se. întroduse. încă din periodul i
ca pregătire pentru serbarea evenimentelor întăi
însemnate din viaţa, Mântuitorului, a Născ mai
ătorei
de Dumnegei

i și a Martirilor. Miercurea și Vinerea. se postea în amintirea prinderei
şi a înmormîntărei Domnului. Celelalte posturi
sunt întro-
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„Nică o monastire nu se putea înfiinţa în Ră&strit
fâră învoirea episcopului local, sub a cărui priveghere sta monastirile. Călugării mai însemnați
formaă sihăstrii, în care se adunaili cei ce tindeaii
la un grad mai înalt de pertecţiune.
In Răsărit ai escelat prin studiul teologiei şi
prin muncă monastirile stadiților din Constantinopol, cum şi monahii. de la Aton, renumiţi prin
viața simplă şi prin “sfinţenia lor.

Viaţa. monahală

se

răspândi

din Răsărit. în

Apus, prin. Atanasie cel Mare, care serise viaţa
lui Antonie cel Mare şi prin acâsta făcu cunos-

cută viaţa monahală. Merite. mari

pentru viaţa

monahală. îşi câștigă la Apus” Augustin, Ieronim
şi Ambrosiu. In. Apus nu se observaii așa de ri-

guros regulele monahale
Reformatorul

cel mai

ca la Răsărit.
însemnat

al vieţei: mo-

nahale -în Apus fu Benedict de Nursia, care dădu
o nouă regulă şi făcu din călugări o putere folositâre bisericei. Faţă cu decăderea vieţei monehale în Apus, Benedict de Nursia, se hotări
să crâscă valdrea vieţei monahale prin . virtute,
elocvenţă

şi muncă

stăruitore. De tînăr se retrase

în deșertul din jurul Romei, unde fondase monastirea de la Jlont-Casino, care ajunsese cea
mai, renumită din Apus. In ea se educa nobilii,
iar mulţi

captivaţi

de sfaturile lui. Benedict.

se

stabiliră în monastire. Regula dată. de Benedict
fu legea supremă

a acelora

cari aspirai

la

un

grad mai mare de perfecţiune morală. După revula benedictină,

cei ce voiaii să intre în viaţa,

monahală, trebuiai ispitiți. “Numai dacă dedeai
dovegi. de devotaţiune erai primiţi în monahism.
Abaterile de la fâgăduinţele. făcute la intrarea
în. „viaţa monahală se „pedepsiaii, aspru, dar, se
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încercaii tote mijlâcele de corectare. Hrana benedictinilor era simplă, căci se abțineai de carne
„şi se nutriaii numai cu vegetăle. Benedict muri
la 541 iar viața monahală s'a tot întărit la Apus.
8 50.

Viaţa creştină

şi

la Apus-în

XI-lea,

secolul al IX-lea

.

Convertirile noi ale popârelor din Apus nu
constaii de cât în schimbarea, eredinţilor. R&mânea
să se lucreze pentru înduplecarea poporelor să
ducă o viață adevărat creştinâscă. Instinetele şi
deprinderile superstiţi6se se luptară “multă vreme
cu creştinismul. Unele deprinderi păgânesci, ca

sorţile sfinte, îmbrăcară o haină creştină. Sorţile
sfinte constai din deschiderea Sfintei. Scripturi la

întâmplare pentru a afla viitorul sat pentru a
cun6sce voinţa lui Dumnedeii. Modul acesta era
contra creştinismului, întru cât religiunea lui Iisus
opresce ispitirea lui Dumnedeii Biserica combătu

în cele din urmă sorţile sfinte, ca şi unele forme ale

judecăţei

lui Dumnedeii,ca încercările prin foc

şi apă, prin cruce şi împărtăşire, pentru că nu eraii

decât ispitiri ale lui Dumnedei. Deprinderile
pă-

gânesci aduseră crudimea, iubirea de rEsbunare
şi. sensualitatea. „Biserica. lucră pentru moderarea
violenţei, dar nu s'a putut face de odată, ci treptat.
Pentru îmblândirea asprimei biserica s'a folosit de
- „predică şi mai ales de pocăință. Așa dar. viaţa
creştină

în Apus

lăsa

de. dorit, întru cât biserica

făcea educarea. popârelor convertite de curând la
creştinism. Cu tote acestea, nu se pâte gice, că

lipseaii virtuțile și pietatea.
N
Desvoltarea vieței creștine fu împedecată prin
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ideia adusă de păgânism, cum că chiar păcatele
marise pot expia prin bani. Aşa că biserica a fost
silită de împrejurări: să admită rescumpărarea, cu
bani a păcatelor mari, ceea-ce împedica până la

un punct desvoltarea vieţei: adevărat creștinesci.
" Dacă viaţa creştină în general lasă de dorit în
acestă epocă, apoi moralitatea clerului variază după
timp

şi ţară.

Pe timpul
în Apus lăsa
conformă cu
lui. Pe când
al

clerului,

lui Carol Marte! moralitatea clerului.
de dorit, întru cât nu ducea o viaţă
doctrina evangelică şi cu misiunea
în Germania se ridica nivelul moral

moralitatea

clerului

mai

decade

încă

la Saxoni şi la Frâncii Galici. Episcopii şi sinddele
din jurul lor luară măsuri pentru ridicarea nivelului moral al clerului. Convinşi de adevărul, că
numai dacă clericii vor fi pătrunşi de spiritul er eştinismului şi vor duse o viaţă morală inreproşabilă,
numai

așa

turma: va imita pe păstori și va înainta

din pune: de vedere moral, sinddele şi episcopii
lucrară cu tragere de inimă în acestă direcţiune.

După ce celibatul se introduse ca regulă generală în Apus

şi se permise concubinajul,

viaţa

morală decădu din noii. Concubinajul ce se intro-:
dusese în cler era o pildărea pentru popor. Exemplul:
imoralităței dat de conducătorii sufletesci - avea:
o influenţă: din cele: mai râle asupra poporului.
La decăderea vieţei creştine contribui şi simonia;
întru cât înjosia preoţia și dădea exemplu trist de

vinderea celor sfinte. După putinţă biserica lucrăpentru vindecarea acestor răle, care împedecai
desvoltarea unei vieţi morale adevărat creştinesci.
Oamenii însemnați ai' bisericei aii început să dea

"exemple de viaţă creştină şi de dragoste nefaţarnică
către biserică. Cu timpul clerul se deşteptă, aşa
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ori cel vinovat era oprit de la împărtăşire, ori
de la participarea de la cult, ori era scos din;
comunitatea creştină. Apostolul Pavel în episto-lele sale dă 6re-care exemple de escomunicare..
Escomunicarea mică consta din înlăturarea celui
vinovat de la serviciul dumnegleesc, cel puţin de:
de la rugăciunea credincioşilor şi de la împărtăşire. 'Limpul escomunicărei era diferit. După
trecerea lui, creştinul reintra în rîndurile celor-Palță credincioşi. Tot-d'auna cel vinovat făcea pe-:

nitenţă. Escomunicarea mare

consta

în escomu--

nicarea celui vinovat din societatea credincioşilor,după ce era şi el ascultat. Cel ce hotăra esco-

municarea mare era episcopul, oră sinodul. In:
timpurile de mai târg preotul -aprindea o lumînare, o stingea apoi, o arunca la picidrele celui:
escomunicat şi 0 călca. Acâstă escomunicare se:
mai numea anatema ori escomunicarea spre mârte,.
pentru

că se crede

că un

ast-fel de escomunicât;

este lipsit şi de fericirea cerâscă. Sinodul. din EI-vira dă 6re-care regule

în privinţa aplicărei

es-

comunicărei. lu Apus, cel -escomunicat suferea 6re-,
care daune civile. Aşa nu putea fi primit ca
martor, nu avea drept să facă testament, iar după.

sinodul din. Pavia (850) escomunicatul nu era eapabil pentru

servicii publice

şi pentru serviciul:

militar. Escomunicarea în ambele forme arătate:
se aplică şi clericilor. Se întâmpla însă ca o per-:
s6nă

escomunicată într'o parte,

să fie.primită în:

alta, ceea ce uduse mult ri: disciplinei bisericesti.
Escomunicarea se pronunța Şi contra

şefilor sta-.

tului. De anatema suferiră şi unii împeratori ai
Orientului, dar mai ales în Occident. Azi papii,
usaii de escomunicare contra regilor după plăcere.
Căcă plăcere este ca, să lovesci cu o pedepsă bi-
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sericescă

pe un

rege, 'car€

nu

voesce

să cedeze

din autoritatea:
sa lumâscă. Cu decăderea puterei
papale bulele papale de. escomunicare sunt deconsiderate, ba chiar arse în public. In. biserica
evangelică s'a întrodus eacomunicareala siuddele

din Basel şi Geneva şi fu aplicată anabaptiştilor
Şi qualerilor.
Când se pronunţa anatemase adăoga cuvintul
pmaranalhae,
|
|
Iuterdictul. Când escomunicarea nu inai părea
suficientă, papii întrodue acâstă pedepsă aspră.
Pedâpsa acâsta 'se pronunţa - de episcopi și mai
ales de papi contra unei provincii, diocese, oraşe,
castele ori proprietate, în urma căreia serviciul
dumnezeesc era oprit cu desăvirşireîn acea localitate. Prima dată se vorbesce despre interdict
în 869, când -episcopul Jfinkmar din 'Laon pro-

nunţă acestă pedspsă. Hinkman fu chiămat In un
sinod, dar se temea să nu fie arestat. De acea
ordonă clericilor din eparhia sa casă nu se facă

servicii în biserică, dacă se va întimpla ceva cu
„el, ori până papa va decide alt-fel. Cu acesta vroia
să_ revolte poporul şi să înspăimânte pe rege.
La sfîrşitul secolului al IX-lea -interdietul se
întrebuința des. Când 'regele Franţei Robert vroia
să lea în căsătorie
pe o rudă.a sa,

papa

Grigorie

Y' interdise serviciul dumnedeesc în tâtă “Franţa.
In 1031 ducatul de Limage fu pus sub interdiet,

mai

mult încă se opri şi mâncareade carne.

Papa

„Îmocenţie 111 lovi cu interdictul “Anglia timp de
6 ani pentr că regele încerca,
să opriască dinarul Sfintului Petru.|n înterdict bisericicele eraii

desbrăcate de pod6bele lor şi uşa bisericei-nu se deschidea de cât odată :pe di şi atunci numai pentru

rugăciuni de pocăință.
Nici o căsătorie nu se mai
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bine-cuvînta

cu ceremonial nici un cadavru

nu se

înmormînta bisericeşte.
Interdictul se întrebuința de către papă. cu scopuri

lumesci

şi prin

lungimea

lui desobicinuia

lumea cu serviciul dumnedeesc. Acest răă încep.
să-l vadă și, papii, mai ales Bonifaciu VIII, cară.

îndulcesc interdictul, admițând

că o dată pe săp-

tămână să se predice în localităţile :puse sub interdict şi copii să se boteze. De aseminea să se
înmormînteze

aceia cari se supun

interdictului și

o dată pe săptămână să facă liturgia însă cu .ușile

închise. La Crăciun, Pasce, Cincidecime şi. încă

de 2.ori pe an să se: facă serviciul cu. uşile. des-

chise. Cu secolul al XV-lea interdictul perde din

puterea şi însemnătatea sa...

„Judecata publică fiind legată de pocăinţa publică
se înlocuesce, cum deja am spus, prin judecata
în particular și după felul învinuirilor -ce.se. a-

duceaii. Se mai păstreză mărturisirea, judecata și

pocăința publică. pentru fapte. scandal6se; însăşi

acesta se. suprimă mai târgiii. Judecata în public.
rămâne numai ca executare. a celei private. Chiar.

clerul

nu

este

supus judecăţei

publice,

propiii

vorbind, pentru-că autorităţile judiciare nu învoest

la procese asistenţa publică. Intru atât numai. judecata are ceva din caracterul publicităței, întru
cât acusarea adusă contra -cui-va se cercetezăde
autorităţi, judecarea,

causci

se. face, în faţa păr-

ților
în litigiii, iar hotărirea
se aduce Ja cuuos-

cința publică. Pentru învinuirile ce nu sunt: de
domeniul „public, nimeni nu pâte trage la r&s„pundere publică pe persânele care se află în .aşă
situaţie.
.
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Ş 2.

Congregaţiile în' Apus.

De la secolul al VIII- lea se observă în Apus
-o decădere a vieței monalale. Causele mai prin-cipale ale acestei. decăderi sunt pe de o parte
îmbogățirea peste măsură a unor monastiri, pe
“de alta numirea
JMartel. .
|

abaţilor

laică, introdusă de Curol

„Nu arare-ori aceşti abaţi consideraii averile mănăstirescă ca propietăţi şi ruinaii monastirile prin
administrarea rea, de şi poporul şi nobilii erai
forte darnică față de monastiri. Petrecerea abaţilor
cu familia în monastiri contribuia în mare parte
"la demoralisarea monahilor. Decăderea morală era

aşa de mare în cât pe la începutul secolului al
IX-lea

era o dorinţă

generală să se

reformeze

“monastirile, dar mai ales disciplina monahală.
Cea Wintâii încercare de reformă în Francia
„se făcu de catre abatele Benedict din Aniana, care
întroduse regulele monahale votate de sinodul de
“la Aiz-la- Chapelle. Ordinea. întrodusă de el făcu
“în curind loc desordinei care era' favorizată de

tulburările politice.
"Sinddele și seriitorii: bisericesct se

plâng

faptul că abaţii civili ocupaii monastirile

cu

de
fe-

meile,: copiii, servitorii, soldaţii şi câinii lor, iar
călugării

vagabondai

şi duceaii

o viaţă lumâscă.

In secolul 'al X-lea întreprinse reforma vieţei
«călugăresci abatele Berno, ajutat de Wilhelm ducele “Aquitaniei, care a fondat o monastire însemnată'la Cluny în Burgundia. Pentru a întroduce
ordinea în monastiri reîntroduse regulele vechi

ale lui Benedict. Splend6rea. cultului, regularitatea
în. servicii, pietatea pentru morți şi disciplina se-
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ri6să, rămaseră

celebre

în

analele

secolului

al

X-lea. Mulţime de 6meni distinși, eşiră din monastirea de la Cluny, cari prin virtuțile lor con-

tribuiră la contrabalansarea crimelor din secolul
numit de fer. Casimir 1, regele Poloniei, şi papa
Hildebrand s'aă educat la Chany.

“Încetul cu încetul aii intrat în legătură cu- monastirea de la. Cluny mai tâte monastirile din

Franţa.

Ast-fel se formâză

o asociaţiune de mo:

mastiri, care portă numele de congregaţiuni. Con-

ducerea supremă a monastirilor din congregaţiune

o avea superiorul de la Cluny.
|
_Pe Ia finele secolului al XII-lea congregaţiunea
cluniacensă cuprindea peste 2000 monastiri și se

bucura de o mare reputaţie. Din sînul acestei
congregaţiuni 'eşiră mulți Gmeni învăţaţi și morală, cari făcură servicii însemnate bisericei apusene.
In prima jumătate a secolului al XI-lea apărură în Italia dou€ congregaţiuni noui de Benedictini. ' Ordinul Camaldolenzilor s'a născut din venirea eremiţilor de la Camaldoli cu cenobiţii din
Val

de Castro. Intemeetorul

ordinului fu Romuald

care se: trăgea dintr'o familie însemnată de la
Ravena. Al doilea ordin fu al Valombrozienilor,
numit ast-fel de la. monastirea înființată de Jon

Collberi, în

deveni

apropiere

de

Florenţa.

Valombroso

centrul unei congregațiuni însemnate, care

rivalisa cu congregația de la Cluny.
Congregaţiunile

bisericei

apusene

|
sunt

forte-

însemnate, căci școlile monastiresci eraii într'o
stare de înflorire, tocmai pe când şcolile laice

„eraii

în decandenţă.

Mari

servicii ai adus

con-

* gregaţiunile papilor, de 6re-ce ele aii fost scâse
de sub juridicţiunea episcopilor şi supuse direct
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religios.

Unchiul

săi

Barda

se asemăna

nepo-

tului; el merse până a-și lepăda soţia legitimă
şi: a-și lua în căsătorie pe nora sa. Patriarhul
de la Constantinopol Ignatie, un om fârte cuvios
se declară contra incorectitudinilor lui Barda, şi
şi ale imperatorului. Pe Barda îl exclude chiar
de la Sfinta Impărtăşire. Guvernatorul atins în
demnitatea sa, vroesce să-şi r&sbune pe patriarh ;
imperatorulîi dete t6tă aprobarea. Cum nu găsia motive şi se temea de popor, Barda încercă să
convingă

pe Ignatie că nu

mai pote sta

patriarh,

că deci cel mai bun lucru ar fi să se demită din
înalta sa demnitate. Se înțelege. că Ignatie refusă.
Atunci se inventară

mai

multe

învinuiră

contra

patriarhului şi pe: basa lor fu scos din seaun, iar

în locul

lui puse pe

Fotie,

comandantul

gardei

imperiale, descendent dintro familie nobilă” şi om

corect şi” erudit. Cum Fotie: era laic, într'o săptămână fu trecut pri tote giadele ierarhice. La
actul acesta, arbitrar al imperatoraului, "episcopii,
în cari curtea imperială n'avea încredere, nu fură

consultaţi. Aşa că Fotie;

imputa

nimic -ca

on

căruia nu i: se “putea

corect

şi învăţat, 'avea

în

„sarcina sa ca patriah călearea' regulelor bisericesci,

cari nu învoese a se: trece cine-va aşa iute

prin! treptele ierarhice : și

neparticiparea

episco-

patului întreg la alegerea şi sfinţirea lui. Odată
Fotie ureat pe scaunul patriarhal, simţi situaţia

în care se găsesce, încercă pe lângă Ignatie să
se. demită de bună voe Şi când: vădu'că nu reușesce intră în relațiuni: cu: Ignatie,

căruia “i: de-

clară că silit a primit patriarhia și că nu va face
nimic fără: asentimentul lui Ignatie.: Acesta însă nu. primesce- să intre în tratative. El se scie curat,..“”.

m are nimic
“184. Biseric.

Să-şi impute
i

și se consideră patriarh
|

-

13
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o conrespoiidenţă plină de ură între Roma şi Constântinopol, din care se vedea. că lotie acuză pe
papa de inovaţiuni, ba chiar de cresie. Cu acestea
schisma începe.
Intre acestea infervine şi afacerea Bulgarilor.

Ei fusese creștinați de Greci (860), ca atare su„puşi jurisdicției bisericei din Constantinopol. Cum
însă regele lor AMihael avea necesitate de Roma,
din motive politice, trece biserica bulgară..sub
ju-

risdicţia ltomei (866). Faptul

acesta 'supâră -pe

imperator, care însărcină pe Fotie să ducă lupta “contra Romei. Fotieîn S67 trimite o encidlică
la toţi patriarhii orientali, în care acusă pe apuseni: 1. că- postese: sâmbăta: 2. că permite să

se mănânce

lapte, unt, ouă

săptămână a postului mare;

și. „brânză în prima
3; că ai introdus

ce-

libatul clericilor; 4. că uunial : "episcopii. etectuă
ungerea cu Sfiiital Mir;
filioque în simbol. 'T6te
cu cestiunea bulgară,
în.
acusaţiuni Romei că se

5. că întroduce adaosul
acestea eraii în : legătură
care 'imperatorul fâvea
amestecă în. jurisdicţia

patiiarhici- din Constantinopol. Ca urmare un sinod .se ţine în Constantinopol la 867 câre -exeomunică:pe pâpa. Sinodul găsi că Roma este. în
erdre prin inovările: sale în privinţa adaousului fi-

lioque, sinodul găsesce că papa s'a făcut vinovat
„de călearea decisiunelur sinodului III: ecumenic,
care opresce vr'un adaos ori scădere :în - simbol

şi arată că în apus până la sinodul :din. "Toledo
(589) nu s'a- învăţat: că Sfintul Spirit: purcede și
de la Fiul.
Sie
'ș. SA. Despărțirea

;Condammtiarea:

celor: două

din - 167

nu

efect. Orientul se găsea -acum

biserici (1055).

putea remînea

fară

liber.de pretenţiile
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mu

se pâte face. Papii: Adrian II şi Ion VIII-lea

(8712-82) protestară contra

decisiunilor prin care

Bulgaria trecea la Constantinopol. Neînţelegerea
cresce mai ales după ce Ignatie sfinţesce un episcop ortodox pentru Bulgari și după ce „preoţii
latini fură alungaţi.

“Im 871. Ignatie mâre, iar: Fotie se împacă cu
imperatorul. Papa I6n - al VIII-lea: se declară favorabil revenirei lui Fotie pe scaunul patriarhal,

îl crede .că se va fi schimbatiîn:. privinţa atitudinei -sale faţă de Roma. Papa şi-a :dat asenti-

mentul la suirea din :noii'a lui Fotie pe tronul
patriarhal. Noua urcare a lui Fotie pe-tronul patriarhal, trebuia aprobată de un. sinod. In acest
“scop se şi convâcă în 879 un 'sinod la Constantinopol, la care luară parte şi . delegaţii papei.
„Aceştia nu sciai grecesce: şi de aceea nică nu-și

dati socotelă că epistola. papei: fu citită cu mo-"
dificări şi cu omiterea locului privitor, pe. Bulgaria. Mai mult, li se-'citesce că papa condanină

sinodul din 868, iar Zaharia, mitropolit din Cal'cedona, acusă în plin sinod pe papă de discordie
în biserică. In

așa împrejurări nu este de mirare,

dacă delegaţii papei subseriit - decisiuni pe . care
mu

le cunose

şi prin

care se lovia în Roma, cum

bună-6ră cu cestia - bulgară “şi în: coea- -ce priveşte: condamnarea sinodului din 869..
Cum se comunică papei I6n. VIII-lea decisiumile sinodului, acesta plin de surescitare pronunță
anatema contra lui. Fotie şi. a: adepților săi. O
nouă satisfacere pare a se da Romei. de către
-Leon VI-lea filosoful::(886—91);

care destitue pe

Foti6.: Urmașii: săi reiaii relaţiunile cu Roma.
„Pacea nu fu de lungă“ durată.. Sămînţa neîn-

elegerii

încolţise : şi crescea' râpede. Ea

nu

se

„manifesta public, pentru că nu se.
presentase oca-.
siune;şi mai ales pentru câ Bizanțul
avea. necesitate de ajutor material din: part
ea Romei. Nor- .
mandii utacaii posesiunile bizantin
e: din Italia de

jos. Sub patriarhul D/ihael Cerulariu,
lupta începe
din

i

pi
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l. bulgar Leon de la Ahrida,.

episcopului

Idu

de

la

Tyani (în

trimit o eneiclică
Apulia)

în care
reproduc acusaţiunile pe care Fotie le
aduse Romei.
și mai adaogă încă altele, anume
că întrebuin„ț6ză azimă la. Sfinta Impărtășire,
mănâncă cărnuri. sufocate și nu cântă aliluia în
postul mare.
Când sosi enciclica la rani, se afla
dinalal Jfumbert, legat papal. Episcopu acolo.carl. Zn arată
lui Hambert encielica şi acesta ia
o; copie. după
ca, pe-care o dula
ce
Roma, Papa Leon :IX-lea
citi cu atenţie: enciclica, vădu din
coprinsal ei că
hiserica grâcă: tinde să cedeschidă lupt
a
sub Fotie şi de aceea observă o mare începută
prudenţă.
EI combate encicliea ] printr”o. p epistolă clar scrisă
.
şi îutr'un ton. calm pe .care'o
adreseză. autorilor
enciclicei. .| 'urtarea. papei şi împrejur
ările politice
în care

se afla imperatorul Coustantin Mono
mahul A
păreaii să aducă o îndulcire în. rela
țiunile. ambelor

hişerici.. După dorința imperatorului
papa. trimise
delegați

la Constantinopol, în fruntea căro
ra se
- afla cardinalul Hamvert, Atitudin
ea îngânfată a
lui “Hu
mbert

înrăutăți

voinţa imperatorului. care
multă

curtenie..

lucrurile, cu:

primise

a

țâtă

buna-

pe.delegaţi cu

a
Patriarhul Cerulariu. se: intormă de sosi
rea: delegaţilor şi de pretenţiile cu care
aii venit. El
se mâhni:
în

când

judecători

audi

de

că

delegaţii

instrucţie,

se

de 'accea

transformă

nici

nu

-.

noii.

Imperator acum era. Constantin
Mlonomahul (1042—105 +). Patriarhul. împr
eună cu episcopu
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vroi să ia parte la

sentanţii papei. Imp&ratul

preţ să

se facă

delegaților

şi

ce ţinură repre-

conferinţa
care

ţinea

cu

împăcarea, dete multă

puse

să

se

traducă. în

ori-ce

atenţiegrecesce

apărarea pe care Humbert o făcu bisericei apusene.

Cu tâte acestea patriarhul nu cedă de loc, ceea
ce aduse pe delegaţi să pronunţe: anatema: contra
lui şi să depună excomunicarea pe altarul bise-

riceă Sfintei Sofii. Prin ea erai anatemizaţi şi adepţii
patriarhului. La audul celor petrecute, poporul se

revoltă şi nu se stie ce s'ar fi întâmplat dacă delegaţii nu părăsiaii repede Constantinopolul. sub
paza împeratorului.
După plecarea delegaților Cerularia pronunţă
anatema contra delegaților papei şi separă pentru

tot-Vauna biserica din Constantinopol de Roma.

Atitudinea sa fermă fu răi răsplătită de [sac Comeul. care exilă pe patri iarh în- insula: brocovesei

(Marmara)

unde mâre în 1059...

Despărțirea
„prin

făcută în 1054 nu se putea înlătura

nică o stăr uinţă viitâre. Biserica din Constsn-

tinopol nu putea primi nică inovările Romei, nici
“supremaţia Papei, iar poporul ggrec nu n cedă de lo

n-o- îngârfărei latinilor. .

|
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PBRIODUL AL Ie

ISTORIA UNIVERSALA BISERICESCA DE LA 1054 — 148,
a) BISERICA ORTODOXĂ,
$ 55. Incerciirile de unire în ambele

n

Aa

biserică, în special

cea de sub Mihail Paleologu.

| Desbinarea între biserici, care avu loc
la 1054
rEmase ca un act ce nu se mai pste înlătura.
Incercările care se făcură pentru. unire și nere
ușita lor
este dovada cea mai vie. Și m'aii reușit
aceste
încercări pentru-că biserica apusenă. nu -căut
a restabilirea unirei,

ei 0 .micşorare

a biserieei

răsăritene și.0o ridicare a autorităţei sale.
Pe de altă
part

e apusul

nu lăsa nimie

din inovaţiunile

troduse în biserică şi cu care se depărtas ce ine de biserica ecumenică. Răsăritul propune apus
ului doc-

trina Mântuitorului şi practica. vech
e apostolică,
ori de câte-ori: este vorba; de unire
. Punctele de
plecare: fiind diferite, unirea nu se;
face, aşa .că.
AS
înce
s
rcările

rămîn

fără

succes.

toresce şi faptului că încercările
politice, provocate de greutăţile
imperiul de orient.Se spera că
obţine un ajutor efectiv pentru
riului.
a

Insuccesul. se da-

se fac din motive
prin care trecea
prin unire se va
menţinerea impea
a

Incercări de unire se fac în 1098
la un sinod
ținut la Bari (în Neapolj; ele nu reuș
esc pentru-că
sino
dul

găsesce

oportun

a condamna

pe orientali
cari nu primesc mici o inovaţie
a apusului. Mai

pe urmă

papa delâgă-pe Petru Chrisolan
şi Anselm
din Haidelverg ca să negocieze
unirea, dar fără
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episcopul grec din Cratan, care era în relaţiuni
cu papa. Erorile Grecilor fură combătute de Thoma
de Aquino... Papa Clement IV-lea: continuă opera

predecesorului săi. EI nu crede necesar convo-

“carea

unui

sinod

care 'să reguleze

afacerile

de

„controversă. Acâstă cestiune v lăsa discuţiei 6menilor

învăţaţi

şi patriarhului
Josif căruia

îi cerea

să lucreze pentru unire. Urmaşul lui Clement,
Crigorie X-lea aprobă convocaiea unui sinod la
care invităpe imperator şi pe patriarh. Impera- .
torul respunde papei că va trimite delegați. Sinodul fu convocat la Lyon (1274). Spre mirarea
papei Grecii primesc tâte inovările Romei şi primatul,: fără nici o discuţie. Marele logotet (heorYhe- Acropolita declară în. numele împăratului
că
primesce credinţa bisericei romane. Unirea făcută
la Lyon, Grecii după jurământul ce fac trebue
să
lucreze: la reîntârcerea în ţară contorm actului
se:
virşit aci. Despre unire papa serie imperatorului
şi. coregentului

săi

Andronic, învitându-i de a în-

lătura urmele schismei din biserică.
„Unirea m'avu nici-o urmare. Ea rămîne

un

act
oficial fără valdre; Patriarhul şi poporul nu sufere

să audă

să

de unire, iar imperatorul

declarecă numai

noii Constantinopolul în

tâmă

se vede

ca să nu

silit

cadă din

mânile latinilor, l-a

făcut
să primescă unirea. Episcopii greci declar
ă că nu
primesc.să se amestece persâne streine
de biserica
lor în afacerile bisericesci. Imperatorul
ceru opinia.

lui :Zân Becc, un. învățat

al timpului,

dacă latinii
sunt eretici. In răspunsul sii: Bece dice:
că de
Și latinii nu se numese eretici, ci totuşi
sunt. Mai
pe urmă își: schimbă opiniunea şi ajunse
patriarh
în locul lui
Iosif, care fu. depus. Un

sinvoă ţinut
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în Constantinopol
şi azima

aprobă primatul

la Impărtăşire.

-...

papal, Hlioque

-

Andronic 11 (19282—1328) se declară contra
unirei, mai ales că acum nu mai avea t6mă de
restabilirea imperiului latin, de 6re-ce' în. 1282
vespera

siciliană

bătuse pe

Carol. de Anjou.. Pa-

triarhul Bece se demite şi intră în monastire, iar
Iosif tu readus pe. seaun. Biserica Sfintei Sofii fu
din. noii sfințită, ca una ce se necurăţise prin întrarea latinilor în ea. Un tribunal,de monahi:se
institui ca să pronunţe penitenţă şi pedepse pentru

"acei ce se declaraseră aderenţi ai unirei. Laicii
pe lângă penitenţă mai plăteaii şi câte o sumă
de bani. Episcopii şi clericii fură suspendaţi trei

luni în numele patriarhului. Imperatorul. convocă
un sinod în capela palatului
.şi declară vinovaţi
de

lese-majestate

pe

acei

nalului. Teodor din Cizic
iar patriarhul. Antiohiei
dent. In 1284 un alt
13V6 un altul, ambele

cari

s'ar

opune

tribu-

fu închis într'o monastire,
-fu. silit să fugă în Occi-sinod fu convocat, iar la
condamnând unirea.
|

“Pureii amenințând posesiunile bizantine Andronicus III (1328—41) încercă din noii unirea. Ea
însă nu se putu. face, de 6re-ce imperatorul cerea
papei Benedict XII să-i dea ajutor contra Tureilor:
şi apoi va face unirea, iar papa pretindea întăi
unirea şi apoi va da ajutor. Tot. aşa nu avu resultat nică unirea proectată sub. dn 'V Paleologul
(1341—91), care personal trecu la apuseni.În
secolul al XV-lea se . mai face.o încercare sub.

papa

-. sul nu

Martin

V (1422), dar fără resultat.. Apu-

se învoia ca să se: convâce. un sinod ecu-

menic

la Constantinopol, care să decidă asupra

acestei

cestiuni.

a

:
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$ 50. Inecercări de unire

:

în special la Florenţa.

-

Imprejurările politice fac ca să: se mai încerce

unirea

bisericilor,

cu tâte resultatele nefavorabile

de până acum. :Aşa în 1437 Paleologul trimite
pe -J0n Dishypatus la: Basel ca să mijlocâscă
- unirea. Papa era înclinat la -unire, “iar imperatorul avea necesitate de ajutor contra 'Tureilor.
Nimeni

nu credea mai

cu

onorurile.

mult

în

unire

ca

papa

“ Fugeniu 1V şi legatul Săi: Ambrosiu
'Traversari.
Acesta sfătui pe papă ca să primâscă pe Greci
tote

Singur Aeneas

Syluius găsi cu-

vintele: cele mai potrivite prin care să exprime
cugetarea Grecilor: „Orientul rîde de nesocolința

" datinilor, cari -sunut neuniţi între ei şi vroesc-a
uni

pe alții cu ei, .
aa
In8 - Ianuarie 1438 papa Eugeniu strămută
„conciliul din Basel la: Ferrara, de 6re-ce în Basel
|
„găsise mulţi oposanți. La . Ferrara se pune în
discuţie -unirea.: Patriarhii - Antiohiei,

Alexandriei

și Ierusalimului nu voesc 'să :audă de unire până
ce nu li.se dă asigurarea de imperator că nu se
va face nici-o schimbare în. credința . biseric
ei
orientale; “Patriarhul ossf. din. Constantinopol
se
"pronunţă contra unirei. Monahii adversari ai
unirei
stărue să:.mergă:la concilii,
at
„ „In cele din turmă la:24 Noembre 1437
într'o
duminică - după prânz, patriarhul: Iosif
cu clerul

plecă.
la “concilii; sera plecă și imperatorul. Latinii. îngrijesc casă trimită corăbii “pentru
delegaţiice megeaă. la concilii, Intre :episcopii
plecaţi:se aflau și Marcu Pugenicul. de la
Efes,
Dionisie de la Sardes și Visarion
de la Niceia
„Aceștia erai aleşi ca să iea parte la
discuţie cu
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plecă la. concilii

Rusia

deosebire. Din

mitropo-

litul Isidor. In călătoria spre Ferrara Grecii se opresc la Veneţia unde li se arată tesaurele şi
de artă,

operele

ce li se luase în

timpul

impe-

a
iului latin.
- Patriarhul losif ceru ca să fie tratat ca frate
de papă

şi pe timpul

conciliului să locuiască îm-

preună şi să i dea aceiaşi ondre. De va fi papa
mai bătrîn îl va trata ca pe un părinte, de va
fi mai tânăr

ca pe un

fi,

iar de

vor

,

fi de. o.// 5

etate se vor trata ca frați. Dar papa nu se în- 2
voia cu aşa ceva. Pentru a. împedica ori-ce obstacol contra. unireă, papa declară că renunţă la
concilii și la drepturile sale. Acâstă renunțare
nu însemna de cât că papa persistă în pretenţia .
sa de suprimaţie. Cum Grecii eraii în număr mai

mic,

patriarhul

ceru ca un

glas al lor să

valo-

'reze cât dece. a latinilor, acâsta când va fi vorba

Ste
de -a se. lua decisiuni.
de
ocasie
început
la
de
încă
dea
Ca:să nu se
purgacestiunea
discute
ură, conciliul incepu să

torului la început.

Marcu. Eugenicul: se opuse cu

tărie contra 'acestei. învățături şi conferinţa trecu
la discuţia adaosului filioque în simbol. Acestă

cestiune dete nascere la o discuţie şi mai violentă.
s'a urmat la Florenţa, unde conciliul
Continuarea

se strămută în Februarie 1439. Patriarhul Iosif,
care se afla pe. mârte, împreună cu 13 prelați pri-

mese că; expresiunea „prin“: al Grecilor este atât
cât „şi“ al latinilor. Cu el se unesc şi representanţii
:
şi Moldova.
din Epir
bisericilor.

Moldova

era re-

presentată prin Damian. ' Episcopii. din : Eraclea,
“"Trapazunt, Efes, Iberia şi Anchiat se declară contra.
Imperatorul era pentru primirea.lui filioque Şi. ca
...
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nu cum-va patriarhul:'
moră,
să:îl puse da iscăli

- -decisiunea.

E

Sa

i

ii

:. Dacă bătrinul-patriarh primi învățătura, bisericei

apusene,

apoi

acâs
'se datore
tiece presiunci împ&-

ratului, care arătă patriarhului starea. tristă, dea-

perată:a patriei, cum-şi ajutorul âe-ar putea căpăta

de: la papa, dacă 's'ar face unirea:
..
i
+ După acâsta se începu discuţia: asupra azimei
la Sfinta: Impărtăşire. Asupra acestui punct se

hotări curând, ca fic-câre biserică. să remiînă
la
obiceiul ei. Apoi se născu o discuţie violentă asupra

primatului Papal:: Amicii papei susţineai primatul

şi comparatii pe papa cu Moisi,. care fu şef'al tuturo
r

Iudeilorşi cu Petru, :

SR

După: ce legaţii papei termină apărarea, papa
declară: „Totul: este gata şi nu redânede căt.
să se
determine definiţunea Şi închierea-unireit
i

+: Primatul papal însă este combătut-eu multă tărie

de Jorcu Eugenicul re la Efes şi de către- Antoniu

de la Eraclea. Marei, Eugenicul nu vroi să subscrie

actul unirei,

cu tâte că -se subscrise:
de ceilalți

după îndemnul imperatorului, care.-primise. veşti
rele de Iâ: Constantinopol: Formula care se admise
în privinţa. primatului papal: este cea următ
âre:
«Declărăm că'sfiitul scaun apostolic şi păpa Rome
i

singur - este: următorul:
lui: Petru, principele apos-

tolilor,: adevăratul representant al lui Christos,
că-

petenia întregei biserici; tatăl şi: învățătorul
tuturor

creştinilor, :că aceluiaş “prin Petru i sa dat
putere
ca::să: conducă tâte: biserica” şi: s'o-'administre
ze,

„ aşa cum-este. coprins în 'decisiunile
sinddelor. ge-

nerale şi în sfintele canânc. Reînoimîn acela
ș timp

raporturile: de -rang: ale. celor-Valţi
. patriarhi: din
Cons

tantinopol: este al doilea episcop după
cel din
candnele transmise că patriarhul Rom
a şi după

210
N

:După cele ce spune patriarhul Neofit 1-lea scopul
sin6delor naţionâle era de: a se ocupa cu cestiurile bisericesti,
care interesa.o localitate 6re-care.

Acţiunea acestor. sindde fu binefăcătâre pentru
biserică, de 6re-ce dădea deslegare unor cestiuni
pe care episcopul cu tâţă autoritatea sa jurisdicțională nu' se credea destul de în stare a le deslega. De asemenea 'sinddele' locale dedeai resol-.
vare unor întrebări asupra cărora mitropolitul nu
lua asupra .sa răspunderea. Şi episcopii şi: mitropoliții se conduceaii în. convocarea acestor sin6de
de: principiul canonic că nimic mai însemnat să
nu se facă fără consultarea tuturor dintro eparhie.

Sinodul local alegea apoi.pe episcopi şi cerceta,
ce -s'ar fi: adus

contra

lor: ori. contra mitropolitului.
„La început sinodulilocal era deosebit

la necesitate,

de cel

waţional.;

acusaţiunile

primul: se convoca de. patriarh, secundul

de. mitropolit.. Sinodul local: este numit
eparhial.

tolie a

El

este îndreptăţit.de

se: ocupa

şi

şi sinod

canonul
'37 apos-

cu cestiunile 'referitâre

la

credință. fără însă. a lua 'şi hotărâri prin care
s'ar aulăoga ceva la cele stabilite de sinddele ecu-

menice.
“ Acţiunea sinddelor locale se resfri inge e şi asupra
afacerilor disciplinare şi judecătoresci. Sinodul
local .păzesce și. cerceteză întrâoa administraţie
eparhială. EL.are controlul. asupra eleralui laic
Şi monahal şi: asupra :episcopilor. casă; nu 'se
abată de la. credinţă ori să: instreineze ceva. din
"averea bisericei. Sinodul local supraveghiază- ca
să nu se schimbe nimic. din. rituri şi să .nu se
întroducă ori să se înalțe: persâne în. oficiile bisericesti “cu bani. El este instanţa a doua şi ula.

.

ae

$ 68. Averile Bisericesci.—Intveţinerea clerului.
In primele secole 'ale :creştinismului averea.ii-

sericei din care 'se satisfăceaii necesităţile liturgice şi se întreţineaii servitorii bisericei şi să-

racii, era în mâna credincioșilor, cară deteaii'tot-

Wa-una

atât cât era necesar pentru moment. Când

0 biserică :se găsia în lipsă, :0: ajuta alta. Pe
lângă acâsta mai toţi clericii cunosceaiă::şi. câte

„0 meserie, așa, că:aviaii mijlâce de traii. Practica
acâsta o găsim -şi pe timpul sinodului IV de la
Cartago 1398), care. prin cano
:52:"
nul
dispune:

" xOlericul' să:şi procure: hrană. şi îmbrăcăminte prin

„artă ori agricultură, fără neglijarea: ori

atingerea

oficicului sii“, iar canonul '53: „Toţi clericii, cari
sant destul de puternici pentru lucru,

trebue să în-

vele o artă 'ori sciinţele“, Este 'drept că prin ca-

moiul '6 apostolic
'se oprea

ocupațiile

lumesti:

„Un episcop, sat, presbiter ori. diacon ::să nu “se
ocupe cu afaceri lumesci,. în:cas- de neascultare
'să

se depună“. Cu 't6te' acestea lucrul mânilornu fu
în gând
irea
. alcătuitori
lor canânelor “apostolice,
căci şi apostoliise ocupatii: cu:el;'în: special Pava,

care singur. se arată pe sine că 'lucreză, ca să
nu îngreueze pe nimeni.
ie
Să
„ Credincioșii însă'nu lăsa chiar. de-la începutul
bisericei.pe: părinţii lor :spirituali,: ca :să . se: ocupe

prea“ mult cu lucrul "pentru întreţinerea.
lor. :Do-

vadă

cele

ce spune

“AMarcellinus,. vorbind

“ajutorurile;pe

scriitorul : păgân

de biserica

Ammianus

de la “Roma, că

care clericii -le- aveai de la cre-

dincioşi, erai 'așa. de 'mari, .în cât aceia puteai

trăi ca prinții, Clerici însă
-:di
„cele.
n
ce -primiaii

de “la -eredintioși împărțiai'la săraci.
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Darurile pe care credincioşii le aduc

bisericei

se împart în dilnice ori săptămânale şi în lunare.
Cele d'intăi le aducea fie-care creştin, când venia

să iea parte la Liturgie, când creştinul pe lângă
pâne şi vin oferia şi alte lucruri, chiar bani.
Darurile pe care creştinii le aduceai lunar, cei
bogaţi le puneaii în cutia bisericei. Acestea se
împărţiaii lunar între
trei secole 'ca un fel

clerici şi erai în primele .
de - geciuială ce se detea

bisericei, proprii vorbind în acest timp poporul
nu

detea

nici o geciuială 'bisericei.

In secolul

al IV-lea şi al: V-lea se vorbesce

despre o plată pe care creştinii o dai bisericei
pentru întreţinerea ei şi a clerului, însă benevol:
Cu sfârşitul secolului al V-lea începe a se legifera

aceste dă, iar acei

cari

s'ar fi opus

erai pe-

depsiţi. Pedepsa mergea până la exconiunicare.
Pe lângă acâstă -deciuială mai întâlnim şi primiţiile, la a căror aducere, după constituţiile a-

postolice, era şi o 'rugăciune anumită:pe care'o
citea preotul. Despre aducerea primiţiilor găsim
vorbindu-se şi în can6nele sinodului din Gangra,
în care se aduce acusațiune Bustaţienilor că refusă aceste daruri.
Si
Cu. timpul

biserica' primiesce

în posesiunea

sa

case și "proprietăţi, ale căror venituri măresce
averea sa. La început, aceste mici venituri cresc
cu timpul, după ce încetâză persecuțiile. In Bisetica Romei

proprietăţile

multă vreme erai viîn-

dute şi banii împariiți în trei: o parte bisericei,

alta. episcopului şi alta celor-lalți clerici. Cum că

creştinii posedaii averi chiar. pe timpul persecuțiilor se vede de acolo că imperatorul .Mazimiu
restitue bisericei casele şi locurile ce li se luase

“mai

înainte.
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“După ce Constantin cel Mare declară creştinismul de religie domnitâre, averea bisericei sporesce considerabil. Imperatorul dispune ca fie-care
să lase prin testament câte o parte din averea
sa bisericei. El

singur prin

măsuri administrative

sporia averea dând bucate din rasa
ajutor din caseta sa privată.

statului și

. Urmaşii lui Constantin luară de asemenea m&guri favorabile pentru mărirea averei bisericei. Eusebiu spune că imperatorul Constantin cel Mare a
scris episcopului Cecilian din Carlago, că a dat

ordin lui Ursus, chestor în Africa, ca să dea episcopului o însemnată: sumă de bani, pe care el s'o
împartă cu clerul din Africa, Numidia şi Mauritania.. Teodoret şi Sozomen raportâ6ză despre o legiuire

a aceluiaș imperator, după care lectorii pro-

vineiilor primesc ordinul, ca să dea din veniturile
oraşelor un ajutor. anual clericilor şi femeilor din
serviciul bisericei. Acestă lege este suspendată de
Julian

Apostatul,

dar

restabilită

de

Lotian.

“Tot pentru sporirea averei bisericilor Constantin
cel. Mare decretă ca averile păgânilor, cari n'aveai
rude,

să trecă- bisericei. De

aseminea averile cle-

ricilor, pentru care ei nu dispusese nimic în viaţă.
Templele păgânilor: şi veniturile lor trec în stăpânirea bisericei cum şi acele ale ereticilor. Pe
basa, acestei legi episcopul Ciril al Alexandriei luă
tâte bisericile Novaţieniilor din Alexandria, în stăpânirea sa cum şi veniturile episcopului novațian
Theopumplus.
Imperatorul

Iustinian

ordonă

ca averile

cleri-

cilor. și monahilor, cari părăsesc viaţa pentru care
se destinase, să trecă bisericilor ' şi monastirilor
în care aceia servise. Episcopii cari n'aveaii copii,
lăsaii averile lor bisericei.

ce

W>

Din aceste ajutore amintite mai sus, se într eţinea

clerul. Administrarea averilor o avea episcopul
în ajutorul arhidiaconului, mai apoi cu al economului. Pentru ca averea să fie bine administrată,

sinodul din Antiohia pune obligaţie episcopului
ca să dea socotâlă sinodului provincial despre situaţia

averei

bisericei.

|

Din averea bisericei, după obiceiul Romei, despre
am

care

se

o parte

amintit,

determina ea ! fond

bisericesc, o parte lua episcopul şi o parte: biserica. Mai târzii se determinăa patra parte pentru
săracă. Cu timpul se face şi altă distribuire a veniturilor. O parte episcopului, alta clerului Şi a
treia necesităţilor bisericei. Săracii” nu eraă niciodată neglijați, ei aveai partea lor deosebită. Cu
înființarea parohiilor creştinii pioşi” “determinară
prin testamentele lor avere proprie "bisericilor şi
clerului parohial. Despre acâsta se 'vorbesce în
nuvelele lui Justinian. Administrarea -averei: pa-

rohiale o avea parohul însă
episcopului.
In împrejurări

sub Supravegherea

episcopul

grele

cu “autorisaţia

-sinodului ataca fondul: parohial, ca să nu lase pe
clerici în suferință.
1

ca

să se „ajute

aşa

Tot

săracii.

în. „ceasuri de nevoe
a

|

59. Grija împăraţilor şi a patriarhilor pentru
. indorirea culturei teologice.

s

Imperatorii. creştini ca și patriarhii tură. spri-

jinitori ai desvoltărei culturei teologice și în acest
timp.

Este

drept

că

şi acum

unele

căpitenii 'ci-

„vile își înţelegiai r&u rolul lor, amestecându-se
în afaceri bisericesci și dînd” legiuiri într'o ma-
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terie,

în. care.

m'avâiă nici un amestec, totuşi în ge-

neral se găsesc animați de același dor pentru binele
„bisericei. Ei înțelegeaii că statul nu pâte progresa

pe câtă vreme nu seva găsi în deplină armon
ie
cu biserica şi de aceia se puneaiiîn acordeu
pa-

triarhii. De altă parte imperatorii crai convinşi.
că numai un cler cult și numai
. prin rădicarea

şi. desroltarea

culturei

teologive, interesele statu-

lui vorfi mai bine apărate. Patriarhii Ia. rândul

lor purta cea mai mare grijă că atât clerul
cât
şi teologia să se .afle din ce în ce spre perfec
-

țiunea pe care
țelegeaii apoi

o recomandă Mântuitorul. Ei în-

că

numai

prin

al

culturei

cultură

vor putea

birui tâte necesităţile ce întîimpinai
în administraţia bisericilor lor. Aşa că, cum am dis, din

punct
. de

“şeful

găsiai

sări

.săă

vedere

şi .biseriea

în armonie

din

culturei teologice.

cari ai pus mai

pre

şi statul

prin' conductorii

prin

ei se

punct de vedere a progre-

sus

Că s'aă găsit imperatori
de interesele

Disericel

pers6na lor, este adevărat. Dacă unii dintre
imperatorii bizantini aveaii o purtare despotică
față

cu patriarhii și pretindeaii să fie în biserica Orien|
tală aceia ce papa era în Occident, nu
trebuesă

ne ducă la conclusia că cu toţii mergeai pe
acâstă
cale şi nu dădeaă concurs bisericei pentru
desvoltarea ei culturală.

SOrta rea însă a imperiului bizantin ca și aDbisericei făcuca să nu se. pâtă face mult din punct
de vedere cultural în: Orient. Numai Occident
ul

favorisat. de. împrejurări

a dat nascere la

lucrări
mai originale,
o.
Orientul însă are şi el însemnătatea sa culturală,
faţă
se

cu timpul de mai înainte. De şi pers6nele
care

ocupă „cu “literatura,

nu

presintă

lucrări

ori-.
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ginale,

totuşi presintă

un

pas

spre

bine. Litera»

tura patristică fu reprodusă Şi o sumă: de lucruri
sunt date la lumină.
Biserica din Constantinopol aflându- se- într?o

situație materială mai bună 'de cât cele-l'alte patriarhii, remâne şi din punet 'de vedere al cul-:
turei. teologice tot în. locul. d'întâi.. In lucrările
ce se fac, scriitorii. nu schimbă: nimic; ei “ţin învă&țătura Disericei ecumenice şi a părinţilor bisericesci, ceea ce nu se observă în biserica apusană, cu tâtă înflorirea literară la care . ajunge.
Pe lângă teologia positivă scriitorii fac 'între-

buinţare şi de cea speculativă, basându-se pe scrierile: lui Aristotel. Platon este şi el folosit de
scriitori, însă mai puţin.

'Teologia mistică
nu este

nică ea neglijată. Bărbaţi

de 'o

însemnătate in-

contestabilă îmbogăţese literatura teologică.
Neînţelegerile provocate de apuseni pun. în
grijă - Orientul. Inv&ţăturile noui ale latinilor, care
produce neliniște în suflete, fac pe conducători să

ajute cât mai mult desvoltarea polemicei şi stabilirea ductrinei adevărate contra apusenilor. “Tot
aşa

dreptul bisericesc ia o mai

mare extindere.

Era şi necesar față de pretenţiiie papei pentru
supremație. Scriitorii bizantini 'ajută şi ei istoria
biscricâscă, care avea să producă isvârele ade-

vărului creştin.

|

„- Monahismul ajută fârte mult direcţia culturală.
Liberi de alte preocupaţiuni şi zeloși pentru bi-.
nele bisericei, monahii -se

pun 'în serviciul

pa- -

triarbilor, iar aceştia îi încurajeză. Impăratul Mihail Comnenul le repară monastirile şi le dă mijlâce

ca să potă desvolta sciinţa. Tot aşa făcu şi imperatorul FEustatie, care în scop de a lăsa pe
monahi să se ocupe cu sciinţa, le opri ori-ce
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amestec. în: administrarea veniturilor . bisericesc
cu care monâhii se mai îndeletniceaii până acum.
Sub

Comueni

se

înfiinţă

un

colegii

de eru-

dită sub un. preşedinte, care aduse mult bine studiilor literare. "Lesalonicul începe “a fi de acum

aceea ce Constantinopolul era altă dată. Venirea

Comnenilor ajută mult.la ridicarea stărei culturale. Ea sar fi desvoltat şi mai mult dacă cruci„aţii n'ar fi cuprins Constantinopolul (1204—1261).
In 1261 însă Bizantinii scăpară de latini. |
Pentru progresul 'culturei ajută mult şc6la
din Constantinopol, reorganisată. de J/ihail Psel
(1018—1106), om erudit:şi cu multă trecere Ja
curtea imperială. Cursurile acestuia “sunt. ascul-

tate chiar de arabi. Psel era şi un

orator bun,

ale cărui cursuri făcea studiile să fie forte atractive. In general vorbind biserica grecă din acest
timp

lucră mult pentru cultură, neglijând

chiar instrueția
câmp

poporului

întins discuţiilor.

înainte cultura.
„Intre

persânele

numai

teologice

:
:din

ca
și

în parte

să

se dea

să se

|

fruntea statului

ducă

a
bizantin)

putem “cita pe Ion Paleolog
(1341 —1391)
ul
și
asociatul sii la imperiii /6n Cuntacazin (1341-1391)
în disputa isihastică. fiind pentru isihaşti şi împărătesa Anna, care era contra.. Oare-care
însemnătate avură Manuel Comnenul (1180) în disputa asupra formulei de anatemizare la botezul

«-mahomedanilor şi Alez
11 ie
Angelos (1195 —1203)

în discuţia întrebărei dacă la Impărtăşire se dă
trupul cel stricăcios al: lui: Christos saii cel n6stricăcios de după înviere. . .
a
a
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Comnenilor
. 60. Scriitori mari însemnați în veeul
:
„și Palcologilor.

Imperatorii din casa *comnenilor erai .forte
zeloşi teologi şi susţinătorii Gmenilor de sciință

cum deja am amintit. Tot aşa şi acei din casa
Paleologilor. Aşa fiind este o-urmare firescă ca
cei bisericesci să fie încurajați de imperatori.
In

sumă

timpul

acestor

imperatori

de scriitori însemnați

teraturei

bisericesci.. Intre

s'aii remarcat

o

pe tâte terenurile li-

aceştia

vom - aminti:

1. Wicela Pecloralul: monah,:mai mult ascetice
şi mistic. Serise contra latinilor şi armenilor. -:
2.:Ion Mavropu (î la 1108) scrise 10 cronică,

“Vieţile Sfinţilor, epistole, omilii şi imne.. Fu mi:
ia
'tropolit la Euchaita (în Pont).
scrise mai
monah,
1106)
(4.
Psel
3. Mihail
multe lucrări cu. cuprins diferit.
“4. Teofilaci de la Ahrida ($ 1107)

exeget în

semnat, dogmatist şi polemist.:
5. Eutimie Zigaben pe la 1118, monac în Oon-:

stantinopol. Are prelucrări - exegetice, o scriere
dogmatică şi polemică. Se . distinse „prin comba-

|
terea diferitelor eresii.
înXII)
ui
6. Ion 'Zanara (la începutul secolul
semnat prin explicări la candne și printr o croSa
|
nografie bizantină.
| 7. dristen tot pe timpul lui. Zauara, însemnat
prin comentarii la candne.-:
"8. Nil Dezxopalre

(pe la 1140)

însemnat. prin

combaterea primatului papal.
__9. Eustatie al Tesalonicului (+ 1194) ne- -a lăsat
aerieri teologice şi filosofiice. Comenteză pe Omer.
şi Pindar

şi scrie şi: despre

admirator era.

monahism

Se

a cărui
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"10. Teodor Balsamon. (. mai. târdiă: de
1203)
patriarh la Antiohia, a comentat nomocano ,
nul

Iui Fotie și colecţia lui de canâne. ..

11. :Wiceta Ohoniatul (+ 1206), dogmatis
t şi
chronograf, . e
Se
„12. Mihail Choniatul (4 1220), episcop din
Atena,
însemnat prin lucrări teologice și filosofice
. Merse

pe

urmele lui 'Eustatie: al 'Pesalonicului.
13. Dimitrie Chomatenu (+ :1222) al
Ahridei,

canonist la bulgari şi sârbi.

„+ 14. Nicefor Blemide (4 1212) serise contr
a apu„senilor
şi
pe care o
„15. Ion
tinopolei.
16.

se distinse printr”o viaţă forte severă,
cerea de la toți, chiar de la împărați.
Bec (3 1298) patriarh unit al ConstanSerise mult susținând unirea cu latinii.

Contrar

lui

Bec

fa

Gheorghe

Pachimer

es
($: 1310), serise contra. latinilor.
|
11. Jiatei Vlastare (1335), canonist disti
ns priutr'o
sintagmă alfabetică a canânelor.

18. Varlaam

(+ 1348)

din

Calabria,

scrii

tor
polemist 'contra latinilor, de la 1340 apăr
ător al
lorşi de la 1542" episcop la latini.
|
19. Grigorie Palama al "Tesalonicului (1347
-1360),
pole
mist

şi dogmatist. Un

poi (1368)

sinod din Constantino-

îl declară de sfint pentru apărarea.
aprigă ce a dus e ontra varlamiţil
or şi achindiniţilor.
aa
|
2u.: Nil Cavasila

al Tesalonicului (1 1361), po-

„„lemist contra latinilor.
:21.: Nicolae

Cavasila

E

|

al Tesalonicului (4 1371),

distins ca luptător contra latinilor şi varla
miţilor.
EI este
și cel mai minunat mistic.
+22. Simeon al “Tesalonicului (1429),
însemnat

ca şi Nicolae Cavasila.. Are şi
un dialog liturgic. 23. Silvestru Siropulos este însemnat
prin istoria
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adevărată a. unirei neadevărate de la Florenţa,
unde luă parte în calitate «de eclesiarh mare al.
patriarhiei.:
24; Gheorghe Şcolarul (4 1460). ŞI. Gheor she Ghe- |

mist Plethon (+ 1451), filusofi şi teologi.

Plethon

merse 'cu ;susținerea filosofiei platonice, în cât îi
subordona religia creştină.. Gheorghe Şcolarul ajunse patriarh la Constantinopol .sub numele de
Ghenadie. El era aristotelic. . Ambii fură contra
unirei cu latinii.
25. Visarion al iNiceei, adept: al unire fa car-

dinal. (1472).
26. Dlarcu . Hugenicul. al, Efesului (i 1441, ), cel
măi mare .adversar. al unirei, care nici.n "a iscălit
decretul de unire.
La: Serbi cel. mai însemnat .seriitor este: Sfinta

„Sava (1219— 1231) prin: cartea sa de „legi -bi-:
sericesci. .
La Româno: Bulgari, Eutimie al 1ârnovei,
traduceri şi prelucrări :din :grecesce.

"La -Ruşi: arin
semnat

prin

scrisori

prin

al: Chicvului :( 1050—54) înclasice .şi morale;

Nestor .

(4 1114) cronicar şi. scriitor al.:vieţilor. Sfinţilor
din Rusia; Cyril ($:1185 predicator. :El este:nurmit.:C hrisostom

. al: Ruşilor,

Cyril II. (1250— 80)

:canonist.; Grigorie Tamblac, predicator Şi: polemist
cu latinii.
La

“Română

„se: disting. autorii codicelui | Voro-

vejan Şi acelui: Sturzan.

a

SE

“% 01, iEresul' tozemititor, origina
o
și invăţicara

Biserica ortodoxă avu: să. „lupte nu

lo

numai, -cu

diteritele. -greutăţi provenite. din causa împreju-.
„rărilor, „materiale. şi. politice în ..care se ;găsia, ci
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“care-era

însărcinat: să scrie tot ce aude. După

„ce imperatorul află tot, perdeaua se. dete la o
parte şi spre mirarea lui Vasilie se vădu în fa:a
mai. multor clerici.şi laici. In fruntea clericilor
era patriarhul Nicolae. Ca urmare Vasilie fu pus

la. închisdre cu. mai mulţi din adepţii săi. Arestarea adepților şi a şefului bogomililor

că :va nimici secta.

se părea

Imperatorul şi patriarhul își

dete multă silinţă ca să convertescă pe bogomili.

Toţi cari resistară fură. închişi pe viaţă. Vasilie
fu ars pe rug (1119) Şi muri cu curaj cântând
din psalmul 30.
- Mortea lui. Vasilie
adepţii lui, pe. cât i-a

ca. şi pedepsile suferite de
aflat împăratul, wa nimicit

secta. . Din contră ea se înmulţesce merci cu elemente - civile,

clericale : şi monahale.

Invăţătura

„bogomililor!se răspândi: mult prin. scrierile unui
monah onorat Constantin Chrysomalos. Un 'sinod
ținut în Constantinopol. (1140) coiidamnă surierile -acestuia.. Totuși seotarii se înmulțesc, „mult
nu:pot

resista.

„De aceea în “timpurile următâre, dacă se mai
aude. de bogomili,
nu. se pste “ice că „ei se înmulţesc,ci. numai

că se menţin.

Din

secolul

XVII-lea nu se mai văd .nici . prin văile

al

Balea-

Tiilor,: pe unde: mai trăiaă până acum sub numele
de .pauliciani. Bosniaşi Serbia avură: bogomili,
aceste :ţări.le-a acordat toleranţă,.
ba unii prin-

cipi trecură la 'secta. bogumililor... Hi se răspândesc şi în Rusia, până în. cele. mai depărtate părți,
ale.. Nordului,

de

aseminea. în ţările. locuite. de”

„Români. Occidentul nu fu nici el cruțat... Aşa în
Atalia, Germania,: Franţa, Anglia, Ungaria.
„Ca-şi în: Orient, bogomilii,: cunoscuţi în : apus

„ca-.patareni de:la.pataria în. limba milaneză= car
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tini trebue şă aibă cucernicia. lăuntrică

şi să se

i6ge- neîncetat
lui Dumnedei. '-

„CULTUL ŞI'VIÂȚA: CREȘTINA
ta

+ 9. 02i Păstrarea: seevietului divini în forianiveehe, “|
pui

i

Serbători noi.

a

aa

„. În: periodul acesta. cultul.se presintă tot: ca în.

periodul; trecut. Micile-adaosuri. ca, şi neînsemnatele. reduceri ce se fac, nu. schimbă. de loc din:
fiinţa; cultului dumnedeesc. aşa, cum. s'a formulat
la. început şi s'a desvoltat pânăîn secolul al XI-lea..
Originalitate; nu. se. observă în:acest-timp în cult ;.
în imnologie. și. cântarea, bisericâscă. se vede.:un.
progres; dar mărginitla câte-va. pers6ne, între care

se. distinge.cu tot: dreptul: vestitul Ion “Cucuzel,.
monah din Monastirea: Athos. (1100).
|
. Situaţia în care se găsesce.. biserica orientală

face ca: să .nu.se -desvolte -arta:în acest period,
ci. să; se. păstreze

consciincios acea din

timpurile

de. mai: înainte. Dintre. reduceri amintim prescur:.
tarea: vieţei.. sfinţilor şi formarea de: sinaxarii. şi:

prologe.

Se

„Arhitectura şi. pictura sunt staţionare, n ba încă: |
mai:slabe ca: în trecut. . e
In Rusia. se întroduc erori în cult şi în multe
se abat de.la cultul bisericei grecesc. Aceste erori

şi abateri
'se datoresc unui. monah -armen numit;
Martin (1149—1151), „În! pictură. şi arhitectură:

Ruşii sub. domnia mongolă (1238—-1480) întrodue

inovaţiuni,

care

dovedesc

decadența acestor arte,
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-este. forte

rigurâsă

şi

procedăză: cu ;mare :pru-

:denţă. De şi ure puterea de a canoniza: pe sfinți,

-de a determina dile' de serbare pentru . ei,::bise„zica ortodoxă însă se; feri. de a cădea. în. greşala

--bisericej. de apus, care înmulţi cu prisosinţă s&rIbătorile. Numai când: vădu şi se convinse . că 6recare persone. şi împrejurări merită a fi ridicate
sîn ondre şi respectul credincioşilor, numai atuiică
: se folosi de dreptul săi şi aşa ne mai'-procură
-ocasiune ca să găsim "momente prielnice: pelitru
Ibinele nostru sufivtese. In acâstă procedaregăsim

o. laudă pentru biserica ortodoxă, adevărata păstrătâre

a. învăţăturei creştine.

: Sărbătorile întroduse sunt recunoscute, întrega
: ibiserică le serbâză, cu excepţie de acelea ce 's'aii
«hotărât numai. de unele: biserici. Creştinii sunt

-obligaţi a le ţinea cu tot respectul datorit ca'şi
;celor-Palte mai vechi, căci ideia dominantă;: în
“statornicia lor nu este alta de cât ca.lumea creşină.- să se întărscă. în credinţă, si
e
"Atât efectuarea serviciului divin: cât! şi: stabi-

: lirea modului cum să se serbeze: dilele: de .săribătore sunt lăsate episcopilor, cari pot lua ori-ce
: ihotărâre, fără a. altera ritualul în; principiile: Ai.
A
bi

8 63. Decăderea morală a: clerului sia mirenitor,
:
„1 desvoltarea superstiţiilor. a
ti

In periodul acesta viaţa religidşă şi i morală a
clericilor şi a mirenilor lasă. mult de dorit:

_ unii şi alţii 'se presintă în aşa condiţii în cât: dacă
privim „starea lor nu mai-'recunâscem. în - ei; pe
adevărații
„în

creştini.

aşa. situaţie,

Se înţelege
totuşi

în

că

mare

nu toți
parte:

nu

erai
mai

:2.:230
„sunt: adevăraţi următori, a poruncilor :Mântuito„ului, i La: -acâstă . stare rea i-ai :-adus domnia
“și ;despotismul 'Turcilor.::Neapărat: că .:mulți preiferă:să. moră. apărându-şi:
legea și. obiceiurile»lor. |
“Aceştia “eraii tari în credinţă: și-aveaii convingerea
„că a: se lăsa :sub adenienirile. ori apăsrile:inamice,
"nu:fae de: cât:perd un tesaur sfint, pe :lângă:per„«lerea.. sufletelor. lor.: Pe aceştia . necesităţile tim.
“pul
şi greutăţile:
ui,i-ai oţelit, în loc. să:i:slăbâacă
„gi. acestora «numai: datorim: păstrarea, cu sfinţenie
„ai învăţăture
şi: moralei.
i creștine. . '

„+ Decăderea „morală. duce. pe.:creştinii 'din aceste

impurica să neglijeze, chiar ;să subordoneze '
„legea creştină elenismului clasi
- Despre
c. starea
„xeligi6să “și: morală: din acest -timp. ne- vorbesce
„«deatul ide “lămurit: Eustațiu, . arhiepiscop al:Leşa;: lonicului,: în. euvîntările. şi :gerierile: sale. :Depăr„“tarea'de: la. adevărata viaţă creştină ne-o descrie
"apoi “:Niceta : Choniatul . şi “Eustațiu, al Niceei..: Este

<deatul să amintim că pe timpul lui Aleziu Comnenul

“un” italian : învăţa 'filosofia :în: Constantinopol. şi
“ataca: învăţătura şi morala creştină.: Acest italian
-“găsia aprobarea Grecilor: ; In :popor. domnia cea.
“Dai: mare 'auperstiţie;: Mulţi dintre creștini uefiind

în stare de a alege între religia creştină şi.cea
„mahomedană, se turcesc. Starea de decadenţă se
observă
mu ; numai ; în „imperiul „bizantin ci şi in
„ “statele din peninsula balcanică: De.aseminea Ruşii
sub dominaţia mongolă. se presintă. într'o stare
-- în care viaţa.religi6să . şi :morală este :fârte de-.

“vcădută. La Ruşi clerul este:în:icea imai- mare de-

: cădere, -lipsit::de : conscienţa datoriei şi iintiodu„“e&tor al multor obiceiuri rele:și pline:de imoralităţi.

"De “aceea.:ne. este'cu.:ușurință :să: pricepem cum

„în

biserica..ortodoxă
-se : înmulţesc, superstiţiile:şi
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“din. ele
gericei

se vede '6 luptă:-a sectarilor contra ibi:
şi mai

ales

contra

representanților

' ci, pe

"cari “i cred nedemni de a: „eonduce biserica! ade“vărată.

-

- La decăderea generală contribui: și atitudinea
despotică, a imperatorilor. Bi se dedaă: la acte
“arbitrare, cregendu- -se deplin stăpânitori ' şi în “cele
“Disericesci ca şi în cele civile. In acelaş timp
“viaţa 'lor nu

se' mai

ţine

strict

după

înve&ţătu-

rile: creştine... Pe ei îi iea un“ curent: periculos
moralei : creştine: La curţile lor se observa deg“frînarea, sila, viclenia şi tendinţa de: a'şi “mări
cât mai: mult” autoritatea; - Serbătorile

nu 'se: mai

"-ţin cu respectul datorit lor, ca în periodul 'pre“cedent, Grecii aveai gustul discuțiilor teologice, .
“dar nu se

îngrijeaăi de viața: morală. Adunările

“la cult ori eraii de formă, ori: nu' se mai întriniaă

:de cât un număr restrius de credincioşi. Câinţa
__mu'şi -mai avea efectele de până aci. Creștinii se
“ mulţumiaii a face câte puţină milă: şi cu! "acesta
“erăă convinși că Dumnedeii îi va erta pentru .
* faptele lor urici6se, o căinţă a inimei „la. „prea
„puţini: se observa. :

“In viaţa fazniliară creştinii ince să pesocotscă
preseripţiunele- bisericei. Olericii dedaţi şi ei: lă
'o'viaţă care nu "corespundea cu misiunea; lor, n'a'veaii putere 'ca să intervină. Imperatorii. erai în

fruntea acelora

cari

nu

mai

vroiai

să "scie de

ce poruncesce legea bisericescă. 'Vom cita cusul
imperatorului J6n Duca, care îşi luă. de” soţie pe
Markeşina, o femee. frumosă, pe care '0 consideră
“ca'a! doua” soţie” Şi : așa v: presenta. lumei, : ceren"du-i''s'0: onoreze ca pe soţia sa Ikgitimă. Şi acestui
împerator autoritatea - bisericescă * nui. “opune. Te-

_sistenţă,

ci-l lăsă: “în

spectacolul * lumi: creştine,

942

care, va lua de aci motiv pentru a urma pe calea
imperatorului.. Un singur
om se desbracă de oride interes personal şi combate pe imperator. Acesta
este un monah Vicefor Blemy-les şi merge. până
acolo că. închide: uşile bisericei imperatorului inmoral, când acesta veni..să jea parte la liturgie.
Nicefor apoi. printr'o epistola circulară arată motivele care l'a îndemnat să procedeze ast-fel. Conţinutal. scrisorei lui nu găsi aprobarea tuturor. De

aceeael răspunde şi acestora, deelarându-le că nu

pot. fi. ucenici. ai lui Christos, dacă; cugetă alt-fel.
Eu însă am nesocotit cele trupescă,. dice Nicefor,

şi. am

urmat poruncei Mântuitorului. De aceea am

respins de la servicii pe omul care se aflaîn adulter şi: sufărîn Domnul pentru cele ce am. făcut,
Exemplul dat de Nicefor este admirabil, mai ales
întrun. timp de aşa decadenţă morală;

totuşi fap-

tulcă nu toți aprobai purtarea lui, ne servesce
ca dovadă puternică despre stricăciunea. morală
în care se:găsia și clerul şi poporul. Nu este dar
de mirare, dacă spirite independente:de autori:

tatea acelora, cari nesocotiaii doctrina creştină, se

despart de imperatoră, nobili şi biserică şi încercă
a. purifica atmosfera -viţiată. Acele spirite se vor
depărta prin forţa, lucrurilor. de adevărurile bisericei. creştine, însă prin. viaţa, lor severă vor fi un

îndemn biserieci ca s'o scâtă de pe poviîrnişul decadenței,
.
NI
Ma
;. Decăderea morală are de urma
. înmulţ
re
irea
superstiţiei nu numai în popor. ci şi . în „clasele
de sus. Chiar, biserica şi imperatorii dai motiv
„pentru acâsta. Așa Saterie, patriarh al. Antiohie(Sei
colul XII) învăţa că.Christos se aduse jertfă nu
numai pentru omenire ci şi pentru el.“Tot în secolul
al

XII-lea (1166) un Gre-care Dimitrie discuta superio-
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-ritatea 'Datălui asupra

Fiului şi Sfintului

Spirit.

In 1180 imperatorul Manuel Comnenul nu admitea.
“formula de la botezul mahomedanilor: „anatema.
lui Mahomed şi Dumnedeului sei,“

sub - cuvânt

că. şi Mahomed credea în..Dumnedei. In timpul
„imperatorului Alezie III-lea Angelos (1195 —1203)
:un 6re-care monah

Afihail: Sikidide

şi .. învățatul

BMihail, Giylas învăţat că trupul lui. Christos din
„Sfinta, Impărtăşire nu. este .acel stricăcios .de mai
“înainte de înviere, şi acel nestricăcios. de după
„înviere. In secolul al XIV unii monahi din mun-

“tele. Atos ajunsesela. convingerea

că prin con-

templaţie. pot ajunge să. vadă: cu ochii naturali
“lumina dumnedeiască. In acest scop se aşelai
“în vrun colţ al chiliei şi își fisail privirea: la
„buric, după: care, spuneai ei,:li se arată aceiași
“lumină

dumnedeiască

pe care apostolii aiaii

văgut-o

„pe. muntele 'Faborului. .:
. In. Rusia s6 ivesc Strigolnicii, cari atacă eu
_vehemenţă biserica - sub . cuvînt -că nu. mai: păs-

„treză- nimic. din învăţătura. bisericei

adevărate.

„Bă -se. respândese în împrejurimele Novgorodului
„Şi. în” alte părţi (secolul XIV) şi. aveau învăţă„tură păgânesci. Acusaii- pe preoţi-: că sunt. simo„niaci, bețivi. şi. desfrânaţi..: De -aceea credincioşii nu trebue 'să se mărturisescă acestor nedemni,
-cii pămîntului,

Dar
“cură

dacă clerul este: ignorant. şi pe. multe lo:
vinovat

de

decăderea

stărei! morale,

totuşi

„el.-era confundat cu poporul şi aşa, după puterea
„lui,: menţinu

pretutindeni

limba

şi naționalitatea.
7

"Dat
| 1:8.:04.: Btarea monahismului.--Sexeritatea vieţeri
in monastirile; studite și:de. da Aton.: .

- "Monahismulîn :aceste timpuri - rămâne: pavăza

» doctrinei -creştine:.şi a “vieţei morale::Cu
'tâte că

:printre: monali-:se observă-şi-unele excentricităţi
ca “trăiul:în -cuşti,;
în: zale :de: fier, “în. arbori, *ba

„smnil -se -aflaii -şi :în -eresie; ::totuși :în :marea “ilor
““majoritate:monahii -păstreză: cu sfinţenie învăţătura

şi menţin-cu tărie, chiar -cu - viața, adevărata viața

creștină. De “aceea credincioșii onoraă forte mult:
“pe':monahi şi influenţei :ior':bine:făcâtâre -se idaitoresce :menţinerea și desvoltarea.
în “lume 'a:unet

direcţii: sănătâse,

.

ci.

i

Scăderea vieţei ::morale ::şi: religiose “din lume
“făcu pe-- mulţi să “îmbrăţişeze monahismul, ca 'şi
în trecut. Aceştia vieţuiaii după poruncile Sfintei

Scripturi şi după rînduelile 'bisericesci :date :de a-

“postoli. Și ast-fel 'retraşi:-păstrară limba. şi *6re“dinţaîn “locuri depărtate de'lume,-în munţă, unde
“nu puteai să influențeze 'asupra; lor schimbările:

“la: care'fu' supusă “lumea cealaltă

Monăbhii siint

“tari în-'credinţaşi” viaţa lor şi -cum “spune Eustațiu
-ei erai formaţi dini -cap “până: în “picidre. Pentru
"0 “eât:mai::bună îndrumare -a monahilor, :ca -eă:să
fie. exemple de cultură şi morală, lucră “forte mult
“Bustaţiu, arhiepiscopul “Tesâlonicului, care 'Sfătuia " “pe monahi a: rămînez pe. calea „cea :adevărată'şi
"a: nu :se ipresenta numai'în -exterior “că sunt de- :
“votaţi vieţei: monahale...
Monastirile Greciei ca:şi ale celor-l'alte ţEr
” creştine avură o influență salutară. Ele eraii educatârele clerului şi din ele eşiaii arhimandriţi
i
episcopii. Fără a pretinde statului ceva, mona şi
hii
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itrăiaă. «din „muncea lor,rer aii:harnică şi pămîntul lor
sera“imai >bine cultivat în. Grecia sea al':tuturor.

“celor-Valţi.:6meni. Insulele : Greciei::ca :şi locurile:
“ „alese »pențru „viaţa «monahală :în cele-l'alte părți
dale. rbisericei orientale, erai --așă dispuse. că
-„păreai de :natură -aşedate .ca:să ofere: -monaliilor

-un :asil.. contemplativ. ---i:
“ Aşa :monastiri sunt:
Sa
il. Monastirea Sfinta Ecaterina de -pe muntele:
ii“Sina, ial.:cărei : conducător.:în . secolul --al :XII:lea:

: ajunge-a purta
+: Faranului. *

titlul de

archiepiscop: al Sinaer- Şi

:

29, Lavra. Pecezsca. din: Kiev,. întemeiată. de ere-

măitul 'Ilarion (1051—1062). “Acestă ::monastire,
în. care monahii” petreceaii: în -peșteri,-ajunse.cen«trul: culturei . Şi „ai:vieţei. religi6se: în Rusia. “Teo-

-logi, :asceţi: şi iierarhi ai :ibisericei ruse eşiră: din
acestă -monastire..
::8. "Monastirea .Rilia, acea: din “Nitoş şi
.
lavra

din: 'Pârnova: pentru »români -şi': bulgari. "În ele :se
„desvoltă viaţa. -religi6să-morală şi - ajunseră la
„mare cinste :mai :ales între :bulgari. iz
bai : Monastirile - “Prislop, :Dlotru, Vodița, 'Tis„mana, Cozia, : Cozmena. şi Vişina'din Valahia. Pri-

„mele fură înființate de Sfintul Nicodin:(1350--1406)
“iar-cele din:urmăide Mircea cel:Mare (1386 — 1418.

“In «aceste. monastiri religiositatea şi “moralitatea - vera. recunoscută. de: toţi: şi:de :aceea.-ele fură:aju- : +
tate : mult. “Şi :de: “lomnitori- Şi de: caritatea. credin- aa
„cioşilor.'

Aaa

INI

:

5..rDe imiultă iînisemriătate
i
:entiu viaţa +„reli„gioaă şi morală „sunt amonastirile: din :iMoldova.
A şa: moniastirea Nem, care:'dateză din:1394;;Bistrițas: Probata. şi Moldaviţa din timpul “lui Alezanidru :cel :Bun.. (1401 —1433), apoi iBisericanii. .
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dre:care animiositate, 'de aceea: superiorii “monias--:

tirilor se aleg: des. :Motivul înlocuirei era: cine“ştie: ce "neînțelegere teologică. Biserica vechiă, şi:
* c6a*d întâi. Lavră, -ţinea locul întâi între aceste:

monastiri. Ea este înfiinţată în ondrea Sfintului:
Atanasie.
:
“Monastările : studite 'se remarcă şi:în

acest timp.

printr” o viaţă forte aspră. Monahii din - aceste mo-nastiri se disting printr'un servicii dumnedeesc:
neîztrerupt; ci dorm numai: atât cât nu “pot re--

sista oboselei. A treia parte din monahi era tot-d'auna însărcinată cu lucrul; o parte se:odihnea,
iar alta se:afla :la rugăciune. Pe lângă. viaţa se--

veră, studiții se „ocupail Şi cu teologia.

DE

i

LA 1054-1517

WIBISERICA

ROMEI

3 65. "Caracterul activităţi misionare! în Apus:

-

In tinipulz "acesta. biserica Romei se găsia în
împrejurări mai bune de cât; biserica" de Ovient...
De, aceea și activitatea sa misionară avu urmări.
mai bune. Incercări de convertire

se fac de către -

Roma între 'mahomedanii şi păgânii din Orient. .
Un succes mai mare avu pe c6stele mărei Baltice. .:
In general activitatea bisericei. din acest timp se
caracterizeză” printr'o

să-și

dorinţă

întindă dominaţiunea.

fără

margini,

ca.

Acâsta se vede din

expedițiile cruciate, ale căror scop se arăta a

fi.
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„recucerirea, locuriler.. creştine dint:mânile garaci-;
nilor. Adevăratul, predicator! "al. acestori. expediţii:
fu: papa--Urban.
Ilș iar, nică! de.. cum: Petru: dip-”
Amien, cum.pretinde" o; legendă. Papa'futmotivat: *

şi. de. apelul, imperatornlu
+: Alexe.
i Comhtnul'(1081-

—1118).

Două .sin6de din Piacen
şi Clermo
ţa.
nt.

la apelul..papeă, declară;
homedanilor. . -:

r&sboiălt sfihticontra ua-

i)

a

Ţeci, de: mii: de. Smeni, se. înscriă+: între, eliberatorii. locurilor. sfinte.;. Ideia + răsboiului! sfinti se::.

lăţi, pretutindeni, pentru
că „toţi: care: luase! partei.

la „cele;:două' sin6de,

îndată!ce-se: întorc: în loca-:

lităţile..lor,;. predică cu entusiasm'înărmarea creşe:

tinilor. contra» păgânilor,. =!
a
”Expediţiile cruciate: ţin 200 ani. Răsboiul se

începe în: 1096

şi are de resultat

cucerirea

Ie-

rusalimului în: 1099, pe care-l perd în 1187. Re-

cucerit

fu în 1229,

dar

în

1291

creştinii sunt

constrinşi a ceda din noii locurile sfinte saraci-

Resultatul expedițiilor cruciate nu fa îmbucu-.
rător pentru creștinii: Papai: nai? alts suferi v înfrîngere teribilă, pentru. că nu "şi putu ajuge
scopul, adecă de a fi conducătorul. lumei. creştine.

Mai ăles îl 'supătă” fâpcătul
nu fu fii stăresă se |
menţinăîn stăpinirea:Orientului, pe care-l transfor-

mase în: imperiii. latin. (1204—1261),

Biserica. apusână. însă... profită. de. ocagia .r&s-:
bdelor, cruciate, ca-.să. trimită :misionari la;pă-..
gânii :și mahomedanii din-Asia. și: Africa. Sultanii îusă :nu + primesc. -pe “misionari, de cât. pentru, a:
asculta. dorinţele. lor: şi:.apoi a-i congedia.. Ceva.
succ
însă. es
are- :
Roma la Mongoli, . cari: nu mai...
aveai religia lor, veche. şi.. cari.: bucuroși: căutaăr.
să- se alipâscă la una .nouă.:De aceea. misionarii-.

|
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Herzegovina, Dalmația- şi Albania, la Serhi, Români şi“ Bulggari, la Iberi şi la Ruşi. ”
“Succes :misionar a avut: în insula

Rugilor,

în

Holstein, Meelenburg, la:Vengi,: Pomerani, Pruşi,

Livonieni, -Curlanză, Finlandeză.
---:
“Să expunem pe scurt resultatele la care ajung:

papiştaşii prin încercările de convertire.

În Italia Sudică, unde erai Grecă, biserica orien-tală ajunge dependentă de Roma. Ea era ajutată

de Francezi și. Spaniol.
"In Bosnia şi Herzegovina latinii fac: de asemi-nea 6re-care progrese; ' ele: însă nu: sunt de cât
efemere. .
“La Serbi latinii întîmpină

resistență. Bulgarii

şi Românii din peninsula Balcanică trec la: Roma
sub -Ioaniţiu în:1204 şi rămân până la 1234.
„ In Ungaria papistaşii încârcă prin Unguri ca:
să convertescă pe Români, însă nu reuşesc cu.
tâte: măsurile aspre ce se iaii: contra lor. Din
Ungaria se convertesc numai. Cumanii.
- Cât. privesce Rusia, ea -avu şi: timpuri când
teprimi misionari papistaşi, dar nu se supuse

meinic Romei.

Tot -aşa Iberii.:

Intre locuitorii 'din insula. Riigen, din Holstein,
Meclemburg şi la :Veuzi catolicii reușesc şi reu-

gita lor 'este durabilă: Aşa în insula Riigen întrpduce creştinismul episcopul - german “Absalon
(1201 “Serbii: de. la: Nord: fură convertiți de epis„copul Reno din Meissa (1066—1107), iiar Meclemburg şi Holstein sunt supuși influenei catolice prin ducii Saxoniei. şi prin: Eric” Leul cu
ajutorul lui Piceliu, episcop în Oldenburg (41154.
Otto din Bomberg converti pe Pomerani (1124-1128.
iar. monahul

Christian.

din

monastirea

Olivo

pe

Prusieni (1215). „Acești din urmă însă nu se su-
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clarat şi Vilhelm cel tare, cuceritorul Angliei, dar.
cu

el papa

w'a intrat în luptă. Cât pentru

Filip I

al Franciei, acesta în cele din urmă primi m&sura papei, până să se ivescă momentul oportun
ca să respingă

cu succes

o'așa teorie. -

Lupta cu Eurie IV era uşor de susţinut: Acest zege avea mulți vrăjmaşi din causa aroganței şi
a nepriceperei lui, cum şi a purtărei sale imorale.
Mai ales Saxonii erai adversari, ai lui Enrie din
causa cruzimelor lui.
|
Erie IV n'are prevederea dea alege momen: |
tul de luptă. El se pronunţă contra “decretului

papei din 1075 şi nu ţine socotâlă de urmările decretului în ceea ce privesce clerul din împărăţia sa.
Mai mult, el primescela curtea sa pe mulți clerici excomunicaţi de papă. Atunci papa Grigorie VII châmă

pe imperator la Roma ca să se explice. Imperatorul
însă la un sinod din Vorms(1076)escomunică pe papa

pe care-l numesce călugăr falş. La această escomuni- care răspunde

alta din partea papei, după care toţi

supușii imperatorului sunt. deslegaţă de jurămîntul
- «le credință către el. In fața acestei stări de lucruri şi a principilor iritaţi contra lui, Euric IV
face penitenţă şi cere 'ertare papei în 1077 la
castelul de la Canossa. Mustrat de Lombarzi că

„se pleacă papei, Enric IV se ridică din noi
contra Romei. Resultatul final. fa că papa şi imperatorul perd din autoritatea lor. Dar lupta
acesta pentru

învestitură

avea,

să continue.

In aparenţă. imperatorii cedâză la dreptul de
învestitură Acâsta se vede mai ales din concordatul

din

1122

(1119—1124)

încheiat

între

papa

Calizt

II

şi Envic V la Vorms. De ati îna-

inte episcopii se aleg de clericii

confirmă de papa.

Cu acesta

catedralei şi se

episcopii

îşi perd

244

din autoritatea lor. şi rămîn în cea mai strînsă
dependenţă de Roma.
|
|
O nouă lovitură primește autoritatea imperială
în 1213 prin umilirea regelui I6n al Angliei
(1199—1216), care la început nu vroia să primească amestecul

papei

pului, de la Canterbury,
puse. Și se supune

în alegerea

archiepiscu-

dar. care în: urmă

acest rege

în urma

se su-

interdic-.

tului cu care papa lovi. Anglia şi cu luarea țărei
sale şi darea eilui Filip /1 August, regele Franciei. Cu acâsta papii se cred şi mai mult îndreptățiță a. pretinde că ei aii dreptul
de a da regilor
împărăţiile şi că nici unul nu poate conduce un.

stat fără. învoirea lor.
Situaţia acesta bună pentru papi nu ţine mult.
Imperatorii germani din casa Hohenstaufen nu
admiteaii papei dreptul de investitură; ei refusaii papei supremaţia. Lupta. scăzu din puterea
papei, dar în cele din urmă tot el rămîne vie-

torios cu înlăturarea acelei dinastii, şi cedarea
posesiunilor lor principelui Carol de Aajou.
„Sub. papa Bonifaciă VIII (1294—1303) luptele. imperatorilor cu papa reîncep. Acest: papă
se consideră încă suveranal tuturor domnitorilor.
Insă tot cu el se începu şi râdicarea puterei: dom-

nitorilor. Situaţia strălucită de sub papa Inocenţiit

III, care muri la 1216,
Inocenţiu

III,

începu să decadă.

Sub

papalitalea, ajunse la cca mai înaltă

putere, cum nu se vEduse pînă la el și cum nu
s'a. mai vEdut nici după:el. Urmaşul săi. Boni-

faciu

VIII nu

era omul

caresă scie să ţină dem-

nitatea la care Jnocenţiu ridicase papalitatea prin
înălțimea caracterului şi prin superioritatea inteligenţei. Sub urmașii lui Inocenţiu începe să se.
creeze

un

drept

al popoarelor

şi care

are

o pu-

9

psd

SG

ales monahismul. se presintă ca o turmă bine organisată și bine condusă din timpul papei Gri-

gorie

VII. Acest

papă

găsi

în schimb

în monahii, cari cutrieraii ţările ca
"ai penitenţei. Unii dintre ei eraii în
cernici și plini de zel și devotament
tinesc ; alţii însă fanatici şi “doritori

un

ajutor

predicatori
adevăr cuctrat creşde mărire

deşartă. Un contraral lui Hildebrand.şi apărător a causei lui Enric IV, anume episcopul Pultram din Raumburg combătea pe monahi

ca farisei

şi ignoranți, câri căutaii numai. foldse materiale

Și împedieai cultura în monastiri şi căutaii să
țină tinerimea de la început în nesciinţă:: . vae

vobis scribae et! pharisae hypocritae,
tratis, mec sinitis introeuntes intrare.

vos

enin în-

„Buna-voinţa pe care Hildebrand o arăta monahilor în paguba vieței religiâse și morale
a acestor tagme, se resimți. Monabhii apăraă pe papa,
dar

uitai

să-și facă

datoriile,

se

presintai, “uniţi

şi înti”un glas supuşi papei, însă se deteaii în vil6g
ca nisce oi rătăcite. Cu tâte acestea monahismul

se întinde și nu arare ori se vedeai :6meni
din
treptele de sus ale societăţei,. că intraii în
momonastiri și îndepliniaii acolo cele mai de -jos
înSărcinări,
„Cum causele care împingeaii pe mulţi la
viața
monahală eraă multe, tot ast-fel şi modul
sub care
se presintă monahismul era diferit, Mame

nemulțu-

mite cu viaţa socială, consacrai pe copiii
vieţei
„monahale, cum de exemplu este ceasul cu
Guibert
- de Nogent la începutul secolului al
XII-lea. Astfel de mame îşi creseiai copiii sub
directa influ-

enţă a -monahilor. Eraă însă și. de aceia
cari doriaii o viaţă ferită de grijele sociale
şi de aceia

căutaă refugii

în monastiri, Abatele Guibert acusă
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pe unii ca aceştia pentru

că ai dat monastirilor

un caracter lumese şi le-ai săcătuit mijlâcele de
traiii. Cesar de Histerbach spune despre aceştia:
„Rarum esse quod pueri vel juvenes ad ordinem
venientes, quorum conscientias fondus. pecuati non
gravat, ferventes sind, vel in ordine tipedi et minus

bene vivunt vel ab ordine frorsus recedunt“. Exemplul unor pers6ne nobile de-a îmbrăţișa monahismul atrage pe mulți la acestă viaţă. Așa este
„casul grafului Ebrurd. din Breteulîn Picardia. la
stârşitul secolului al XI-lea. Mulţi se duc în mo-

nastiri din cause de lipsă, b6lă, închisdre oră de
frica vre unei pedepse. Că nu. dragostea de a trăi
în o viață -sfintă era tot da-una motivul intrărei
în monahism, se vede: din următârele exemple:

Un canonic se făcea monah pentru că-și perdea
la cărţi hainele ; totaşa un tînăr de; familie bună
se hotări să intre în monahism pentru că perduse
la joe o sumă de bani. Când însă părinţii îi plăti
datoria, el nu mai vroi să se facă.monah. Era
unii apoi cari duceaii viață imorală şi la un
moment dat se hotăraii să intre în monahism,

dar după
înainte.

puţin timp reveniaii la starea.de mai
Aşa

de exemplu

un

preot

care

dusese

o viaţă lumescă desordonată, cădând bolnav intră
în monastire; cum se făcu bine, îşi reluă
de mai înainte. Unii însă sub conducerea
abaţi

înţelepţi

odată Bernhard

amicul
drum,

se

s&i graful
aprope

îndreptai.

de Clairvaux

Aşa

se

spune

viaţa
unor
că

se duse în. visită la,

Theobald din Champagne.

de castelul grafului,

Pe

întâlni o mul-

ţime de hoţi condamnaţi la mârte și cari

eraii

trimiși să fie executaţi. Bernhard rugă pe: graf
„să-i-jerte şi să-i dea lui ca'să vadă de..un-"i
va

putea face 6meni buni. Graful 'se învoi şi Bern-
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hardîi luă cu el la Clairvaux. Resultatul fu bun,
toţi se transformară în Omeni corecți şi cărora
nu li se mai putea imputa nimic.
“Ast-fel monahismul fu un loc de transformare

morală

pentru mulți cari 'aveaii norocul să intre

sub conducerea unor bărbaţi înţelepţi. Viaţa monastirâscă era recomandată în tâte modurile. Aşa
abatele Petru din: Cluny scrie unui cavaler care

vroia să se facă monah,
visita Ierusalimul,

“că

după ce mai întâii va

este

mai. mult

să. caute

cine-va pe. Dumnedeii în: cucernivie şi evlavie, de
cât să călărorescă la Ierusalim. Influenţa .monahismului se respândesce pretutindeni.
Monahii
eraii

consultaţi în diferite cestiuni însemnate. Mo-

nahii distinși prin „cunostinţele şi viaţa lor. eraii
obiect de admiraţiune şi abea puteaii găsi. câte-va
momente

libere,

faţă

cu

dorinţa

Jumeă

ce veuia

la ei, ca să o sfătuiască “şi să facă rugăciuni
pentru ertarea, păcatelor. Lumea, credinciosă mergea până acolo, că nu se depărta de ei până nu
jua câte o bucăţică din hainele cuvioşilor mo0nahi. Urmarea acestei: eredinţe fu, că încrederea
lumei dete-tâtă consideraţia monahilor, pe când

clerul 'mirân se vedea din gli în qi părăsit. Monahii la, rîndul lor se sîrguiai a respândi pacea
între

Omeni, a împăca pe. “toţi și a le cere ajutor

pentru săraci. Monastirile apoi erai locul unde
se cultivaii seiinţele, artele și meseriile. La casuri de lipsă monahii ajutai pe cei în nevoe.
Aşa

în 1117

când era o fâmete mare, în cât mulți

muriaii de fome, monastirea Heisterbach din Colonia împărţi carne, pâine şi zarzavat -la 1500
de 6meni numai într'o di. .
“Dar între monahi se iviră şi curente păgubitâre: vieţei monahale. .
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Aşa

de exemplu unii umbla mai goi, alţii se

abţineaii peste măsură

de la mâncare. Contra a-

cestora serie episcopul Ivo din Chartres, că împărăţia lui Dumnedeii nu stă în mâncare şi băutură, ci în dreptate, bucurie şi pace în Sfi ntul

Spirit. AMai ales contra retragerei din lume şi a
petrecevei în locuri pustii se râdicară unii dintre

bărbaţii însemnați ai timpului, arătând. că însuși Mântuitorul din pustie a intrat în viaţa publică,
ca, să ajute lumea.
Cu timpul cucernicia vieţei monahale, începe să
decadă şi în locul ei vine-prefăcătoria, asemănătăre
vieţei farisaice, atât de mult combătută de Mântuiitorul. De aceea bărbaţi ca Raymand Lullas combat

d că
şi condamnă ast-fel de viaţă, căutân
a dovedi
lucrarea diu afară trebue să. stea în strânsă

tură cu interiorul. -Dacă

legă-

cine-va, dice el, se râgă,

postesce şi se pârtă în haine de penitenţă, fără a fi
pătruns de sfințenia actelor ce sevirzesce, cu acesta
nu îndeplinesce poruncile Domnului. De aseminea,
spune el, numai viaţa retrasă fâră a ajuta pe fraţii
din lume, nu este suficientă.. Când un monah e-

secută mașinalicesce acte de pocăință, ca să-l erâdă

lumea
lumea

sfint, face. o faptă rerea cu care păgubesce
şi-se: perde şi pe el.:

- Monahismul însă aduce servicii mai ales în luptele ce se nasc asupra multor .cestiuni teologice,
ajută biserica în convertirea :păgânilor

şi o ser-

vesce cu ocasiunea luptelor cruciate. In acest scop
se înfiinţeză o sumă de ordine .noui proprii de
monahi şi de monahii, cum şi asociaţii de canonici. regulari, cum şi asociaţii de laici. Aceste din

“urmă luai numele de 'Terţiari când se. uniaii cu
câte un: ordin monahal. De asemenea s'aii înfiinţat

şi ordine cavaleresci. Despre tâte acestea vom vorbi
“în cele următre.
|
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"-$ 68. Ordine monahale.

„ Pe

lângă

ordinele

de

Ordine cavaleresci.

monahi

și monahii,

care
existau de.mai înainte, se mai înființară
în periodul acesta unele ordine mari şi altele
mai mică,
Și „unele şi altele aveati organisaţia lor
proprie

şi fie-căruia îi era, determinat chiar de
la înfiinţare
un. anumit scop. Aceste ordine sunt
:
"1. Ordinul Cartusianilor. Acest ordi
n de eremiți
fu înfiinţat de către Bruno, un cano
nic cult şi in-

teligent din Colonia, mai pe urmă cond
ucătorul
şedlei din Rheims. Bruno ajunse la
convingerea
de a înființa acest ordin, din observaţ
ia sa proprie, că traiul în lume nu pote duce
la perfecțiune. EI înființă o. monastire într'
o vale săl- .
batică” la Cartusium,: nu departe: de
Gren
unde în 1084 se duse cu 14 tovarăși oble,
. Viaţa
eremiţil
or aci era

forte

severă,

trăiaă

în

celule
deosebite, fie-care pentru el, se rugaii-t
âtă diua,
păstraii o mare tăcere şi' se ocupaii şi
cu studii
spirituale“ şi cu lucrări corporale. Ei
înlătura ori-

ce..pompă şi înfrumusețare chiar
din serviciul biserice
Nu. admi
i.teai
- i să aibă la ci nici .aur, nici
argint şi -câud un grat, care visit
ase monastirea

lor, le trimite mai multe obiecte. preţ
idse

de agint, ei le resping” şi. scrii grafului
. că nu întrebuinţeză. nică aur, nici. argint, nici
pentru trebuințele lor, nici pentru biserică, deci
la ce le-ar fo-

losi ?. Atunci graful. le trimite perg
ament, pe care
€i îl.primese cu recunoștinţă,: de
dre-cese ocupai cu' transcrierea cărţilor. Aver
ea
ordinului consta dintr'o bibliotecă frumcea mare a
âsă. Viaţa
lor :fu. tot-d'auna severă şi prin
acesta
ca. şi prin
ocupaţ

ia:cu sciinţele se disting totd'auna printre
cele-l'alte ordine monahale.
;..
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2.

Ordinul Cisterciensilor.

ființat

de către un

Ordinul acesta. fu în-

abate. benedictin anume Robert

care se trăgia dintro. familie nobilă: din Champagneşi care fusese educat de mic într”'o monastire..

Cum Robert nu gasia mulțumireîn ordinele monahale, s'a asociat cu mai mulţi eremiţi, cari duceaii o viaţă rigurâsă, în pădurea de la Moslesme..
In urmmă Robert se desparte de tovarăşi.şi. în Cha-

lons la 1098 înfiinţâză ordinul Cisterciensilor..
Trimis de papa Urban Il-lea la monahii din Moslesme, Robert lasă aci:pe scolarul
sâit Alberich ca
să conducă ordinul, aprobat şi de papa: Urban.
" Regula de. viaţă a ordinului era acea benedictină, .
însă mult mai severă. Numărul membrilor crescu

cu timpul, însă. forte puţin din causa „severităţei
vieţei.. Numai când Berhard din Clairvauz ajunse
conducător al ordinului, numai atuncă înembrii se:
înmulțiră

și se făcură

şi 'alte

monastiri, care ob-

servaii regulele ordinului. [n 50 ani se înființară
500 monastiri. Berhnard era un bărbat de o cultură

superi6ră, elocinte şi fârte sever în viaţa sa. Sub.
conducerea lui ordinul se respândesce în Franţa,
Italia, Spania, Elveţia,. Germania, Anolia, landa, Danemarca şi Suedia.
Influenţa lui Berhard se resimţi asupra lumei
întregi din Apus şi mai ales în timpul cruciatelor.
-3. “Ordinul Premonst: atensilor. Intemeetorul ordinului este Norberi, năcut în Xanten între 1080—:
1085. La început trăi, la curtea. episcopului

Frederic
dlui

Eric

1: din: Colonia, apoi
V,

ca unul

la

curtea. rege-

ce se trăgea

milie - distinsă. Scapat ca

prin minune

dintr'o

fa-

în-urma

unei furtune, când trăsnise. chiar. lângă el, Nor-

bert intră “în cler. EL călători prin Franţa şi Germania ca predicator al. penitenţei şi nu. arare-ori
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împăca

pe cavalerii

certaţi şi -mustra

pe clerici

pentru puţina lor seriositate. Papa Gelasiu II
cu
tâtă ura vrăjmaşilor lui Norbert, îi învoi să
predice unde va vroi. Papa Calist IT confirmă
în"voirea dată de predecesorul” săi și ast-fel
Norbert se retrase într'o pustietate, valea Premo
nstre, în episcopia: Laon. -Aci Norbert înfiinţeză
ordinul, care pârtă numirea după locul unde
luă
".mascere. La 1126 Norbert ajunge arhiepiscop
la
Magdeburg unde încercă

El mâre la 1134-cu
bine săvirşit

să întroducă ordinul săi.

mulțumirea

de membrii

că

vădu

ordinului.

mult

4. Carmeliţii. Ordinul avesta îşi are numele
și
origina din Orient, anume de la muntele Carme
l

din Palestina.

Intemeietorul

ciat Berthold din Calabria

este un Gre-care cru-

(1156),

despre

amintesce preotul Ion Foca după. ce în

sită locul unde

care

1185 vi-

se înființase ordinul. La “începu-

tul secolului al XIII-lea patriarhul latin diu
Ierusa. li
strămm
ută ordinul în: Europa, de 6re-ce
numai putea stă acolo din causa mahomedanilo
r
şii dete o regulă nouă de viaţă. De acum ordinul
începe să nege.că ar fi fost înfiinţat de Bertholă,
ci de către profetul Ilie. Ne
|

5. Franciscatiii. Acest ordin, numitși âl cer-

şetorilor,

fu înfiinţat la 121

de către

Francisc

din Assisi în Umbria. Francisc se hotări la acâsta
,
atunci când luând parte la un servicin în biser
ica
din Porhuncula, ascultă evangelia despre trimit
irea
apostolilor la predică fără aur și argint. "Tatăl
săi
îl certă, iar cetăţenii îl batjocoriaui, când încep
u

să predice

sărăcia,e! singur îmbrăcat într'o tunică

nEgră, încins cu o funieşi desculţ. Totuşi în
1210

pote strânge

în juru-i

vre-o

11 discipoli, dând

formula și regula: de viaţă a ordinului.
Pe lângă
N
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îndatoririle. obicinuite ale monahilor, Francisc a-daose sărăcia cea mai mare, aşa că nu numai mem-.:
brii în parte trebuiau să trăiască din mila cre-:

dincioşilor,

ci şi

întreg

ordinul.

Conducătorii”

ordinuluise numiră: servitori, iar membrii fraţi mici,.

(fratres minores) de unde şi numirea de minoriţi.
In fruntea ordinului se afla un general. Pentru.
întreţinerea ordinului

membrii

lui: lucraii, iar la.

necesitate se adresau carităţei publice. Ordinul.
obţinu aprobarea papei Inocenţiu II cu multă greu- ;
tate. De

acum

şi .pe calea

ordinul

dobândesce mulţi membri:

misionară ajută forte mult bisericei.

latine.

|

In 1212 o discipolă a lui Francisc anume Clara,.
înființă un ordin femeesc

după regulele lui Fran-

cisc. Mai pe urmă se înfiinţă şi un ordin al Ter-.
ţiarilor. La

1226 Francisc

more

şi lasă după el.

mai multe mii de discipoli; el fu declarat de sfint.:
6. Duminicanii, ordin înființat de Dominicus, care se trăgea dintr'o familie de nobili din Ca-

“loroga în Costilia veche..In 1199 fu preotși ca-nonicla . biserica. episcopală. din Osma. Călăto-.
rind o-dată cu. episcopul s&ii în sudul : Franţei,.
observă că se înmulţesc Albingenjii,: din causa
lipsei de predicatori buni. De aceea el: singur se:
face - predicator şi. începe să înveţe. contra sec-

tanților. Mulţi. se adună în jurul săi: şi cu toţii
închiriază

o casă în 'Lulusa. Mai pe urmă

înfiin-

țeză un ordin pe carepapa Inocentiu II! îl aprobă..
Regula

după care se conduceaii era acea -a feri-

citului Augustin, cu deosebire- că înlătură posesiunea de averi, de unde ge numesc și ei cerşe-tori şi declară că ocupaţia principală a ordinului
este predica, de unde se iai numirea, de „Ordo:
praedicatorum“.

„CULTUL
$. 69. Noni abateri : împărtăşirea sub o singură formă*

Stutuele în biserieă.

Biserica Romei reuşi în acest periodsă dea cultului o desvoltare mai bogată ca în Orient. In acâstă

desvoltare însă nu păstră tradiţia veche a, bisericei,

ca să nu se atingă. de părţile esenţiale ale cultului şi de aceea observăm şi unele abateri. Aşa
pretutindeni unde Roma

găsesce

aderenţi, cons-

trînge pe aceştia ca să introducă ritualul roman
şi să efectue -liturgia în limba latină. : Numai
Slavii din Istria şi Dalmația fură învoiţi să aibă

liturgia slavă cu litere glagolitice şi să
buinţeze la cult limba lor.
m

O depărtare, mare

de la spiritul

al: timpului anterior, se

vede

de

între-

prudență

în înmulțirea

nu-

m&rului sfinţilor. Dreptul de canonisare. din 1171

rămâne. reservat papei, care de multe ori iea și.
hotăriri provisorii, adică: declară .provisor pe o

personă că este sfint, ea mai târdiii s'o primâscă
în rîndul sfinţilor. Acesta este usul aşa dis de.

beatificare, ori - de recunâscere

a unui decedatca

meritos. pentru venerare. :.:
;
“Tot aşa sărbătorile. se înmulțesc. Unele din
ele se depărtâză de la spiritul creștin și prin
nume şi prin felul cum se celebrâză. Aşa bunăOră era săbătârea nebunilor şi asinilor. Intre
cele cu caracter creştin, dar departe de învăţătura

bisericei,

găsim:

1. s&rbătbrea

conceptiuni a Sfintei Maria;

pului

Domnului.

2.

nemaculatei

s&rbătârea

cor|
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Inovația cu stropirea

ori cu turnarea

apei la,

„Botez deveni us general în acest timp. ..
Să
O abatere însemnată de la doctrina bisericei
se făcu: în liturgie.: Acesta consta în darea Sfintei

Impărtășiri numai sub o formă credincioşilor laici,
„pe

lângă refusul

de a împărtăşi

pe copii. Intro-

ducerea usului de a se da Sfinta Impărtăşire
sub o singură formă fu considerată ca o eresie
maniheică. 'Tot ca inovaţie apusenii întrebuinţeză
la Sfinta Impărtășire azimăîn loe de pâne dospită.

Oterirea Sfintei Impărtăşiri sub o singură formă
o 'întemeiali apusenii pe cuvintele. apostolului
Pavel:

<cine

mănâncă

ori

bea

cu nevrednicie»,

uitând că atunci, dacă locul sar. explica 'aşa,
nică clericilor n'ar trebui să le permită: împărtășirea sub ambele chipuri. Acestă învețătură
:se
r&spâudi

repede

prin Thomas

naventura Fi susțineaii că
ar fi nu sacramentaliter,

de . Againo . şi Bo-

sângele
ci numai

lui

Christos

ex unionena-

turali sub specie panis. Franciscânii şi Dominicanii apără mult acâstă inovaţie; totuşinu întreg
Occidentul primesce inovâţia. Se opuneai mulți
pentru-că până acum era în us şi la ei împăr-

tăşirea sub: ambele chipuri. Sinddele din Constanța, Basel și 'Trident: declară acâstă inovaţie
„ca lege pentru biserica apusenă.
Abaterea acâsta dă nascere la. multe neînţelegeri, ca şi cele-l'alte abateri ale bisericei apusene,

ba chiar este motiv de protestare. La începutul
secolului. al XV-lea Husiţii din Boemia, protesteză
contra învăţăturei aceştia şi sinodul din Basel (1434) .
le-a învoit întrebuinţarea paharului:la Sfinta Im-

părtăşire,

de unde ei se numiră calisetini oră utra-

quiști. Sinodul declară că refusarea paharului la. :
Impărtăşire nu este de cât o lege desciplinară și
Ist. Biseric,

|

17

258

pe basa puterei ce are biserica acordă Boemienilor,
pentru

motive raţionale,

împărtășirea sub ambele

chipuri, totuşi: sinodul pune obligaţiune preoților

ca să convingă

poporul -că sub

ambele forme acelaş mister este.
- “Tot între abaterile. bisericei

o -formă saii sub

apusene din. acest

timp este şi întroducerea de statui în biserică. Ea
se depărteză de practica bisericei. vechi ecumenice
și introduce

în biserică

figuri colosale. represen-

tând pe Christos, pe Sfinta Maria, pe Sfinţii Apostoli, pe îngeri. Aşaîn biserica de la Vechselburgy
se află Mântuitorul având în juru-ă pe Sfinta Maria
şi pe I6n Evanghelistul. Altarul este plin de statui

forte mari ale Mântuitorului, ale sfintei Maria Şi ale
sfintului 16n şi cu unele reliefuri
mai mici cu figuri

din : Vechiul "Testament. In Italia sculptura este
representată prin Nicolae: Pisano inăscutla 1200),
căruia se datoresce o sumă de opere de artăce
se află prin bisericele de acolo. In Germania este

renumită

catedrala

din

Colonio,

acea din

Praga,

archiepiscopului

Friderie

de Saa-

din Erfurt. In catedrala de la Colonia este turnat

în bronz

figura

verden (î 1368); de asemenea se află acolo statuele
Mântuitorului, ale sfintei Maria şi ale apostolilor
în horul catedralei. Se mai află şi altele, Statui
se v&d la cele mai multe biserici în portale. Cele

mai vechi. sunt acele

de Ia biserica din Trier. Pot

aşa opere de artă sculpturală se găsesc în Franţa,
Anglia și Țările de jos. In Franţa la catedrala
din Chartres,

la Notre-Dame

din „Paris, la cate-

drala din Amiens și la acea din Rheims. In Anglia
la catedrala din Vells şi Ja multe altele. Giovanni
Pisano întroduce stilul german în. Italia. De la

acesta rămase multe opere, în deosebi statuia sfintei

Maria

în biserica din Pisa. In general statuele din
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"biserică se fac de lemn, de piatră, ori de alte materii

aseminea. Ele, după

învățătura bisericei apusene

sunt asemenea, cu ic6nele pictate şi trebuese venerate ca și acelea. Ast-fel că după ce s'a înlăturat
grija de-a nn se aduce vr'o atingere credinţei
creştine s'a desvoltat în apus cu mult gust sculptura,
dar şi cu multă depărtare dde la spiritul bisericei
vechi. -

INVEȚĂTURA.— SECTE .
£ 70. Direcţinnea

teologiei la apuș

Şcâlele teologice de: la apus, mai ales: acele: de
pe la 'monastiri și episcopii, care se înmulţiră mult
în- acest period, cum şi situaţia politică in: care,

se găsia biserica Romei, făcură ca seiinţa teologică să se desvolte mai mult la apus ca la'r&scrit. Este

drept

că

am

găsit şi la răsărit

acti-

vitate teologică și destule pers6ne însemnate: prin
lucrările lor; totuşi,

caracterul

sărit r&mâne

ca o imitație a literaturei pa-

numai

tristice, pe când în apus apar

serierilor din

r&-

lucrări - originale.

Nu puţin ajută sporirea, culturei teologice şi universităţile, care încep să' se întemeeze de lă secolul al XII-lea.
Inceputul unei direcţiuni sciinţifice teologice se

începe sub papa Grigorie VII. La acâsta conlucrase nu numai papii ci şi principii, ca, de exemplu Ladovic VII al Franciei, imperatorul Germaniei rideric IL, Enric I al Angliei şi alţii, cari

sprijinese sciința şi dai ttă ondrea acelor - cari
„se ocupaii cu ca.

me
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filosofie, scolasticii ati de basă pe Aristotel, nu
însă după original, ci din traduceri arabe şi latine. Spre a râdica credinţa la sciinţă, scolastica
aduce o sumă de argumente că doctrinele 'revelaţiunei

creştine

n6scă. Din

sunt

în armonie cu raţiunea ome-

filosofia: arestotelică noua direcţie luă

prea puţin fond, în tâte- însă * se, folosi de. forma,
„acelei filosofii metoda!

- Imtre seolastici se făcu cunoscut la început: cu
ae osebire învățatul 'Lanfrank, un “benedictin, Su-

periorul monastirei

Bec din Normandia,mai pe

urmă arhiepiscop la' Canterbury. - Acesta serie:
„De corpore et sanguine Domini.“ Mai mult se
«distinse discipolul lui și urmaşul la -arhiepiscopie
Anselm (+ 1109., cave se consideră ea părinte al
scolasticei prin îmbunătățirea metodului specula:
tiv. Principiul lui era: -credo ut întelligam, ori în.
stiință trebue a pleca de la, credinră ca să ajungem
în urmă la cunoscinţi prin inteligenţă. Acestor
«oi: le urmă : Petru Lombardul, supra-numit 3la-

gister sentenliarum, episcop din Paris (1159), în
semnat prin lucrarea „libri quator sententiarum“,
care fu întrebuințată în sedlele apusului 300 ani;
apoi Albertaus Magnus, profesor de-teologie la Paris

şi Colonia, 'care
După

era: din ordinul Dominicanilor.

el se distinge scolarul săi Thoma de Aguinio

(1226—1274),. cel mai însemnat pentru teologia
ilogmatică, pe care o urmâză şi aqi apusenii. Din
ordinul Fransicanilor este însemnat Alexandra rin
Hales, profesor de teologie la Paris! Şi scolarul

stii Bonaventura (1221-21214).
„Pe lângă direcţia scolastică se desvoltă şi acea
mistică. "Representauţii

acestei direcţiuni

trari. scolasticilor şi susțineaii

eraii con-

că în religie trebue

să se 'vorbâscă mai mult despre ceea' ce simţim:
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cu inima, de câta căuta motive raționale. Pentru
mistici adevărata religiese cuprinde. în iubirea

de Dumnegeii.

.

Sa

„ Representanii cei mai însemnați ai acestei direcţiuni sunt: 1. Bernhard din Clairvauz (î 1153),
un bărbat distins printr'un sentiment religios profund şi prin elocință; 2. Zlugo din Sfintul Victor

(+ 1141);

3. Johannes Tauler (+ 1361) un predi-

cator însemnat; 4. Gerson, 5. Geinrich Suso (1366);
6. Thoma din Kempen (4 1411); care a scris: „de

„-

Imitatione Christi“.
Sa
Unii dintre aceşti bărbaţi, amintiţi mai sus, prin activitatelor
a ajunseră la mare onâre pentru Roma.

Aceştia sunt:
Se
N
„1. Anselm, arhiepiscop la Canterbury, însem
nat

pentru conducerea şedlei de la Bec şi prin respândirea culturei şi a religiosităţei. Ca arhiepiscop
avu să lupte mult cu uutoritatea lumescă pentru
independenţa bisericei. EI scrise : 1. Monologium,
în care trateză argumentul antologie pentru existenţa lui Dnmnegeii; 2. Cur Deus homo? în care
dovedesce că Christos a fost Dumnedeii adevărat;
3. o carte despre

păcatul

original

„_cepţia Sfintei Fecidre, în care

şi despre con-

pentru
- prima, 6ră

se întroduce în Anglia învățătura despre concep
ţia

imaculată a Mariei ; 4..mai multe rugăciuni.
2.

Thoma

dela Aquino,

care de tînăr se retrase

de lume și se duse în ':monastire ca să se ocupe
cu sciinţa şi să servâscă Domnului. La 17
ani
era în. ordinul Dominieanilor sub conducerea
lui

„Albertus

Dlagnus.

Incă

tinăr ajunse

profesor

de

teologie la Colonia şi Paris şi. se distinge
ca predicator. şi expunător fidel al doctrinei creştine.
Mai
pe:urmă fu profesor la Roma; apoi cardinal.
Cu-

rând

însă

întră

în. monastire,

unde

se. ocupă

cu.
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sciinţele și ajunse cel mai renumit dogmatist în
apus.El muri în'1274.

Serierile lui sunt .nume-

râse şi pline de erudiție şi înţelepciune creştină.
3. Bonaventura, numit aşa de Francisc, după
mârtea căruia intră în ordinul Franciscanilor la
21 ani a etăţei sale. El fu amic cu 'Thoma de
la Aquino, fu profesor la Paris şi uimi lumea.cu
cunoscinţele şi virtuțele sale. Bonaventura se distinse prin serieră, prin predici şi prin “dragoste
creștină. El fugi de mărire, dar papa . Grigorie

X-lea îl făcu episcop cardinal la Ostia și'l trimise
la conciliul din Lyon' (1274). Bonaventura more
în 1274 şi papa Sixtus V-lea îl puse în rîndul
învăţătorilor bisericei. Din numerâsele sale serieri,
mai însemnată este Breviloguim, o carte . de teo- logie.
|
Să

„4. Insemnat este şi Bernhard de Olairvauz. Des-

pre el se vorbi
ciensilor. . -

la ordinul
i

$ 71. Secta Catarilor,

Biserica

monahal

al

cister-

a Albigenjilor și Valdensilor.

apusenă avu

să-sufere multe neplăceri

încă înainte de reforma religidsă.a secolului
-al
XVI-lea.

Aceste

nemulțumiri! îl-vin

din

partea.

unor sectanți, cari: învaţă contra ei şi tind: prin
tâte mijlâcele ca. s'o -arăte că nu mai. represintă
adevărata doctrină creştină. Neapărat că. în parte
ei aveaii dreptate, când ne gândim la inovațiile
introduse de biserica Romei şi la modul ei de'a.
se. presenta ca stăpânitâre nu numai asupra în-

tregei biserică

creştine,

dar

şi „asupra statelor.

Dintre aceste 'secte vom trata ati:
„1. Despre Catari. Din secolul al XI-lea în unele:
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părți ale Apusului, în deosebi în Itali
a de Sus. și
Franţa, începu să se r&spândescă unel
e învățături,
„care loviaă în ierarhia, “ŞI învățătu
ra ce ea repres
enta.

Aceste

învățături prind

în popo

r, care
era nemulțumit pe multe locuri de
clerici, In
fruntea, nemulţumiţilor erati. nisee ereti
ci. La început. se respândesc. în Italia,. venind
din Bulgaria,. după ce acolo s€ stabiliseră
Paulicianii şi

de acolo trimeteaă misionari în
tâte părțile. Ereticii aceștia se numiai Catari şi
Publicani, pâte
o transformare a numeluide Paul
iciani. ::
„- Catarii învățaă că. sunt două
principii, unul

bun

-şi. altul

r&ă.

Principiului

bun

se

datoresee.
sufletul, iar. celui.
râii materia: și lumea vădută.

Principiul

bun

Testament,

cu

este

etern,

cel r&i

este

creat ȘI
cădut din starea de fericire. Christos
este mai
mic ca Dumnedei, el 'are corp
real. Sfintul
Spirit este mai mie ea Christos și
diferit în substauţii de 'Tatăl şi de Fiul. Omul este
predestinat
la fericire ori la mârte. Ei nu prim
esc Vechiul
deosebire

Solomon și profeţii. Din

Iov.

Psalmii,

cărțile lui

Noul Testament primesc

cu deosebire evangeliile. -Respini
g
sfinţi şi nici rugăciuni. pentru
ei.

tradiţia, “'aă
Invierea - n-o

admiteaă. Ereticii . considerau numa
i biserica lor
curată, pe cele-lalte.:însă ca sub
.stăpânirea lui
Antichrist.

Din 'Daine nu admit nici. una,
botezul
este numai. o spălare cu apă. Invă
ţaă însă despre
un bote

z intern, de: aceea cereail .să se
reboteze
aceia cari intraîn secta lor.
Preoţi. adevăraţi
erai numai la ei, Sectarii aveai
un șef, care locuia în Bulgaria, 12 magistri, 72
episcopi, diaconi
şi misionari. Ei se împărțiă
în perfecţiși imperfecţi, aveaii şedleîn multe:
Părți, nu mâncau
carne şi se ocupaii cu lucr
ul. .. a
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condamnă

zona

l VeII şi conciliudin

Lucius

papa

1184

In

Catari;

pe

se respân-

ei

totuşi

desc mereii,. aşa că Inocenţia JII se Ve silit să
ea

|

lor.

contra

severe

măsuri

2... Albigenji?. Aceştia sait numit

oraşul

Albi, unde

văţaţii începuse

erai

în număr

să :arate. nesciinţa

după

ast -fel

fârte mare. În-

clerului,

iar

poeţii îşi rideai de el. Un noii: curent, distins
printr” o ascesă 'severă şi prin fanatism: contra bisericei, iea locul ierarhiei bisericesci. Acest curent
era condus în Franţa de câtre Albigenji, cari duc
până acolo lumea că nu mai primesce pe preoți.
Bisericele ajung gole, preoții - nu mai ail servicii,
lumea rămâne fâră preoți, Gmenii muriaii fără-a
Secfi împărtăşiți şi copiii nu mai 'eraii botezați.
tanţii. învăţa că lumea. fu creată de: diavolul, nu

primii Vechiul “Testament, biserica, "Painele şi
serviciul dumnedleesc. extern. In” viaţa” lor! de şi

eraii severi, ca și Catarii, totuși erai periculoși
pentru “stat,

de

ore-ce. nu

se

supuniaii

la nici: 0.

„lege hisericâscă ori civilă.
Faţă cu învăţărura ereticilor şi în vederea: situaţiei de plâns care se crease bisericei,' pretu-

tindeni pe
Inocenţiu

unde

eraii

sectanți,: papa

ast-fel. de

III luă măsuri. severe. EI făcu. acâsta

mai ales pentru că nu reușise prin cuvînt ca să-i
întâreă de la calea

lor greşită.

Monahi

din

or-

dinul: Cisterciendilor sunt trimişi la ei cu puteri

depline ca să iea măsurile ce vor crede contra
„ereticilor. Spre mirarea. .papei, unii: din €ă se asociază cu ereticii. “In cele din urmă biserica se
uni cu statul și împreună hotăriîră o cruciată contra
ereticilor în 1209.. Numai : inquisiţia i-a nimicit
după o luptă de ;20 ani.. In secolul al XIII-lea

se mai v&d Albigenji în Anglia.:

pă

267

dincioşilor; 7. Resping "Tainele, ceremoniile, purgatorul, celibatul, posturile şi venerarea sfinţilor;
8. clericii- toți nu trebue să aibă bunuri temporale; 9. Resping tradiţiunea şi învățătura Sfin-.

ților părinţişi scriitori bisericesci..
$ 72. Indulgenţele

şi escomunicarea

„Biserica lhomei din diferite motive întrebuinţă
pentru ajungerea scopului ce urmărea şi mijloce
contrare cu învăţătura creştină. Condusă în mare

parte de morala iesuitică că scopul justifică mij„l6cele,

procedă

Roma

ușurință,

în

multe

casuri

cu_atâta

în_cât justifică nemulțumirea generală

ce_se arăta. contra ei aprope din t6te părțile, după

Inocentiu III-lea. Între aceste mijlâce vom trata aci:
1. Indulgenţele. De mult începuse să se stabilescă că la determinarea penitenţei nu trebue
să se .aibă. în vedere lungimea timpului, ci in
fluenţa, ei asupra sentimentului. 'Lotuşi.. rEmâne
încă în consciinţa, bisericei necesitatea mărturi-

sirei şi ertarea păcătosulului

de a lega şi a deslega. Episcopii aveai

preotului

dreptul

prin puterea. dată

de

a

pe de o .parte

decide
unii

în

casuri ; însă

diferite

credincioși

din

propria, lor

des-

hotărire, de alta chiar episcopii, cer Romei
legarea cum

să se procedeze în unele împrejurări.

Acest obiceiii face ca episcopii cu timpul să pârdă

din autoritatea lor şi să se recunâscă dreptul su-

veran al papei şi în ertarea păcatelor. Călătoria
credincioşilor la Roma se făcea din causă că acolo
găsiai

mai bine ertare „pentru

păcatele lor,

de

multe ori frte grele, de cât la episcopii respec-.
tivi. Faţă

cu acest

[

obiceiiil unii

epişcopi

protes-
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extinderea puterei lor de escomznicare.
Este drept
că biserica are dreptul de a escomunica
din sînul
SăiL pe aceia, cari prin învăţăturile şi
purta
lor: devin. periculoși bisericei și creştinilo rea
r. Ea
are să încerce însă. tote mijlOcele pent
ru ca să
îndrepte pe cei abătuţi și numai când îi
vede că
se
ţin “cu

îndărătnicie

pe

calea

apucată,

are să

pronunţe escomunicarea. Biserica Romei
însă şi
acum, după cum şi mai înainte, nu ţine
sâmă de
„practica bisericeiEa
. escomunică din sînul ei pe
toţi câţi:se opun pretențiilor ci. Escomuni
earea
se dedea “mai ales de papa, dar și: epis
copii se
folosiaii des'de 'ea, aşa că imperatorii se
văd siliți
:a lua măsuri, chiar unii episcopi încep să
se plingă,
-că
prea':se nesocotesc legile bisericescă în
pron

unarea escumunicărei. Așa face bună-6ră
Flinlmar
«din Rheims. Numai când puterea papi
lor "deca
-escomunicarea perde din valora ei și: în acest de,
” timp
imperatorii
ard bulele de escomunicare, cum face

„Filip cel Frumos al Franţei. Sinâdele 'se: pron
unță

și ele contra modului Ușor cu care 'se
deteai
“bulele'de escomunicare. Așa se face la
Constanţa
Și Basilea.
"Cum vedem încercările papilor de a,
lovi în
doctrina. bisericei ai: de resultat perderea
, autorităţei de care se bucura,

dar în. acelaş

revenirea lor Ia; sentimente. mai creștinesci.timp şi
Nici

indulgenţele

nu se vor

mei -Penitenţei și nică

mai da cu anihilarea Tai-

escomnnicarea nu se va
mai îndrepta contra persânelor care n'av
eail altă
"vină, de cât nu .se supuneaii actelor
arbitrare ale
„papilor,
a
|
DR
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PREGĂTIRI

$%3,

PENTRU

REFORMA

.

Nemulţumire generală în biserica de apus și
tendinţele de reformă,
'

Din „expunerea ce am făcut asupra - abaterilor
Romei şi din arstarea curentelor de nemulţumire

ce se observaii în apus, care se manifestaii prin
secte vrăşmaşe

apusul

Romei,

era 0 dorinţă

seriea.. Roma

se

ca

creştină

şi prin

vaţii

punea

era biserica,

că în

calea

lumei

indicată. de

întroducerea
în

întreg

reorganiseze

prin purtarea 'sa arătase

Sa depărtat de la calea
se

constată

să se

că

învăţătura

a o:sumă :pe

progresului.

bi-

Ea

care pe când. representa

nu

în0mai

doctrina

ecumenică,se îngrijea de binele credincioşilor.
"Pendinţele de dominaţiune
trasformase pe conducătorii ei în nisce instrumente lacome,: gata de
a profita de cea mai mică slăbiciune omenâscă,
ca să'şi mărâscă puterea. Istovită prin lupte de
multe oră sterile, Roma nu mai putea resista,mai
ales :când începea să se formeze un fel de drept
al popsrelor, din care să reiasă consciinţa demnităţei

statului.

Roma

nu va mai avea

de cât cu-

rajul rezistenței. dar îi va lipsi puterea morală,
pe care s'o pâtă opune curentelor uriașe ce -se
formâză. Și cum ar fi fost în stare papii:de multe
ori necredincioşi, ca să-şi apere credința ? Cum
sar fi opus lumei laice, sătulă de tirania papilor,
nisce papi la ale căror curţi domnia. inmoraiitatea ? Ce ajutor să găsescă papii în clerul înalt,

când el era urit de popor pentru purtarea sa as„pră ? Nu! Un cler care.apăsa poporul şi îşi petrecea viata în fapte necreștine nu mai
(

avea dera-
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nitatea

ca să se susțină

și încă

să mai

sprijine

și pe papa. Cu deosebire poporul ȘI şefii lui —

se vor declara

aprigi

inamici

ai papei, când vor

“aveala spatele lor pe chiar clericii „distinși prin
cultura şi viaţa lor şi cari se vor manifesta pe
față contra stărei de lucruri din biserica Romei.
„O nemulţumire generală începe a se manifesta,
pretutindeni. Lumea „creștină: nu - mai putea suferi ca prin inchisiție să. i se impună credinţa.
Mij6cele 'de: care se foloseaiă papii eraii din cele
mai rele...
Sa
Da
„Dacă se mai vedea lume evlavi6să către papa,
acâsta' se datorea puterei sentimentului religios şi
deprinderei. Un sinod chiar—acel din Constanţa
— pronunţă anatema contra papei 16n XAIII şil
învinuia că este atei şi criminal. Un. Inocenţii
VIII (1484—1492) avea 16 fii bastardi,pe cari
i întreținea din averile pontificale,
iar papa A-

lerandru. VI (1492—1503)
era cel mai desfrinat

și mai feroce, murind

gătise

unora

dc otrava. pe care: o pre-

din cardinalii

săi.

a

„“Incercără de reformă se văd chia
în sînul
r bisericei. Sin6dele din Pisa, (1409), Constanţa (141
—1491) şi Basel (1431—1438), cer cu tărie:
ca
să se reformede biserica în capul și în membrele
ei. Papa nu pricepe situaţia şi continuă 'pe calea

apucată;

el vroesce

reforma,

dar nu

admite nici

să se vorbâscă de persâna: sa, necum''să. se
facă

vr'o atingere

în cele

ce el vroia,

De. aceea

un

luliă.Il (1503—1513) nici 'nu ține soco
tâlăde
cele ce se' spusese și se hotărîse în sinâde
le amintit
„de 'acei
e cari vedeai 'r&ul bisericei. Preocuparea sa era resboiul şi întinderea dominaţiunti.
Ast fel îl vedem luptând cu. Germania,
cu . Italia
şi Franţa.
4
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Principii, cari sărăcise in luptele cruciate, nu
vedeaii cu ochi buni pe papa. Ei nu vroiai să- ȘI
perdă autonomia, dar.se vor uni la nevoe cu regii.
pentru a lupta contra papei. Vor cerea de ase-

menea ca să pună mâna pe averile bisericei, oferind
ajutorul

lor inamicilor papei

presenta

ocasiune.

Contra papilor

va face

atunci când

şi ca ajutători la reforma

în biserica apusână fu

se va
ce se

şi amanismul,

o

direcţie culturală, care tindea la reînvierea studiului clasic. Incă înainte de căderea Constanti-

nopolului Greci

erudiţi se duc în Italia şi în alte

părţi ale Apusului. Aceştia respândiau studiul
clasicilor greci și provocaii pe apuseni, ca să se
ocupe cu el în legătură cu al clasicilor latini.
Unii italieni ca Aarispa şi Francisc Filelfo, învățaţi în şcâlele grecesci de la Constantinopol, trans-.
plantară în ţara lor cultura obţinută. Florenţa şi

Roma

ajung oraşele

principale ale

umaniştilor.

Invierea literaturei latine clasice se datoresce lui
Petrarca şi DBoccacio. Şi unii şi alţii — greci şi
italieni — încep o viaţă nouă, din care teologia
perde. Ea perde din causa situației bisericei cum

şi din causă că teologii se întrec a fi umaniști,
pe când umaniștii deconsiderati religiunea. Umaniștii combat 'scolastica ca o direcţie sâcă, fug.
de ea şi cad în opiniuni contrare” creştinismului
şi favorabile scriitorilor păgâni.
Se citesc cu predilecție poeţii greci şi latini,
dar se deconsideră Noul Testament. In Spania

umanismul
poliglotă

este creştin şi lui se datoresce biblia
de la Alcala.

In

Germania umanismul

găsesce contrară în episcopi şi în ordinul. Dominicânilor.

Aci este însemnat

rea sa <Epistolae
st,

Hiseric.

obscurorum

Reuchlin, prin .scrie-

vivorum»

ca un
18

$ 74. Vicleit, Muss, Savonarola:

Representanții nemulțumirci generale contra
bisericei apusene, pe' lângă umaniști, sunt 'a-

cești trei bărbaţi, cari

chiarcu

luptă pentru introducerea
în” spiritul creștinismului.

riscul vieţei lor.

“unei vieţi bisericesci Câte-şi trei: fură ani-

maţi de idei bune și folositâre, de şi în învăţă-:
turile lor aii şi erori. Aceste erori sunt urmarea!
naturală a spiritului de . reacțiune ec se -face şi
dacă un timp vor turbura consciinţele: creştine,

va veni vremea de reculegere, care va arăla aceea
ce: este bunși conform cu doctrina lui Christos. .
“Să vedem cum fie-care Iuereză ca precursor al
reformei.
1.. Vicleff.. Ion Piclef. se născu într'un sat al

ducatului de Jork în 1:524, 'studiă la Oxford şi
se consacră vieţei elericale. El era de un caracter
statornice şi «le o inteligenţă al€ză, cum ait recunoscut mulți din compatrioţii sti. Nemulțumit cu
situaţia în care se afla biserica, Vicleff în - predicele sale arăta relele în: care se afla monabhis-

mul. şi clerul superior. Cuvîntările: sale găsiai
aprobarea ascultătorilor. Monabii însă îl -acusă
de eresie la papa Grigorie XI, iar acesta poruncesce să se cerceteze casul. Cercetarea w'are nici
un resultat, căci el era sprijinit de rege.: Încurajat,
- Vieleft “predică mai cu tărie:şi atacă nu numai

disciplina 'bisericei, ci şi învăţăturile ei, mai ales
acea

privitâre

la

'Transubstanţiare, imitând

pe

Berengar din Tours. Atunci universitatea, - care-l
sprijinea,

se pronunţă contra învăţăturei sale. Un

“sinod ţinut la Londra condamnă
24 de proposiţiuni din doctrina lui Vieleff. Ca urmare el fu
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depus din oficiul săi şi constrâns a se supune
autorităței papei. După acesta se retrage la parochia sa Luttervorth și more la 1384 în etate
de 60 ani..
i
Invăţăturile

lui Vicleff.

scrierea sa 'rialogus.
Sfinta Scriptură este

se

găsesc

expuse

în

Aci el învață că numai
isvorul de cunoscinţă al

creștinismului; deci respinge Tradiţiunea. De aseminea se pronunţă contra indulgențelor, a mărturisirei, a 'Tainei. Srintului Maslu, a venerărei

sfinţilor, contra monahismului şi a clericilor. Despre
Taine învaţă că ele aii putere numai când cel ce

le săvîrzesce este în stare. de curățenie perfectă,
Vicleff învaţă apoi că: nimeni nu trebue să se
supună autorităţei civile ori bisericesci, dacă representanții ci sunt vinovaţi de ucidere. In bi-

serică nu recunâsce

de

cât

preoți

şi diaconi şi

se pronunță contra averilor bisericei,
terei civile ca s'o iea asupra ci,

cerând pu-

Vicleff avu mulți adepți numiţi vicletfiiţi şi
cari se luptaă ca să 'iea bisericei averile şi să le
dea statului. Imperatorul Enric IV luă măsuri.
aspre contra lor. Doctrina lor. fu condamnată de
un sinod ţinut la 1413 la Romund şi la Constanţa.

.

2. Huss,

Bethleem

e

ln

Huss

din Praga,

o

era . predicator

la

capela

confesor al reginei şi pro-

fesor de teologie la Praga.
. ..
„EI făcu cunoscință cu scrierea lui Vieleff
„'Dria-

logust şi“ plăcu mult.
Corect, elocinte şi deprins
cu dialectica, Huss se alipesce la învăţătura
vicleffiită şi opune mare resistență papei.
EL recomandă să se citâscă scrierea:
lui Vicleff
“Triologus în “limba: boemă. De acaiaşi şi traduce
părere cu

_
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el era şi Ieronim Faulfisch, un -nobil care se .afla
la curte şi care preda artele libere.
" Succesul ce obținea Huss făcu pe arhiepiscopul

„ «lin Praga, ca să oprâscă citirea serierilor eretice, .
pe care le: declară bine de ars. Lucrarea arhiepiscopului

se lovea

de autoritatea regelui Venzel,

care favorisa pe Huss.

Ia

Intervenirea papei Alezandru Vleu din 1409
are acelaş resultat. Mai pe urmă papa J6n XXI-lea
însărein€ză o comisiune, care: să cerceteze învăţătura lui Huss. Acestă comisiune în 1413 declară
pe Huss şi pe prietenul săi Ieronim «le eretici şi
se pronunţă pentru escomunicarea luişi pentru
iinterdict la toţi cari se alipesc de ei. Arhiepis-

«opul din Praga execută şi pronunţă interdictul
asupra orașului Praga, cu escepţie de castelul regal.
Huss însă nu se descurajază. EI plâcă din Praga

şi pretutindeni pe unde se duce predică contra „papei şi a cardinalilor. Apoi compune şi câte-va
scrieri.

Aşa:

«Anatomia

membrorum

Antichristi,

De sacerdotum et monahorum. carnalium abomimatetione, De mysterio iniquitatis Antichristi -și
“Practatus de ecclesia.» Din acestea se vede că Huss
învăţa: 1. Ca şeful bisericei este Christos; 2. că
biserica

este un

corp mistic;

3. că membri ai bi-

sericei sunt numai cei predestinaţi ; 4. biserica este
o: societate nevădută, deci n'are nevoe de condu<ători viduți; 5. pocăinţa singură aduce mântui-

rea; 6. creştinul nu datoresce nici o ascultare bisericei. In deosebi de Vicleft, Huss primesce 'Trau-

-substenţierea. “Universitatea din Praga

respinse

Da
lui FHuss.
multe din învăţăturile
După o predică zel6să pe la sate, Huss se în-

târce la Praga. Papa care: audise de succesele
dui Huss, îl châmă la sinodul din Constanţa să
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se justifice. La
gismund,

care.

sinod luă parte şi imperatorul Si-

acum

.era pe tron. De

ȘI avea

asi-

gurarea imperatorului, totuși Huss fu pus sub pază
până.să se pronunţe :sinodul. Acesta condamnă
ca: eretice 40

proposiţ.ii
din -scrierile

lui Și cere

să se supu
- decis
nă
iunei recunoscându-şi er6rea,
Hus refusă şi la 15 Iulie este condamnat ca
eretic, după care fu ars pe rug.
“ Decisiunea

sinodului

public şi acesta cresce
Ziska se pune

provâcă

mereii.

Un

nemulţumire

re

în

care. Idu

în fruntea husiţilor. şi se adună

pe
„muntele Hardistin, numit de ei Tabor,
de unde
se dic şi taboriţi. De aci în număr de vio
40000
se duc la Praga și “încep lupta contra catoli
cilor.
Ei. dărâmă casa municipală, aruncă
13 consilieri
pe ferestre,
pe cari lumea de afară îi masacră,

apoi plecă
totul prin
„mârtea lui
cari cereaii
boriți, cari
La

sinodul

în alte oraşe și prin sate şi nimicesce
sabie și foc din ale catolicilor. După
Ziska husiţii se împart -în Calixtini,
Impărtășirea sub ambele forme şi 'Tarămân “strâns la doctrina lui Huss.
din Basilea (1431) Calixtinii se unese

„cu Roma, care le învoi paharul la Sfint
a Impărtăşire. In 1484 'Taboriţii sunt învinşi
de Calixtini,
după

Moravă.

:3.

care

unii dai

ut

Savonarola. . eronim

nascere

sectei

fraților

_

o

Savonarola

se

.

ridică

contra bisericei apusene, respingând
mărtu
şi indulgenţele ; el susține Impărtăşirea risirea
„bele speţe. Se născu în Ferrara (1452 sub am) şi: din
1489 se afla la. Florenţa, unde
ea monah în ordinul Dominicanilor se îndeletnici
cu citirea scrierilor lui. Casian, Ieronim şi Augustin
şi cu Sfinta
Scriptură. Dotat cu talent oratoric,
curând se
face vestit
prin :predicele

sale,în care

ataca

pe
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papa

şi

clerul

inmoralitatea

pentru

se

în care

aflaii. "inta sa era ca să formeze un curent pentru
reforma bisericei. Papa Alezandu VI-lea îl châmă

la Roma,

dar.el.nu

se

duce. .In urmă

ridică dreptul de a predica.

Cum

papa

îi

Savonarola nu

înceta, el fu prins din ordinul papei şi 15 din
cei mari inamici ai lui Savonarola, fură trans-

formaţi în tribunal pentru judecarea învățăturilor
lui. “Tribunalul îl declară eretic şi “1 condamnă
a
|
la morte.
La 23 Mai 1498 Savonarola fu ars.
„Scrierile lui Savonarola sunt: Triumphus crucis, De simplicitate christianae vitae, despre Psalmi,
epistole spirituale şi axetice și predici. Din ele
se vede

că acest bărbat era cult, în multe

părți |

original şi cu o dorinţă fermă pentru îmbunătăţirea stărei morale.
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PERIODUL AL, [pir
ISTORIA UNIVERSALA BISERIGĂSCA DE LA 145 PÂNA AST:
BISERICA ORTODOXĂ.
$ 75. Căderea Constantinopolul
ui sub Turci.— Biseriea
sub Mahomed II și urmașii
s&i.— Firmanul dat
patriarhului Ghenadie,

Progresele mari pe cari “Turcii
le fac în Europa, ai o mare înrîurire.şi asu
pra bisericei ortodoxe de răsărit. Mai ales ort
odoxismul. sufere

tâte

urmăririle

triste

ale. perderilor,

statele ortodoxe, pentru

în strânsă

legătură

ce

le îndură

că, el în tot-l'a-una a fost

cu

statul,

In

cu

Statul,

biserica

răsări
nu.tse
vede nici gândirea: de vr'o sup
remație a bisericei
asupra statului, necum să se găse
scă că vr'o dată
că biserica de aci ar fi exercitat
o ast-fel de auto

ritate.

Strâns

se bucură

când

unită

ortodoxă

el merge bine și se întristeză când

vede că vin asupră-i greutăți
, pe cari însă totd'a-una le împarte cu el.
Si
„De aceea când mehomedanism
ul ajunsese până
aprope de

Constantinopol, biserica de aci,
mamă
a ortodoxiei, sufere, cum am
dis, urmările triste
ale puterei musulmane, cum
sufereaii şi cele-Valte
biserici pairiarhale din Asia,
cari fuseseră aservite de 'Purci. Iar când în 145
3 Constantinopolul

cade,

situaţia

patriarhiei

de aci

se schimbă cu
totul. De acum înainte nu maj
exis
tă o împărăție
bizantină, nici o biserică ort
odoxă patriarhală ca

până

acum.

Se

înțelege

totul independența,

că dacă

biserica

Grecii

perd

cu

nu se nimicesee de
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tot. 'Prăesce biserica,

dar

câtă

suferință pe ea,

ca să vadă un tare conducător al statului şi catedrala.
ci, Sfinta Sofiu, împreună
cu cele-l'alte
biserici mai mari din imperii, transformate în
moschee. Şi dacă motive de ordine politică n'ar

A silit pe învingătorul Mahomed II (1451—1481)

să “acorde 6re-vuri avantagii bisericei, de sigur că
starea acesteia ar fi fost şi mai grea. Biruitorul

scia îusă că trebuesă liniştescă pe creştinii din
Constantinopol, -ca să pâtă avea siguranţa ordinei
în noua sa capitală.. Ast-fel, şi pentru acest cuvînt, creştinilor li se. asigură libertatea religiosă.

Acei din Constantinopol, pe basa asigurărilor date,
îşi aleg patriarh în locul ce era vacant, pe Gheorghe Şcolarul, un renumit învăţat, care este cunoscut

sub numele de Ghenadie I[(1454—1456

+ 1459).

i-a mai
Acestuia sultanul, pe lângă investitură,.
„conferit şi tidul de Etnarh al Grecilor creştini
dim împărăţia turesscă. “Tot pentru ca să potă
«căpăta încrederea creştinilor, Mahomed II ceru
„.de-la Ghenadie să-i presinte confesiunea de cre-dinţă a, creştinilor, ceea-ce patriarhul şi fâcu.:
Mai

mult

încă,

fapteşi printr'un
nadie

asigură

de

la

vorbe

sultanul

trece

firman. dat patriarhului

libertatea religi6să.

la

Ghe-

Iată în. dispo-

:siţiile sale principale coprinsul acestui firman.
“Ca primul şi cel mai însemnat oficii pentru
-conducerea supușilor . săi, Mahomed recunâsce
l Constantinopol. Patriarhulni îi
patriarhatudin
unui paşă de clasa întăia şi |
rangul
recunâsce
bisericeşti

şi: civile

“lăturarea . patriarhului și “acesta,

apreciind

în. drepturi
“întăreşte

peste

din casa
națiunea grâcă. Salarul i se plăteşte
statului iar organisaţia sinodului rămâne aceiași
-de "până acum. Sinodul -pâte cere sultanului în-

moti-
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vele, decretâză, depunerea.
cerea

bisericilor

Patriarhul are condu-

și - monastirilor

şi pote depune

pe episcopi şi arhiepiscopi cu beratul sultanului.
De asemenea își păstrâză dreptul de a pedepsi
pe clerici.
Sa
„In afaceri civile patriarhul are jurisdicţia
asu„pra afacerilor de căsătorieşi divorț și este competent să judece diferendele
„Greci, dacă ei se adrescză
nosce patriarhului dreptul de
clerului și fie-care grec este

ce sar nasce între
lui, Firmanul recua pune dări asupra
obligat a testa bise-

ricei pentru întreţinerea ei. şi a clerului a,
treia
parte din averea ce rămâne după el. 'Pote aceste
a
aveaii menirea să facă pe Greci să nu mai
vadă,
în "Turci nisce vrăjmași.
|
Ghenadie “a sciut să folosâ
” dispos
sc
iţiile
ă

cele

bune ale lui Mahomed pentru folosul biseri
eri,
înființând şi o mare şcâlă în Fanar, în
acâstă
parte. a capitalei pe: care

cuceritorul

o dete

populaţiunei grece.
SE
:
Ia
Sa
Cum însă intenţiunile 'Pareilor nu eraii curate
,
liniştea n'a durat mult. Ghenadie. se retra
ge din
scaun peste.2 ani, iar. urmaşii săi sufăr
mult de

la “tirania

turcescă.. Așa

Josef 1

(1464—1466),

al treilea urmaș. al. luă Ghenadie, are durerea, să
se vadă . maltratat:de Mahomed
II, pentru că nu
vroise să dea aprobarea: sa la o căsătorie
neînvoită

de legile bisericesei. .

Odată. calea acesta apucată,

se continue,

mai ales că

o

n'a fost grei

şi fanarioții

-

să -

veneaii

în
ajutorul turcilor. Aceştia .setoşi.
de bani, profitait
de decadenţa Grecilor, luai bani pentr
u a confirma
pe patriarh, așa

că cu. greii se va

urca de
aci înainte pe scaunul patriarhal vr'o
pers6năcu
merite..Se vor vedea nu numai aprob
ări de :pa-
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gorie al V-lea numai bănuit că ar fi de partea revoltaţiior, este spânzurat la uşa Disericei. Furia.
"Pureilor se deslănţuesce nu numai în Constantinopol, ci în într6ga biserică ortodoxă de sub do-minaţia tureâscă. Nu se mai respecta nimic, nici
avere, nici pors6nă, nici demnitate: toţi cădeai.
sub furia tureâscă. In turbarea lor Turcii încep:
să regrete că n'au sciut să sfirşescă mai de tim-puriii

cu biserica

creştină.

Dar ceea

ce

n'ai

fă

cut în mai mult timp, încercă să facă acum cât:
mai repede. Numai că Duumedeii n'a părăsit pe...

ai s6i şi prin puterile Europei

oprese pe

Turci:

să-şi esecute planul lor neuman. Prin hatișeriful din»
1839 sultanul Abdul Medschid garanteză din noii:

libertatea religi6să a

creştinilor,

pe lângă

cele-

l-alte drepturi cetăţenesci. De fapt nu fu de marefolos nici acest hatişerif, căci “Turcii, barbară din:
firea lor, uitaii lesne că datorese omenie locuitorilor:
baştinaşi. Abia după 1856,în urma tractatului de la.-

Paris, Purcii par mai dispuşi să asculte de poveţele-

puterilor europene şi prin manifestul din 18517 (aşa
dis Hatihumajun) sultanul garantâză libertatea creş-

tinilor din imperiul săi. Din acest timp s'ar putea:
dice, că creştinii ai vădut împlinită şi arqătorea.

lor dorinţă de a nu mai îi persecutați din motivereligi6se şi de a se da voe mahomedaniloi de a:
trece la creştinism, atunci când vre unul din ei
ar

voi. Dar

pectate

mai

o libertate efectivă

creştinii

și drepturi

res-

din imperiul turcesc de cât:

după răsboiul din 187171—79 declarat de Ruși Tur

cilor. şi la care aii participat cu atâta succes Şi.
armatele române sub înţelâpta conducere a A. S..
..
.
Principelui Curol,: azi Rege al României.
_ Starea tristă

“creştinii

din

în

care

imperiul

s'a găsit în tot acest timp:

otoman,-a

făcut.

însă.pe:

-
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chee,

iar creştinilor

abia

li

se

încuvimţeză

ca

să-şi didescă unele de: lemn. Pedepsele cele mai
severe: se iaii contra clericilor şi a creștinilor
şi mulți nu scapă .de-cât trecând la islamism.
Insă tâte aceste măsuri nu produc resultatele
dorite. Biserica scie să se menţină, iar “Turcii s'au.

vădut siliţi ca să primescă obligaţiunile puse de
puterile Europei

pentru -asigurarea

gi6se a creştinilor.

8 77. Incercările

papilor

libertăţii: reli-

i

.

de'a

atrage

pe

ortodoxi i

la romano-catolicism. — Eneiclica lui Pius al IX-lea
şi răspunsul patriarhilor orientali.

Biserica romano-catolică n'a uitat să se folvsescă de cea mai mică împrejurare favorabilă
ei,
ca. să-şi lărgescă “cercul de activitate. Mai ales
nu uita ea, biserica ortodoxă, care îi stătea în
-cale -şi de care se temea ori când, ea de una ce.
representa adevărata învăţătură a Mântuitornlui

Christos. Falşificase ea, biserica, romano-catolică,

istoria, își făurise documente noi cu care să anihileze pe cele vechi; dar nu putea opera cu ele

pe câtă vreme sta. în

picidre biserica ortodoxă

de răsărit. De aceea biserica papală e cuprinsă
de a atrage
din când în când de o mare dorinţă

în braţele ei şi pe creştinii

ortodoxi şi :le arată

roare dragoste. Mai ales îşi arăta acâstă dragoste
când biserica ortodoxă trecea prin grele împrejurări de existenţă, ca bună-6ră atunci. când Turcii
o- sleia prin măsurile arbitrare ce luu în :contra

ci. Şi ceeace romano-catolicii încercaseră mai
înainte, încercă.şi -acum.. Ei: îşi închipueaii că
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sintă patriarhului o expunere a învăţăturei
lor şi
mai pe urmă şi o traducere grâcă a. scrie
rci lor
compendium theologicum.. Lucrurile nu mai
puteai
merge în fasa acâsta, corespondenţera.
a zadarnică, teologii din Tiibingen ţineaii la
învețătu“rile lor. și nu reveniai 'la:credinţa adev
ărată. De
aceea patriarhul Ieremiaîn 1581 le
. răspunde
pentru ultima 'Gră că nu pâte' fi înţelege
re între
„el şi €ă
și“că pe viitor nu va mai răspunde. Cei
din 'Tiibingen însă nu 'lasară scris6rea:
patriarhului- fără” răspuns Și cu acesta se înche
ie corespondența

.

o

+ In secolul al XVII-lea încercări de
: unire se
fac din partea calvinilor din Sviţera,.
Olanda şi
Anglia... Reformatorii vin în relațiun
e-cu ortodoxii prin Ciril: Lucaris, patriarh al
Alexandriei
(1602—1621) apoial Constantinopolei
(1621
1623—30, 1630—34, 1634—35, 1637-—38 —95,
). Ciril
era de loc din Candia, studiase în Padu
a și făcuse călătorii prin Italia, apoi în Gene
va cunoscuse doctrina reformată. Ajuns conducăt
orul unei
șc6le ortodoxe din Ostrog (în Lituania),
Ciril luptă
contra iezuiţilor 'de aci. Pentru acesta
atrase ura
iezuiţilor și seăpă. de- ei numai cu fuga.
Ducendu-se în țera sa, fu ales Patriarh al.
Alesandriei, în locul decedatului Deletie Pega
s, apoi
trecu la Constantinopol. Aci avu de
luptat cu
emisarii romano-catolici, contra cărora
fu 'ajutat
de Olandeză și Engiezi. Incă, înainte
de a fi patriarh la Constantinopol trimisela Usfo
rd pe Mtrofan
Critopulos:
ca

să

studieze.

Acest

fapt, ca
şi lupta contra iezuiţilor, îi atrase
multe „persecuțiuni, fiind de 6 ori depus din: sca
un,
: iar în
cele din: urmă ucis de Turci. Aceștia
“după in-
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trigele iezuiţilor credeaii pe Lucaris că le este
împotrivă.
„Ast-fel. Ciril Lucaris cade victimă a une! tirilor
iezuitice.

E

- Anume, aceşti «emisari 'aj papei pun în socoiela patriarhului. o. mărturisire de credinţă, care
apăruse atunci la .Greneva.. Iezuiţii ai fost ajutaţi
«de, Ciril I1 Contaris .din Berea, . care ocupase

două

ori. scaunul patriarhal în timpul

lui Lucaris

şi care.acum

de

depunerei

se urcă pentru

a treia

.Gră la. demnitatea acâsta. Mărturisirea, atribuită
lui. Lucaris s'a publicat pentru prima 6ră în latinesce la . 1629. și apoi. în grecesce la 1633. Cu-

prinsul acestei. mărturisiri fiind plin de eresii calvine,

patriarhul învinovăţit. că este

autor

al «i,

era ușor de pus sub. acusaţie. Singura greşală a
lui Lucaris .a fost că n'a protestat public. .contra
lucrărei: ce apăruse sub numele săii, ceea-ce a în“dreptăţit . pe toți să crâdă că în, adevăr el este
autorul,

aşa precum

susţineai

iezuiţii. ; +

Prin ast-fel de procedări biserica ortodoxă perdu
mult.
Ciril

Patriarhii se: înlocuese, cu. iuţelă
şi. de la
pînă la 1671.:saă. succedat 15.. Iar. cînd

în 1671 ajunge patriarh, Dionisie. de. la „Larissa,
marele vizir "]: primesce cu: nisce. vorbe. „aspre. şi
îndreptăţite care, denotă, decăderea bisericei., +"
ş 79, Sinoade contra latinilor și. protestanţitor::. .
„Constantinepoi 1034 Iași 1612, “Constantinopol 1756.

|

“Incercările. romano- catolicilor şi. ale. protestanșilor de a atrage pe ortodoxi la confesiunile lor,:
m'avură. resultatul :pe care-l. aşteptaii străinii - de
m6m:și de lege. Credinţa adevărată, aşa: cum era:
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Lupu în înţelegere cu Petru Movilă, Mitropolitul
Kievului şi cu Varlaam Mitropolitul 3Moldovei;

convocă sinodul de

mula

la

laşi, cu

scop

de

a for-

punctele de credinţă ale bisericei ortodoxe,

ca ast-fel să înlăture acusaţia romano-catolicilor că s'a alipit

prin care ea era învinuită

de cal-

„vină, cum şi de a mărgini răspândirea între creş-

tini a fel de fel de. catehismuri calvinesci, care
se întroduceaii în principate. Deja înainte de convocarea sinodului. Petru Movilă detese la lumină
opera sa Mărturisirea credinței orlodoze, pe care

o aprobase episcopii Rusiei Mici la 8 Septembre

1641.

Da acest sinod, ţinut în biserica "Trei Terareli

luă parte: -

1. Din partea patriarhiei de Constantinopol :
Porfirie, fost episcop al Niceei şi Jeletie Sirigul:
2. Din partea bisericii rusesci:. Isaia Profim,
rectorul

academică

teologice

din

Kiev.

Ignatiu

Xenovici, predicatorul şi Losif Conovici, archiman-,
dritul.
____8. Din.partea bisericii

moldovene : : Varlaam,

mitropolitul, Eulogiu, episcop al Romanului, Anastasie al Rădăuţului, Georgie, episcop! al Huşului,
cum și Sofronie, ieromonahul şi - egumenul . mo“ nastirii. Trei Ierarhi. din Iași.
“Sinodul după ce dete lectură epistolei sinodale
a lui Partenie, patriarchul de Constantinopol, se

ocupă cu confesiunea lui Peţru Movilă, pe care o
admise. întocmai, condamnând tot odată acea apă-

rută sub numele lui Ciril: Lucaris, fost: patriarch
la Constantinopol şi care era plină de. eresii
calvine,
a
“ Confesiunea lu Petru: Movilă. fu aprobată. apoi

în 1643 de'către 'toţi patriarchii orientului şi ser-
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vesce în: întrâga. biserică ort
odoxă ca normă de
credință. Rada Grecenu a tra
dus-o în românesce
la 1691 pentru prima ră.
a
+ Sinodul, după ce-și termină,
lucrările, adreseză
lui: Vasile-Voevod următorea
scrisâre:
<Ilustrisimului şi prea marelu
i duce

, iubitorului
de Dumnegeiă şi egemon a tâtă
Moldova-Valachia,
domnului Domn Vasile. Voevod
, mântuire de Ja
Dumnedei. .
DRE
„<Ţie a fost dat, cu adevărat
Duce :prea măreț
a respândi prin tipar și aces
te scrisori sinodice

fiind-că
ţie . ţi-a . oferit

Domnul

semnul de a fi
sprijinitorul bisericii sale Şi bra
v nimicitor al eresurilor; pe tine: numai. dintre
„toţi: egemonii pămiîntului, alegendu-te ca bine-p
lăcut lui, cui altuia
"i 'S'ar cădea a proscrie şi a
stiomatiza opiniunile
falşe, dacă nu în adevăr minţ
ii tale. geniale cei
iubitâre de Dumnedeii. Care
vădând bisericile lui
Christos perturbate din „Causa
capitulelor de curînd ivite, cu cuprins calvinesc
, -pretindend a fi
"ale nstre sub titlu : ndlărturisir
ea orientală a credinţei creştine“... Nu te-ai lene
vit de loc, ci făcând
tote: chipurile .nu te-ai lăsat,
de
nu. chiema. locoţiitoriă : a. Prea-s ostenâlă până a
fintului apostolicului tron ecumenice și a întreg
ului sfint sinod „de
pe lângă el, cum şi din Rus
ia representanți ai
bisericii. de. acol
dogmele

o. Și. aşa cu aceștia ai. sfăşiat
tote

lor falșe

admiţâna. şi înt

publice dogmele curate ale bise ărind prin cărţi
ricii. orientale şi
așa . descoperind - veninul-:cel
-ascuns--în :acele capitule
tuturor. fiilor,

ortodoxi ai creștinilor, ai
ordonat a se face. cunoscută.în
public. socotința ce
are despre aceste dogme bise
rica noastră cea mare
a lui Christos... Pentru ca.
aş
turma Domnului de pretutind ,asă “pOtă cunâsce
ene, de care mâncări
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trebue a se feri şi spre
Si
apropia. -

«De

ce pășuni
|

sigure a se
Sa

mulţămind
; lui Dumnedeii de cele

aceea

economisite nouă de El prin tine, îl rugăm din
ot sufletul a-ţi dărui viaţa presintă îndelungată
şi pacinică, înfrumuseţând cu. charul tăi tronul

egemoniii până la sfirșit şi în viaţa viitore a te
- permuta de la cele pământesci la împărăţia cevescă. Subserişi representanţii bisericii div Con-

-

stantinapol şi cei din Rusia».

Cum însuși sinodul recundsce.prin epistola,de
mai sus, cu sinodul din aşi se dete posibilitatea
'şi stabilite, învărăsăritenilor Waşi avea adunate
de
țăturile

mult

şi. ăse îndeplinesce
credinţ

o lacună

simțită, probând. prin Petra Movilă. răstri-

tenii, că nu

sunt .vrednici -de învinuirile, ce -li se

fac de apuseni.

.

a

„i

. ..

Ce se atinge de sinodul de la Constantinopol
„din 1156, apoi nu-ă însemnat prin nimic alta de

cât prin faptul că se declară de neyalid botezul

săvirşit prin stropire de romano-cațolici.şi .promicşoreză speranţele
maista:
testanţă şi prin .acâ

„de cucerirea bisericei ortodoxe de către papistaşi
i
e
şi "protestanți.
„i

-$ 80. Drepturile, puterea și însemnătatea patriarhului

:

. de Constantinopol. :.;...::
Din

-punct de vedere

al

hatelor. ortodoxe, patriarhia

A

organisaţiei -patriar-.

de: la Constantinopol

este mai bine organizată. Este drept că -tâte pa-

-dar. celetriarhiile suferiră din partea 'Turcilor,
lalte trei se slăbiră .mai mult de cât -cea din Con-

stantinopol. Pe lângă -acâsta Jahomed

II,. cuce-
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ritorul Bizanțului, pentru motivele pe care
le-am:
arătat deja, a dat Gre-care privilegii șeful
ui bisericese din Constantinopol și în aface
ri civile,
privitâre la creştinii din imperiul s&ă. !
-* Patriarhul din Constantinopol are şi
locul de:
întăetate între cei-lalți patriarhi, aşa
cum i s'a
decretat de sin6dele ecumenice. Turcii
Tecunoscură acâstă situaţie şi până agi patriarhii
orientali corespund cu Porta numai prin. patri
arhul din
Constantinopol.
..
|
N
Drepturile şi puterea patriarhului

din Cons

tantinopol se extind asupra afacerilor
spirituale. și:
civile. In cele d'intăi are conducerea
tuturor bi-sericilor şi a monastirilor. După 6re-c
are regule
patriarhul pâte depune din scaune
pe.
iar Porta, la cererea sa, elibereză cuven episcopi,
itele fir-.
mane. Clerul din eparhia sa este supus
lui în totul
din punct de vedere nu numai admi
nistrativ, ci
și judiciar. Dacă vr'un episcop ar
fi acusat de
vr'o -crimă saii-altă faptă, care reclamă
luarea de:
măsuri aspre. Pârta nu pâte procede
la nimic până
nu are aprobarea patriarhului. Din
punct de ve-dere civil,: patriarhuare
l dreptul de a pune taxe
pe cler şi pe popor în scopuri bisericesc
i; are ju-risdicţia civilă în afacerile de căsători
e, Dacă se.
ivesc certe între Grecii ortodoxi,
patriarhul are
puterea:de a: judeca,- de nu se adre
sză cei în,
„litigiă la autoritatea civilă. EI are
dreptul să aibă
Omeni de serviciă, cari să'l ajute la,
aplicarea m&surilor “pe “cară le-ar: lua. - Patriarhul
:n'ate nici o
obligaţie pentru plata celor: necesare
în biserică.
și pentiu cler...
..
m
“Pat

riarhul - din Constantinopol - primi
o putere:
și 'după ce Mahomed 11-lea cuceri
Bizanțul
Din “acâstă' putere patriarhul începe
-să 'pârdă:din
mare
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causa simoniei ce se introduce în biserică prin:
familiile nobile din 'Trapezunt, care plătiai por--

jei spre a'se urca pe tronul patriarhal. Şi simonia merge aşa de departe în cât sultanul după ce

luă banii declara patriarhului de Alexandria că
alesul săi este demn pentru a fi patriarh și deci.
fără împrotivire să-l consacre. Mai mult: Vizirii.
şi ei luaă bani. Un esemplu ne va clarifica cu prisosință. Vizirul Ali Paşa în 1620 ceru patriarhului:

Timotei 100000 ducați, sub cuvânt că în dece ani

numi 300 de mitropoliți, socotindu-i pentru

fie-

“care câte 1000 ducați, deci că ar primi 300000:
ducați.

|

|

.

|

- Dar autoritatea, puterea: şi însemnătatea, patridin Constontinopol se exercita mai ales.
arhului
prin drepturile ce avea asupra bisericilor supuse:
jurisdicției sale. Prin aceste drepturi patriarhia
putea să 'se menţină; căci pe lângă sprijinul: unci-

biserici, ea avea şi mijlâcele de care avea nevoe,.
mai ales în împrejurările grele prin care trecea.
Insă cu timpnl patriarhia se vede mărginită
şi din acest punct de vedere. Ba perde pe creştinii cari se turcesc, apoi prin bisericele ce dobîndesc autocefalia. In'1589 patriarhia perde bise-rica Moscovei, care se ridică la rangul de patri-ungu-'Țerileui.
avhie, iar.la'1686-pe acea a:Kievul
ea;
XVIII-l
al
resci le perde la începutul 'secolului

5 .
' România
după: 1821 Elada, 1879 Serbia, la 188

Bulgaria se! desface de 'Constontinopol: la 1810.
„Ori cât perde: patriarhul! 'din: Constantinopol.

el rămâne însă
doxă.

tot cel d'întăi în 'biserica orto-

:
biseN'are nici un âmestec în conducerea

ricilor 'de- afară de patriarhie, “dar are suprave-gherea' dogmatică : şi bisericele

unitatea:-credinței. Numai

tâte ţin prin

el

impăraţii “pot'convoca
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:sin6de. ecumenice după
:numai ast-fel întrunită
-Siuni generale „pentru.
“Sarea pers6nelor sfinte

mijlocirea . patriarhilor Și
„biserica: se :pot. lua deci.
întrâga . biserică, Canonia.-fost un, drept. al. patri-

:arhului și al-sinodului: săă,
iar astă-di îl are fiecare biserică - autocefală... a

RE Ş S1. Patriarhul Samoil I (17
61-1780), şi reforma.
întodusă de el în administr
aţia patriarhală.— Ei
Star

ea ierarhiei, după Samoil 1.

y

3

:. Administraţia

patriarhală;. fu

reorganisată de
“Samoil . |. Acest patriarh. se
folosi de Îîmprejură-

zile în. care ; se : găsiaii "Tur
cii în acest. timp. In
:adevăr - Turcii 'încetase de
a. mai fi spaima Euro-

pei şi abiase

puteai apăra con
triei.. In aşa .stare simţiaă:şi citra Rusiei şi Auscă trebue să fie
diplomați, .mai ales
. cu acei din imperii

-simțiai.şi Grecii că-pot.s
ăse

; tot: aşa

folosâscă. de de-

căderea,
de. atunci a. Tureilor. Ast-fe
l se explică
-de ce. Grecii. încep să. fie,
încărcați de onoruri,
iar. patriarhul ; Samoil ; renşes
ce. să “reformeze ad-

ministraţia. patriarhiei,: iAcest
patria

rh își. propune
:Să. curețe. patriarhia: ŞI înit
râga biserică : grâcă: de
:simonie Şi s'0 elibereze, de
influenţa, a-tot-putermicilor. Turci. In: acest, sco
p. înfiinţă un Sinod
permanent, compus
din . :12 mitropoliți, pe car
e-l
numi . Gerusia. - Din-:cei -12- me
mbri A. trebuiaiă Să

fie în „permanență.

Numai.

după.

propunerea ŞI
aprobarea, .majorităţei „coleg
iului acestuia, patriarihul. putea, fi întronat sati.
detronat. Cum. lucrarea
patriarhului era legată
de ; delegaţia sinodului,
anu
me

de „cei. 4. mitropoliţi;: sigi
liul “patriarhiei'
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confirmarea. Aleşii trebue să fie supuşi 'Turci,
să fi condus o diocesă 7 ani şi să cunâscă în-

vă&ţătura şi can6nele bisericei, dând exemplu prin
fapte de respectarea lor.
Prin regulamentul de la 1860 se urmăresce
scăderea influenţei clerului și sporirea influenţei
elementului laic. Pe de altă parte alegerea fă-

cându-se numai de elementele patriarhiei, se micşoreză val6rea administrativă a patriarhului: față
cu rolul săi.de patriarh ecumenic. De. şi îm-

preună cu. sinodul: lucreză, totuși drepturile sale rămân

neatinse

din punct

de vedere

canonic.

Sinodul pote depune pe patriarh în 4 casuri:
pentru rea administraţie bisericâscă, pentru ames-.
tec în afaceri politice, pentru crime ori pentru
atingerea ortodoxiei. Depunerea patriarhului se

face cu aprobarea Porţei. După principiile. regulamentului, patriarhul nu -pâte executa nimic din
cele acordate de P6rtă fără sinod. De aceea: or-

dinele patriarhului trebue

să pârte sigiliul. sino-

dului. Alegerea patriarhului se face pe viaţă, dar

* din

practică

scim că

în

“Turcia şi

demnitatea.

acesta înaltă se . schimbă după. plăcerea . Porţei.

Mijlocitor între patriarh şi Pârtă este de pe
timpul bizantinilor marele logof&t, care esteși
demnitar

al bisericei: şi funcţionar al Porţei.

rele logofăt se alege de sinod.pe viaţă,
tăresce de Portăşi nu pote fi îndepărtat
“prin

înțelegerea

ambelor

autorităţi... Prin

Ma-

se înde cât
acest

funcţionar se supun Porţei actele oficiale: ale patriarhului spre aprobare. Marele logofăt are apoi
dreptul de a contrasemna decisiunile sinodale relative la numirile mitropoliţilor şi episcopilor,

fără de care acele hotărâri n'aii nici o putere.
Cum vedem 'Turcii aii lăsat şi 6re-care liber-
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tate creştinilor în cele: religiose,
reservându-şi con:
firmarea..în actele cu caracter.
politie. .

Din punct de vedere material pat

riarhia sufere.
Ea nu mai are veniturile ce
și le procura dela
biscricele cari depindeau altă
dată de. ea Și cară
„adi sunt autocefale. Patriarhi
a a perdut şi veniturile monastirilor închinate,
pe cari le încasa în
virtutea . așa. disului drept de
stavropighii. Adi
Veniturile sunt 'reduse,: numai
taxele ce le pune
Patriarhul şi .milosteniile. creş
tinilor mai ajută patriarhia. Cel ce asistă însă la
un. serviciă la Constantinopol

se simte umilit când gândes
ce în ce
lipsă se. află patriarhul : ec
umenic'el,
,
care altădată, avea atâtea. mijl6ce.
și. se presenta cu atâta
pompă. :
Sia
$ S3. Cultura teologică, — Cal
tura teo

logică
în timpul dominaţiunei
turcesci.—Lipsa de Șc6le.
—Șe6“1ele teologice în Malki,
Atena, Rusia, Ierusalim
|
a

a

şi Cernăuţi,

Ii

„ “Date fiind împrejurările: gre
le în care se afla
biserica ortodoxă sub dominaţiu
nea turcâscă, lesne
înțelegem -că nu: pote fi. vor
ba: de ŞcOle, nici de
cultură teologic
- Est
ă.e un. fapt constatat că
sub
tirania streinului ori-ce mişcar
e,
pen
tru
folo
sul
bisericei, era cu. greii de făc
ut, iar o înaintare
culturală era urîtă. de Turci.
De aceea nu putem
învinovăți de cât. împrejurăril
e, dacă patriarhia,
ecumenicn'a
ă produs nimic. din. care
să se vadă
că situaţia sa culturală era: pe
o
tre
ptă
înaintată.
Totuşi monahismul lucrez
ă.cât: . se pote pentru
desvoltarea culturală și Mon
ast
destule elemente bune, răm irea Athos produce
ânend Şi în acest timp

3U7

prermană şi francesă, fisica,: matematica, „ istoria
generală şi cea rusă, exigesa, filosofia.
. --

In şedlele superidre (academii) se primesc ab-

solvenţii seminariului

cari

ai

avut

notele

cele

mai bune. . Rusia are 4 academii spirituale. Stu-

denţii, urmeză

ani.

trei ani,- fără a lua titlu și patru

dacă vor să fie diplomaţi.

In: aceste şcoli

fie-care - student se Specialiseză, în ramurile: teologice pe care şi le aleg.;
:
“Pentru Românii 'din Bucovina estedo facultate
de teologie la Cernăuţi, :care se: întreţine ca şi
biserica în genere: din :fondul bisericesc. Ca .in-

stitut de cultură pentru Bucovina a existat. institutul. teologice din 1821. La facultatea “din Cernăuți cursurile sunt de 4 ani şi în urma unor
examene de stat, candidaţii sunt admişi la:preoţie
iar

pentru

doctorat

rigurâse.:

se

cer: încii

două „examene

“Din. punct de vedere. cultiiral Bucovina. a ajuns

mai departe ca noi, de Gre-ce acolo nu: se hiro-

tonisesce

preot nimeni

până nu absolvesce facul-

tatea: In facultate intră absolvenţii liceilor. Bucovina 'n'are' seminarii. speciale: .
|
Printr'o

a. dat

bună

resultate

conducere, faculatea

fiumâse şi un

de teologie

început

bun “de

cultură teologică se obser văi acolo, aprope pe tote
terenurile teologiel.
a

şs81. Seriitori cei mai ansemnaţ

de la 1453 înedce:

„Intre bărbaţii “mmai -însemnați pe. terenul cul
ural din acest timp vom menţiona:
“T Ghenudie II (+ 1459) cunoscut sub numele
de Gheorghe Scolarul. Acesta a. fost patri iarh în
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Constantinopol

între

1454—1456

şi are pe lângă

II. M&eza

(Manuel)

însemnat

prin istoria 'pa-

alte scrieri confesiunea . de credință pe
- înmânat-o' sultanului Mahomed II, după care a
cererea
„acestuia... triarhiei

de

la

Constantinopol

de la

1453—1

578
şi prin 'nomocanonul. săi.
.|
III. Zeremia: 1I, patriarhul Constantinop
ole
(+ 1595) însemnat prin. discuţiunile
ce a avut cu
teologii protestanți de la 'Tubingen.
IV, Meletie: Ppgas (-+ 1600) patriarh
la Alexandria . cunoscut pentru lupta sa .contra
romanocâtol

V.

icilor. . :.
Severus (Gavril)

RER
a
+ 1616, însemhat prin lu--

crarea sa despre cele 7 Taine. El. a:
tost arhiepiscop 'la Filadelfia.
e
VI. Ciril. Lucaris “patriarh al Alex
andriei și

apoi

al Constantinopolei;

este cunoscut

prin

mai
multe scrieri.și predice. Lui se atribue
de iezuiți
o

mărturisire de credință cu conţinut
calvin. .
VII. Mitrofan Cristopol. t-j- 1640)
şi-a făcut cultura

în Occidentul Europei trimis de Ciril Luca
ris.
EI a scris o confesiune . de „credinț
ă“a bisericei,
orto
doxe...

N

ae

VIII. Meletie” Sirigul (î 1662)

însemnat

prin
combațterea mărturisirei lui Ciril
Luearis. Sinodul

din Iași a însărcinat
turisirea

fâcută

de

pe Sirigul 'să revadă

Petru

Movilă.

măr-

IX. “Pre. patriarhi ai Constantinopolci:
Nectarie
(1661—1672), Dositei I[ (1672—1107)
şi Crisant
(1707—1732) sunt însemnați ca
polemişti contra.
romano-catolicilor şi ca istorici. Dosit
ei are Și. mărturisirea de credinţă .pri
care n:
: comb
:
ate pe Lucaris şi care a fost aprobată la Ieru
salim (1672).
„AX. Aeletie al Atenei (71714) și
-/lie Aeniat al.
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biserica, după ocuparea Constantinopolului
de către -

turcă. .

a

a

Numai în Rusia se văd Gre-cari abateri,
datorite
sectelor numerdse ce se iviră acolo, însă
biserica

„Păstră
turate.
tăţile
multe
pentru

tot ce i s'a transmis, iar. erorile fură înlăIn întrega biserică ortodoxă,cu tote greuprin care trece, creștinii de şi se văd
de
ori 'constrinşi a nu avea. localuri proprii
rugăciune, “totuşi nică nu se alipesc de altă

confesiune, nici nu schimbă întru

sericesc. Este drept

ceva

ritualul

bi-

că pe la oraşe s'a simţit ne-

voe de a'se mai scurta serviciul,
totuşi, dacă nu
rămâne acelaşi.ca în monastiri,
nu depăşesce regulel

e stabilite.
:
e
Ortodoxii căuta să păstreze: cu. sfinţenie.
ccea
ce i se transmitea de către strămoși,
mai ales că
ori-ce: abatere "i-ar fi pus alăturea
cu aceia cari
falşificaii și . învățătura: şi ritualul.
Şi deacesta

S'uii ferit şi se feresc

creştinii. .

a

Cu tâte greutăţile cele mari biserica:
orientală
scie să conserve ritualul
-şi găsesce - în predică

mijlocul propriă

pentru -a păzi. credința
atenţi pe credincioşi de a nu se abate şi.a face
. Pâte că
nu în” tot-dcuna predica fu la înălţ
imea ei, dar
nu este:

Mijlocul

mai puțin adevărat că.n'a fost negli
jată.

acesta este şi cel mai propriii pentru

explicarea. învețăturei,..şi . pent
ru

dinţei ca și pentru buna prosperare

păstrarea

cre-

a poporului.

: : Aiti trecut :multe "asupra
bisericei de Orient.
Dacă :m'ar fi: avut grijă: ca să
asculte de porunca
Mântuitorului. de a. păstra tâte
câte. EI a învăţat,
nu Sar

fi putut:păstra: intact. cultul
Nici disciplina bisericescă și viaţa și ritualul.
creștină nu
se. perd.. Biserica mângâe pe
om în nevoile sale
Şi. creştinul nu Putea să se
depărteze de acest:
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ajutor. Este drept că. domnia 'Lurcilor a slăbit
simțul religios şi a adus în unii şi Gre-care in-

diferentism, cum
unor

creştini

se vede mai ales din trecerea

la mahomedanism.

viaţa religi6să şi morală

Nu se va, râdica

a Grecilor

dar nică nu va perde caracterul

şi Slavilor,

creştin .

|

„Apusul, cu viaţa sa desvoltată, înrîuri şi asupra
bisericei Orientale silind-o' să reia firul culturei,
lăsat din atâtea împrejurări. De aceea vedem .că
se introduce cântarea corală ce.se născu întăi în

apus.

-$

-

86. Scurtă privire istorică asupra stărei bisericei în
Rusia

șii Serbia,

Bulgaria,

Munte-Xegru,

“şi Merţegovina,

Bosnia . NE

n

Biserica Rusiei stă bine şi ar. sta şi mai bine:
dacă mar turbura-o sectele, care sunt în fiinţă şi
„care se înmulțese mereii. Prin _organisaţia dată
de Petru cel Mare, aprobată și de cci-Palţi patriarhi în 1723, biserica rusă se conduce de un
“sinod numit „Sinod dirigent*“, care Își. are. reședinţa în: Petersburg. In fruntea sinodului se află
mitropolitul Novgorodului şi al Petersburgului.
Sinodul se : compune: din. aprope 12 membri:
episcopi

și „preoți. Un

representent - al Impăratu-

lui iea parte la sinod și portă numele de: „ober
procuror“... eu: atribuţiuni: cam întinse; lucrând în
numele Impăratului.. Ober. procurorul are să .0bserve, mai: ales :ca .nu:cum- va legile civile să fie
atinse saii nesocotite de vr'o disposiţiune a sfin„tului sinod. Pentru luminarea clerului. din. Rusia

lucră fârte mult mitropolitul Petru Aovilă.(1633-41)
fiul ; domnului - Moldovei Simion Movilă ŞI. fost
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acest scop citesce mereii Scriptura, mai ales epis- .
tolele lui Paal. Ca urmare se. pronunţă contra
autenticităţei epistolei lui. Iacob, unde se vorbia
de faptele bune, se declară. contra. Tradiţiunci şi

contra autorităţei bisericei de a explica Scriptura.

Din

acestea

se vede că Luiher. n'avea

teologice temeinice.

.

cunoscinţe

|

.

Inv&ţăturile sale începe--să le predice. cu zel
către. sfirşitul domnici lui Mazimilian1. Indemnul
de a lovi în Roma i-l dete ordinul. .papei dea
se vinde . indulgenţe, ecare ordin se executa în
Germania prin arhiepiscopul din J/aintz, prin: dominicanul Johann . 'Tetzel din Leipzig. Mai ales
felul: cum. se ertaii păcatele. prin 'aceste indulgenţe era:de nesuferit. . Distribuitorul - in dulgenţelor pentru-.bani vindea -indulgențe; prin care se
ertaii păcatele trecute după un tarif stabilit.

In: 1517

combate.

pândese

Luther publică 95 de teze. prin care

indulgenţele.

curând. în

Tezele

“lui Luther se res-

tâtă: Germania.

Spiritul

în

Germania era contra papei. - Nobilii mai ales
eraii contrară declaraţi. Aprobarea pe careo are în

„Germania întăresce pe Luther, de şi tezele-sale-tură„combătute de Zezze] cu ajutorul lui Vimpina, profesor.

de teologie în Francfurt pe Oder. Inamici 'găsesce'
Luther şi în Silvestru Prierias din. Roma şi în Johan
Ich, profesor de teologie la Ingolstadt. Luther nu desarmeză. El începe a învăţa. că Sfinta Scriptură
este. singura . regulă de credință, contra icăreia
mare .nici o putere nici "Tradiţia. nică. sinâdele.
Omul, dicea el apoi, se: mântuesce .prin „credinţă

şi prin meritele lui Ilristos. Prin: păcat se: nimicesce libertatea: morală, omul: ast-fel nu

mai pote

lucra, cele-bune. Partida opusă privesce la început
învăţătura lui Luther cade puţină importanţă. Papa -
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-după informaţiile ce i se dase, credea că nu
e
de cât o luptă între augustinieni şi dominicani
,

din 'causă “că dase vinderea, de indulgenţe
unui
dominicanMai.
. pe urmă se declară contra învă
țăturilor lui. Luther, pe care le declară de
eresii

Şi» cerea pedepsirea; lui ca eretic. Luther. are
însă
„protecţia lui Frederic, electorul: Saxoniei. In
1518
papa châmă pe Luther la Roma ca să-şi dea
socotâlă de cele ce face. Mai pe urmă trimise
pe
cardinalul Thoma

Cajetan ca să intre în tratative

cu Luther. Reformatorul

escomunicat.

nu

cedâză

Faţăcu : escomunicarea

nimie

şi e

Luther

a-

peleză la un concilii general și e ajutat mult
de

Filip Melanchton, profesor. de limba şi
literatura
grâcă la Vitenberg, cu care face confesia
de Aug-

sburg. In 1519 Luther are o întrevedere cu
delegatul papei Carol von JMiltiz la Altenburg.
Mai

politicos

de cât

Cajetan,

Curol von

Diltiz

părea

să fi câştigat pe Luther la tăcere pină se va
convoca un concilii. Disputa însă pe care
o are
cu Eck la Leipzig câştigă lui Luther o superi
v-

- ritate

"In

mai

mare.

1521

papa

Carol al

V-lea

e

reuşesee pe lângă

ca să convâce

dieta

imperatorul
de la Posns,

unde să se trateze cestiunea.. Luther se
duce la
dietă,
dar nu “retracteză

nimic.In urma

acestei

atitudini este condemnat. Ca să scape pe Luthe
r
de mânile 6menilor papei, Zrederic-electorul Saxo-

„nici, pune Gmeni de ai Sci, cari mascaţi
îl răpese
Şi] duc la:.castelul săi din Vartburg. Din acestă

“închisdre,:pe care Luther. o humia închisreu de
„la: Patmos, . Luther! scrie şi îndâmnă la: reformă.
Incurajat de principi

Luther nu cruţă nimic pentru

a face ca ideile sale .să se rEspândâsc
ă. După
dieta de la Spira' din 1526: luteranii iai nume
le
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de protestanţ; de la protestul lor contra nter-dictului pentru ori-ce inovaţii în materie de _re-Jigiune.
“Inlăturând autoritatea papei şi a. biseriecă, Luther se menţine pe basa învățăturilor profesatede mai înainte. Principii germani îl ajută, căci:
sc aşteptaii să

le revină averile

secularisărei al cărui
matorul atacă şi mai

bisericei, în urma.

adept era Luther. lteformult învăţătura. bisericei...

Aşa el nu primesce de cât Taina Botezului şi aEuharistiei. In Euharistie nu admite presenţa reală
„a Mântuitorului. Luther înlătură preoţia. El res-pinge cultul sfinţilor şi a religvilor ca ceva idolalatru ; înlătură postul,învoesce divorțul, căsători ia:
clericilor şi combate monahismul.
Libertatea de credință şi de cugetare, pred.
cată după felul lui Luther, aduce înlăturarea au-:
torităţei şi în locul: că se pune bunul plac, care:
duce

la

anarhie.

De aceea

lui Luther unitatea
ce .trebue

nu

vedem

în reforma:

să domnâscă

în o:

religiune; de aci 'o sumă de secte, după cum:
sectarii maii pricepuţi pot întinde principiul liberei.
cugetări, -

Luther more
mormîntat

$ 88.

în 18 Februarie 1546 şi

fu în-i

la Vitenberg.

Răspândirea

protestantismului

în

Europa.

" Reforma lui Luther se răspândi.
din Germania:
în Europa vestică şi coloniile ei. Numai: Jfalia,.
Spania, Portugalia, America sudică şi centrală rămân

în

afară

de dominaţiunea. reformei.

Sub forma

învăţăturei lui Luther, reforma se întroduce în:
Scandinavia, Finlanda, în ţerile ordinelor cavalerilor -

„18

teutoni şi ai sabiei, în Polonia, Ungaria. şi Transilvania. Luteranismul fu. ajutat în r&spândirea sa
«le către principi şi conducători.
1. In: Suedia şi Finlanda: se întroduce luteranismul. prin: regele Gustav Vuza -(1523—1560).
Acest rege lu ori-ce vacanţă refusa să acorde în-

"“tărirea în vr'o funcţie: spirituală, iar eu aprobarea
„dietei .de la Vesteriis luă asupră-și averile
bise-

ricesci şi se declară de şef al bisericei. In r&spândirea reformei fu ajutat de discipolii lui Luther:
Lorenz

Andersan,: fraţii Olans. (Olaf) . şi Lorenz

Delerson,..
i
„Regele, dupăce seculariză averile monastiresci,
“le împărţi. cu nobilii. El credea că prin ast-fel de
mijloce își va întări tronul. “Timp de 6 ani luă
cele

mai

aspre

măsuri contra

inamicilor

lutera- -

nismului. Catolicismul avea 'aci: rădăcini adânci
în popor, - totuși fu scosşi urmașii
lui Gustav
Vaza

suferiră multe. neplăceri : numai

pentru.că

încercară să readucă catolicismul oră să întroducă
calvinismul. In cele din-urmă regele luteran Carol

al IX-lea

(1604—1611) luând

frânele guvernului

restabili tote după placul luteranilor. Biserica din
aceste țări este episcopală:
are 1 arhiepiscop şi 11
episcopi în Suedia şi 1 arhiepiscop şi 2 cpiseopi
în Finlanda; episcopii sunt căsătoriți. Demnitatea
de episcop este numai un titlu.
a
2. In Danemarca luteranismul se întroduce prin

regele Cristiau

II (1513—1523).

Urmașul aces-

tuia Frederic I (1523—1533) duse lucrarea mai
departe, de şi făgăduise.că va sprijini catolicismul;

iar” Cristian III (1533-—-1559) -luă o -posiţie cu
totul :ostilă catolicismului. Sub el. toți episco
pii

fură puşi la. închisâre,de unde. nu i se dete
drumul până ce nu renunţară la. averile Dbisericei
lor
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și declarară

că nu. vor opune

resistenţă -lutera.-

nismului. Numai: Rânnon, „episcop . de la Roskild,

nu primi condiţiile regelui şi de aceea muri în
închisore. Ori ce contrar al luteranismului era silit
ori să se exileze ori să abjure legea .sa.: Un misionar zelos în Danemarca fu In Tausen; iar organisatorul bisericei luterane. de aci Bugenhagen

din Vittemberg. . Forma organisaţiunei bisericesel
este tot episcopală ca şi în Suedia.
3. In Norvegia şi Islanda tot pe. acestă cale ses
răspândi luteranismul după anul 1537, iar dela

1550

ajunge

dominant. Revoluţia

episcopilor

fu

înăbuşită, iar /6n Arsen, episcop de la „Holum fu
decapitat.
Actualmente bisericele de aci ai tot for ma: cpiscopală.. a

4. In Prusia se răspândi Juteranismul prin Al-

brecht de: Brandemburg, şeful ordinului. cavalerilor

teutoni, după sfatul lui Luther. Din Prusia se răspândesce în Samland Şi Tamerania. In 1539 :se

întroduce luteranismul în - Livonia, ajutat. de generalul Valter. de. Plettenburg. Mai pe: urmă străbătu în Carland şi Samogilia, pe care. generalul
Gotihard Keiiler le transformă într'un ducat ereditar.
5.. In Polonia primele seminţe ale luteranismului
fură plantate de Sigismand 1. Încă de sub el luteranismul găsesce teren la Dantzig, Elbing şi Thorn.

Dar rădăcină noua. confesiune prine “Sub: Sigismund II August: (1546—1512).
«In Polonia

nu numai

luteranii

ci. şi

calvini

persecutați aiurea, : găsiaii refugiii ; iar. prin: pacea
de la Varşovia, «Paz dissidentium». obţinură libertatea cultului. Mai.târdii, după stingerea dinastiei
Iagelonilor, Iesuiţii dobândesc trecere în. Polonia

,

.
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şi luteranii, calvinii şi ortodoxii

sunt persecutați,

țin în coloniile -germâne.

-

iar. în 1733 li se luă drepturile ce aveaii. Luptele ce se încep. în interiorul statului ai de resultat împărţirea Poloniei. Protestanţii se mai men“6. In. Ungaria protestantismul străbate cu tâtă

oposiţia guvernului.. Tot aşa în Transilvania. El
fu adus în aceste părți de către tinerii unguri şi

germani, cari studiaii în Germania. Cum aci erai
și calvini și zvinglieni, se născu o luptă între
confesiuni. Luteranismul se menţinu între. Germani şi Slovaci. Conducătorii bisericei la ei luară
numele de episcop, -in realitate nu erai de cât
tot superintendenţi.
o
---Protestanţii

se

bucură

de. libertate

cretul de toleranță, dat în 1781

ratorul Josif 1]. : .

.

după

de-

de către impe-

|

.

: Saşii din “Transilvania, se făcură luterani. Pre-

dicatorul
lor fu Io. /Iunter (1549).

Ungurii însă

îmbrățişară calvinismul. Lupte fură destule între
confesiuni, mai ales. calvinismul apăsă mult pe
cele-l'alte confesiuni. Numai prin alipirea 'Lransilvaniei la corâna habsburgică, se aduse liniștea,
.

$ 89. Ulrich Zvingli şi învăţătura sa.
„. „Ulrich Zovingli

se

cepu. în Elveţia,

în “acelaș

născula

1484

la Vildhaus

în Toggenburg.. La început fu:preot: în Glarus,
apoi în Ziirich. Activitatea sa: de reformator o întimp. când Luther se

arătă cu reforma sa: în Germania. Zvingli era dotat
„Cu un caracter statornic, plin de zel pentru ori

ce îşi. propunea
să facă;
,
n'avea însă o cultură
temeinică.: Predicele. sale arată : insuficiența cul-

"821

-

turei ce poseda. In ele se vade o dorință de schim:

bare, de o îmbunătăţire în moravuri, o tendință de

reorganisare

a bisericei, dar nisce cugetări înalte

nu putem găsi. Viaţa sa chiar nu era mai presus

de a 6menilor fără pretenții de reformă, în multe
privinţe: chiar cu putință de a fi combătută. Ca

și Luther, Zvingli are un prieten, care 7] ajută.

Acesta este Oekolampadius, profesor şi predicator
în Basel, care era mai superior lui Zvingli. In

legătură .cu acest bărbat Zovingl reușesce : a'şi
forma adepţi și a răspândi prin ei reforma, în întrega Elveţie. Nu'i succede încă în tâte' cant6-

nele, ca să răspândâscă reforma, la care găsi motiv

tot în vinderea; de indulgenţe ca şi Luther. Luzern,

Schwyz, Uri, Untervalden, Zug, Freiburg şi Solothurn

„remân

credincioși papei.

Sistemul

doctrinar

pe în întregime cu acel
sebesce însă de
lui Zvingli de a

a

al lui Zoingii semănă

al lui Luther.

apr6-

Se deo-

acel al lui Luther, prin silința
trata revelaţiunea ca un. lucru

al inteligenței și de a considera tâte adevărurile
referitore la acâstă învăţătură ca cestiuni pe care

le pricepe și le deslegă raţiunea. De aceea, Zvingli nu recunâsce, cum fac toți adepţii săi, cultul
bisericei, deci este contra icânelor, sființilor, a

ceremoniilor religi6se, a musicei şi clopotelor.El

respinge

şi presenţa lui Christos în Taine : „Sunt

8 ori.9 ani, dice el, de când am ajuns la acestă

convingere,
citor

că nu

între

noi

este de cât un

singur

Am citit atunci o frumâsă și atingătâre
latină

mijlo:

şi Dumnedeii, care este Christos“,

poesie

a savantului Erasmus de Rotterdam, în care

lisus se plânge -că nu se caută ajutorul în el
„Singur, așa ca el să fie isvorula tot binele, uni-

cui mântuitor, consolaţiunea. şi tesaurul sufletelor.
Ist, Biseric.

-

21
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Atunci am dis: E
voii căuta sprijinul
Cuvântul pentru
Tainelor este, dice
de ceva, misterios

bine,. dacă este așa, de ce
mei pe lângă creatură ?
care Zvingli se râdică contra
el, că Tainele implică ideia

şi potrivit mai

mult

magilor.

Luther,

care' se

mâre

şi apoi

El primesce Tainele numai ca un semn că profeseză credința. creştină. In Euharistie prin pâne
și vin nu vede de cât un simbol prin care Dumnedleii se pune în legătură cu creștinii. De aci
se ivi neînțelegere

între 'el

și

„termină cu separaţiunea dintre ei. Biserica n'0
primea, Zvingli, de 6re-ce pot fi în ea şi păcătoşi;
0 biserică nevădută admitea, căci în ea intrai
numai acei fără greșâlă. Zovingli primea nemurirea sufletului şi în acâstă privinţă făcea o frum6să comparaţiune a morței omului cu sârele ce
răsare

și apune,

ca și

învi€ză. Zoingli, după

mare preţ pe

omul

care

sistemul protestant, pune

credință. Numai

prin ea. omul se

pte râdica mai pre sus de omenire. Dacă omul
n'ar avea, credinţă, m'ar putea nici o dată să înţel6gă lucrurile ce trec din sfera examinărei.
Ori-cum ar fi-Zvingli recunâsce libertatea omului: şi deci și responsabilitatea faptelor sale. Dacă
omul este un instrument al lui Dumnedeii, apoi
numai ca să facă voia lui. Binele se “pote face
prin deprindere. Religiunea adevărată constă în
a cundsce pe. Dumnedeii Tatăl prin Fiul şi dea
iubi pe aprâpele.
.
a
Reforma lui Zvingli face progrese în Elveţia,
pentru că era și -un. impuls național. Elveţienii
nu' puteaii să mai sufere ca papa să'i întrebuințeze în lupte ' incontinue, ca pe nisee animale,
numai pentru “satisfacerea poftelor papei.
--- Divisată în două partide, Elveţia era
în aju-
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nul unui răsboi intern. Acest răsboi are loc la:
11 Octombre 1531 când Zvingli cade mort; Dacă

pe Zvingli îl găsimîn fruntea partidei sale lup- .
tând, acâstă se justifică pentru-că el era și şef |
politie al al cantânelor reformate. Mârtea lui

Zvingli în lupta de la Cappel: pricinuesce reformatorilor 6re-care răi. De aci înainte: silinţele
lor. sunt mărginite, căci lipsea omul care să aibă

tenacitatea lui Zvingli şi

încrederea.
pe

cesta o avea la poporul săi.
Luiher învinovăţi pe romano-catolică că

ură să

folosescă- destul

victoria

de la

care anu sci-

Cappel

contra retormatorilor. De aci se vede că lupta
între aceste două direcţii era mare, că chiar 6menii
reformei se certaii îutre ei. Neinţelegerea şi lupta

între

secole.

luterani şi reformatori

dură uprâpe

e

Scrierile lui Zoingli „Labirintul“

animale“ expuneaii

public

două

i

şi Boul şi alte

starea de decadenţă re-

“ligidsă, morală și socială în care se afla Elveţia.
3

90. Calvin și învăţătura lui. Calrinismul în alte ţeri.

Culvin se năacu la Noyon în Picardia la 10
ulii 1509. El era de un caracter. fOrte tenace.

Născut dintr'o familie de jos, primele cunoseinţe
şi le căpătă în

casa

părintâscă.

Mai

târzii se

duce la Paris, unde escelă prin zelul 'săiă. la studiu. Calvin studiă teologia, dreptul şi literile și
- duă doctoratul la Orleans."
Re
„Unele relaţiuni pe care Calvin le avu în Paris

cu mai mulţi Germani, cari profesaii reforma, îl
„„leeise şi pe'elîn direcţia acâsta. Indată însă ce

„isearătă în public cu ideile sale Calvin trebui să
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tulă putere şi destul curaj ca 'să tragă consecințele învăţăturei sale despre mîntuire; de aceea ŞI

contragicerile în care .cade sunt evidente. Calvin

se

pronunţă

pentru

o predestinare

absolută,

în

urma căreia Dumnedeii.
din eternitate a destinat

„pe unii pentru

bine şi. fericire,

pe

alţii i-a con-

damnat. Prin învăţătura contra libertăţei voei ome-

nesci și Luther ar fi ajuns aci, dâr s'a retractat.
Invăţătura sa despre predestinaţie avu influenţă

asupra modului

săi de a considera

Tainele.

In

general el consună cu Luther, dar se deosibesce
de el prin aceea că în puterea sfinţitâre a Tainelor nu vede de cît nisce semne sensibile; iar

acâstă putere nu se dă de cât: celor aleși. Cei
nealeși. prin botez numai se spală, iar în Euha-

ristie primesc numai

pâine

și vin. In Euharistie

aleşii primesc corpul .lui Chirstos însă aşa că li

se împărtăşesce

din corpul. lui. Christos o putere

in acelaş minut cu primirea elementelor. . :

- In Geneva, unde era predicator și profesor de
teologie, Calvin formulă o constituție presbiterială

şi cu acâsta presintă o nouă viață bisericescă.
Cu

cît crescea autoritatea sa, cu atit era mai puţin
ertător contra acelora cari se arătaii contra învă&-

țăturilor sale.
In acestă

direcţie

a

merse

până

să declare

N

că

ereticii merită mârtea. Şi din acest punct de vedere

condamnă

la mârte

pe medicul

Servet, care

învăţa altfel de cât Calvin în privinţa Trinităţei.
„Calvin mâre în 1564 lăsând ca urmaş al săi
pe Teodor Beza (1605). Din Geneva învăţătura
sa se răspîndi în

“Transilvania,
Scoţia.
1. In

Germania, : Polonia,

- Ungaria,

Franţa, "Țările. de jos, Angliaşi
SN
e
ae

Germania . calvin
se -introd
ism
uceul
prin

.
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Filip JMelanchton. Nu pote însă să se arate pe faţă;
de -aceea e cunoscut sub numele: de crypto-cal-

vinism

ori- filipism.

Doctrina

sa o expuse în cate-

hismul din' Heidelberg. Luteranii combătură în
tot-d'a una pe calvini, iar în pacea religidsă de
la Augsburg nică n'a vroit să-i trecă şi pe i. Numai

după

1648

prin

pacea

îndreptăţire calvinismuluica
2.

In

Polonia

Vestfaliei

se dete

şi luteranismului.

calvinismul

se introduse

odată

cu luteranismul şi adepţii săi erai cunostuii sub

numele de disidenți. Ei. se: bucurară de aceleași
drepturi și avură aceleaşi suferinţe ca şi luteranii.

3. In

Ungaria

calvinismul

câștigă

mai mare

teren ca luteranismul,:
mai ales: între unguri. Sinodul din: Crenger (1557;le stabili confesio hungarica ca normă de credinţă.

„4.

In Transilvania: tot ungurii

îmbrăţișară cal-

vinismul. De la ei aii avut să sufere mult ortodoxii; puterea lor decade cu secolulal XV II-lea.

5.

In Franţa

neva.

se r&spindi:

calvinismul

din. Ge-

Susţinătorii noei doctrine aci fură Hugenoţii.

Aceştia. m'aii nici o putere sub Francisc / şi Furie
II, dâr situaţia lor se îmbunătăţesee sub Fran-

cisc

II.: Puterea

condus în timpul
dicis.
“După

1561

lor

cresce

sub

Carol

al IX-lea,

minorităţei de Caterina de Jle-

a
Hagenoţii

i
nu se mnlţumese numai

cu tolerarița religidsă, ci stăruese pentru înlătu-

rarea : confesiunei' romano-catolice. Ei încep
să
chinuâscă pe preoți. şi monahi, pe mulţiîi omârăBisericele romano-catolicilor fură arse, reliquile
necinstite.
. In -Afontpellier sunt: dărîmate 46 bisevici, în Orleans 19. Actele revoltaţilor eraii dictate si aprobate de căpeteniile Hugenoţilor, în

fruntea

cărora

lucra

Beza. In.

1562

isbuenesce

—p—

o...

un resboiii civil între partidi, care se termină cu
o pace ce asigură liniscea. Dar în 1565 luptele
reîncep, ca în 1512 August 17, cu ocasia căsătoriei lui FEnric de Navara cu Dar gareta de Valois,
să se încâpă lupta de mârte contra hugenoţilor:

Nâptea acesta este cunoscută în istorie sub numele de noaptea sfîntului Bartolomei ori nunta
de sânge din Paris. In acestă n6pte muriră peste
4000

de 6meni.

egele

Ensic

III -făcu pace

hugenoţii şi o pace mai 'favorabilă ca
Erie

(V,

care

era hugenot,

prin

care

de Nantes

tate religi6să

dete

cu

pînă aci.

în 1598

edictul

se acorda hugenoţilor liber-

şi admiterea în

funcţiile statului.

Acest edict fu râdicat în 1685 de cătră Ludovic
XIV şi o persecuție teribilă fa îndreptată contra.

hugenoţilor. Vr'o 67000 persne părăsesc. ţara
şi se duc în Anglia, Olanda, Danemarca şi Prusia.
In 1787 Ludovic XVI restabili liniştea,
In

Scoţia reforma se:r&spândi prin Ion Knox
sub care se formulă şi o constituție proprie după
modelul ceiei din Geneva. Maria Stuart favorisă

reforma, dar în cele din urmă

îşi perde tronul.

Sub Iacob VI catolicismul se perde cu -totul. In
1592 se întroduce constituţia- presbiterană.
|

Reforma strebate şi în Irlanda și Țerile.de jos
„şi după 6re-care lupte reuşesce a se stabili definitiv.

In "Ţările de jos.mai

ales se vărsa

mult

sânge

prin întroducerea tribunalului de sînge.
„ Liniştea în tâte şările se aduce prin pacea de
Vestfalia. de la - 1648..
$ 91. Sceie protestante până la pacea de Vestfalia :
anabaptiști, socinienă şi arminieni. .

Principiul
vlia

pus. de Luther

de fie-care cum. va

voi,

ca să se explice Biaduse

de

timpuriu
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desbinare în biserica protestantă.In decursul tim.
puluise observă des neînțelegere între
conducătorii nouei direcţiuni. religi6se şi chiar
pe “timpul

lui Luther am semnalat lupta sa cu Calvin
și cu
Zvingli. Se plâng unii de alții şi își
aduc fel
şi fel de îneriminări. Luther declară căa avut
de

luptat mai

mult

cu Zvingli

de cât cu

papă,

iar

amicul săi Melanchton se deslipesce
de Luther
pentru a se-uni cu Calvin.
Ast-fel neînţeleşi între ei, protestanții se
îm-

part

într'un

depărteză

număr

mai

mult

fârte

mare

ori mai

de: secte,

puţin

de

care se

principiile

de învățătură ale primilor reformatori. Intre
acestia nu era nici o legătură alta de cât aceea
de!
a-lupta contra bisericei apusene. Liintre
aceste
secte, amintim:
e
E
1. Anabaptiştii. Primele începuturi se văd
în

Zoickau

Aci s

reia se găseau

ridică

o partidă,

în

“Nicolae Storch, Thoma

fruntea

că-

Aiinzer şi

alții, cari se crediai îndreptăţiți să înființeze
o

împărăție

biserică,
In

noua

creştină

.

teocratică

organisaţie

pe

ruinele veche

toţi trebuiau

Ie
să fie egali,

că respingeaii cultul, ori-ce lege omenâscă
şi ori-

ce autoritate. Nouii seetară nu primiaii nimic
care

nu se vedea lămurit în sfinta Scriptură, înlăt
urai
botezul copiilorşi cercaă botezul” Smeni
lor maturi. În genere anabaptiștii refusaă: tot
din organis

aţia bisericâscă şi pretindâă o viaţă în
.
Ideile lor se răspândese și afară de Zvickcomun
an, în

Germania, în Elveţia şi în “Țările de Jos. Activ
itatea lor găsesce în Miinster! un loc mai
proprii.
Aci croitorul Johan Bochelsohu se detea
drept
profet, apoi rege. El 'se arătă fârte crud
şi nemoral
în viaţa sa. Catolicii reuşesc a înfrî
na pe Ana-
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Botezul

nu servesce

de cât ca 0 ceremo

nie pentru primirea celui ce voesce
a intra în ereştinism. Euharistia. nu este Tain
ă, ci o serbare eo-

memoraiivă a morţei lui Christos
. Pân
din Euharistie nu sunt de cât ima ea și vinul
gini a corpului
şi sângelui lui Ohristos,
Din 1685 Socinianii fură

alungaţi

din

Polonia,

de

aceea

multi

trecură la
catolicism, iar alţii se r&spândir
ă în Prusia, 'Lransilvania, Olanda, ete.

„3. Arminianii. Intemectorul aces

Iacob Arminius, profesor de 'teo tei secte este
logie la Leiden,
Acesta se declară de inamice al
doctrinei
lui Calvin
desp
re

mântuire

din punctul

şi predestinaţiune

de vedere

al

acestor

şi se apropie

învățături

de
biserica catolică. Contra lui se
ridică. Gomarus,
un calvinist înfocat, care com
bătu cu vehemență
pe Arminius. Ambii cămbat
anţi “găsesc teren şi
lumea locală se împarte în
două părți: în sus-

ținători ai lui Arminius și în
susținători ai lui
„ Gomarus. In 1609 Arminius
mdre și partisanii
Sci se văd fără conductorși
traşi la r&spundere,
ca unii ce se depărtâză de la
credinţa simbolică.
Pentru apărarea lor, arminianii
presentară statelor. generale
- din. Haga o scriere, o
remonstraţie /seris6re. de apărare),
de unde se și numiră Remonstranţi. In 161
8 fură declarați de:
eretici la un. sinod convocat
la Dortrechi. In urma

acestei decisiuni arminianii
fură scoşi din serviciile lor şi cea mai: mare part
e ' scoși din ţ6ră.
Mai târzii se 'reîntore în
Olanda.
|
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papei supără pe Euric, Care,
pentru a nu se ma;
vedea neliniștit, rupe legătura
cu Roma Şi prin-

tun

decret al parlamentului se

al bisericei Angliei.

In

urma

declară

acestui

de şef

act, ori-ce

relațiune cu papa este întreruptă,
nici o apelaiune nuse. va mai face la el
Şi nici un ban nu
va mai eşi

din Anglia pentru el. Ori-ce
dispen:saţiuni se vor cere de aci
înainte de la arhiepiscopul din Cartenbury, care
acum era Thomas
„Cramer, acel ce ajutase
pe rege în desfacerea
„căsătăriei.

Se înţelege că papa nu stă cu
cișate. De îndată ce i se comunică mânile înerudespre cele
petrecute în

Anglia, . escomunică pe rege
şi -de“clară. nevalabile decisiunile
luate de parlamentul
englez.

Regele însă nu se încumetă de
loc. Mai
el e gata de a duce lupta cât
mai
departe
şi nu se opria de a condemna

„mult,

la morte pe acel
care s'ar fi pronunțat contra
căsătoriei lui ori
i-ar fi denegat supremaţia
în biserică. Clerul se
unesce cu regele
şi recundsce

autoritatea

lui bisericescă, afară de unii episcopi
şi
afară
de momahi. Și unii și alţii însă fura,
urmăriţi
şi
persecutaţi fără cruțare. In
1540: monastirile sunt
«lesfiiințate, iar averea lor
secularizată. Religiile
:şi icânele fură înlăturate.
De dogme Enric VIII
nu se atinse. |
Prin cele 6 articole din 1539
se
opria
sub
pedepsă de mârte, mărturisirea
particulară, celi-

batul,

transubstanţierea, -împărtăşirea

subo sin:Sură formă, viaţa în castitate
Şi
liturgia
: pentru
Sufletele din purgator.. Sie
|
„După PEnric VIII urmâză
Eduard
VI
(1541—
1553), care de mic fu crescut
:mului. Pe. timpul minorităţei în ura contra eatolicisregelui, conducerea
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guvernului

o avu

graful Seymour,

ca duce de So-..

mersel. De acum catolicismul decade.
troduce calvinismul,
dică şi un

Cramer în--

se formulâză o carte! de pre--

catehism, o liturgie, o carte de rugăciuni.

şi una pentru administrarea Tainelor. Prin noua organisare se învoesee căsătoria preoţilor, se în-troduce limba poporului la serviciul dumnedeesc,.
tâte ie6nele, altarele, capelele sunt confiscate,

cultul este înlăturat.
fură

depuşi

Episcopii,

şi averile

cari

protestară,.

lor confiscate. Somerset era.

în totul sub influenţa lui Oramer, care în 'cele
din urmă îl duse la morte. Lui îi urmă Dudley,
„duce de Northumberland. După: trei ani liturgia.
lui Cramer fu revădută şi obţinu aprobarea parlamentului. Confesiunea de credință se compune:
din 42 articole în 1552. Confesiunea acesta în
principii calvină. era un fel de mijlocie între lu-

terani şi calvini. lerarhia cu episcopii fu men-:
“ţinută, episcopii consideraţi ca urmaşi ai apos-:
tolilor. Şi prin noua confesiune liturgia fu des-„fiinţată,

tot aşa

celibatul

quiile, etc.
Eduard more în 1553
Muria

(1553—1558)

nici (1554)
prin

preoților,

iconele, reli-

şi după el urmă sora sa;

soţia lui Filip 11 regeie Spa-

şi supranumită sângersa. Ea încercă:

mijlOce violente

să restabilâscă catolicismul.

dar nu reuşi.
|
In 1558 se urcă pe tron Flisabeta (până la 1603),
care restatornici calvinismul. De mică noua regină.
îşi primise educaţia de la Cramer. Actul prin care
restabilesce

calvinismul

este cunoscut sub numele:

de act de ubiformilate. Cu ajutorul parlamentului.
în 1559 înlătură măsurile luate de predecesorea:
sa și reuni iarăși demnitatea de rege cu acea de
_şef al bisericei.

Prin

bilul celor 39 articole, votat:

234
de parlament, . Elisabeta dete Angliei
o nouă confesiune, bineînţeles tot în spiritul
celor 42 de articole de sub Eduard VI. Prin acest
e articole de

credință se suprimă cărțile devtero-cano
nice, tradiţia

,. primatul. papai, cele 7 Taine, litur
gia, transubstanţiaţiunea, indulgenţele, purg
atorul, rugăciu-

nele sfinţilor, reliquiile. De aci înainte
se pune un
zidde deosebire între noua biserică și
cea catolică,
Episcopii se menţin şi Mate: Packer iea
locul pe
care Craumer îl avuse înainte. Ei sunt
însă supuși
statului şi drepturile lor sunt restrînse,.
Contra catolicilor. se încep urmării severe.
Toţi clericii cari
arătară resistență fură înlocuiţi cu
predicatori reform

ați.

Calvinii .riguroși cer înlăturarea episc

opilorşi formularea unei constituţii
bisericesci numai
pe basa Sfintei Scripturi. Aceştia.
sunt cunoscuţi

sub. numele de puritani oră presbite
riani. Ei se
îmmulțese cu tâte măsurile luate
de biserica episcopală.

Ş 95. Biserica romano-catolică
protestantismul,

în luptă

cu

„Până la reforma lui Luther bise
rica apusână punea prea puţin interes pentru scii
nță. Preocuparea
clericilor până aci nu era de cât
ca
să aibă o cât mai mare autorita să adune averi,
te şi bisericescă
și lumescă şi să se mulțumâsc
ă cu traiul bun. De
la reformă . însă romano-catolici
sunt nevoiţi să.
schimbe, tact

ica, ca. să nu vadă perdută
cu totul
lor. Reformatorii combăteati
aver
ile,
papii.
vorfi cireumspecţi. Nu Vor: înce
ta de a strînge bani,
«dar. nu se vor mulţumi num
ai cu atât, ci vor căuta
“ca cu banii. adunați să „dea
o faţă bisericei, potri-.
influenţa
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vită cu însemnătatea ei.

Protestanţii

atacau învă-

ţăturile romano-catolicilor, indolenţa nu mai putea
să fie starea lor. de aci înainte. De acum biserica
începe să se ocupe cu literatura, pe de o parte
ca să combată cu succes erorile: „protestante, pe

de alta ca să nu lase lumea sub impresia că ea
mare nici o .chiemare: în lume. Era acusată biserica romano-catolică că s'a depărtat de învățătura

Mântuitorului şi este streină de cultura timpului;
de aceea ea trebuiă
săi mau dreptate.

să dovedescă
i

că

adversarii

In - general vorbind protestanții aduseră — de Şi
indirect-—un. servicii bisericet romano- -catolice. Și dacă ei nu primesc când! protestanții cer, ca să
se: adune un conciliii general, vor. face şi acâsta
mai pe urmă. Până atunci Roma începe a desvolta
prin bărbaţi devotați ei diferitele ramuri ale teologici. Oameni speciali se pun în serviciul bisericei şi acestora

ea

datoresce

râdicarea

nivelului

cultural. Câte o pleiadă de bărbaţi se disting în
cultivarea . disciplinelor teologice. .Dogmatiştii,
luând de basă doctrina apostolică, explică protestanţilor că sunt greșiţi când lovesc în învățăturile

fundamentale
cultul

ale bisericeişi resping din biserică

şi disciplina

așa cum :s'aii. formulat

de la

început. In explicarea Sfintei Scripturi protestanții
combăteaii autoritatea bisericei “și susțineau explicarea individuală a Seripturei. Acestora, le r&s- pund exegeţii romano-catolici că n'aii dreptate în

susținerile lor. Sfinta Scriptură este dată în păstrarea ierarhiei" bisericescă şi numai ea are dreptul
şi datoria de a o explica pe basa tradițiunei și.
a hotăririlor- sinodale. Explicarea Bibliei de către
fie-care se depărteză de la modul cum însuși Mântuitorul însărcineză

pe

apostoli cu explicarea

Și
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paza învățăturilor sale. O exp
licare a Scripturei
de către fie-care creștin duce
la înţelesuri felurite, care râpesce bisericei unitat
ea şi o transformă
într'un laberint, din care nu
se mai cundsce ceea-ce
„Christos a învăţat. Pentru dov
edirea, acestui adevăr, romano-ca
tolici le arată protestanților
starea
în care ei se găsesc, stare
care” presintă ca pe
nisce elemente distrugătâre
a adevărurilor credinței. Protestan

ţii mai acusai pe romano-catol
ică că
biserica şi autoritatea bisericâs
că nu are nimic de
comun cu acea ce Christos a
înfiinţat în timpul
activitării sale pămîntesci și
cu aceea ce apostolii
înv&țară. Acestora le TEspund
canoniștii. romanocatolici, dovedind că biserica
şi autoritatea ei aă
origină dumnegleiască. Pentru
probarea acestui
adevăr, protestanții uşor se pot
convinge, dacă nu
plâcă cu idei preconcepute. Mân
tuitorul întemeiă
o ierarhie, apostolii o
continuară, o transmise şi
biserica o păstră cu sfințenie. Ier
arhia nu este nici
resultatul combinaţiunilor” ome
nesci, nică o desvoltare istorică după înțălesul
şi interesul unora
şi altora. In Susținerea adevăr
urilor lor, romanocatolicii cercetâză cu temei isto
ria bisericâscă și
dovedesc pe câle istorică ade
vărurile ce susțin.
Intăriţă de ordinele religi6se,
pe care papii le
întemeiază, biserica romano-ca
tolică luptă, pe tâte
căile contra reformei: şi înc
ârc
să restabilescă dominaţiunea ă tote mijl6cele ca
la resultate. bune, Tomano-catolei, Pentru a ajunge
icii aveai necesi- tate de ajutorul puterei
lumesci.
|
"
Pers6nele

care

se pun

în ser

viciul bisericei şi
care aii un rol mai însemn
at pentru apărarea biseri

cei

Tămano-catolice, sunt
a
„-1- Dogmatici.: dominiean :
ul Bonez (: 1604), je:
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convocarea unui sinod.general. Papa Paz III
chiamă sinodul în 1545 într'un timp când reforma
luase proporţii mari. La acest sinod papa credea
că va.putea restabili adevărul

şi vafi în stare să

readucă la ea pe cei greșiți. Sinodul se deschide
la 13 Decembrie 1545 şi se continuă sub Iuliu
al Ill-lea şi Paul al IV-lea. După mai multe amânări şi suspendări sinodul se termină la 1563:
sub

Piu

al IV-lea. La sinod luară parte

laţi, dintre cari unii

mulți pre-

distinși prin învăţătura,şi

purtarea lor. Sinodul ţinu 25 şedinţe
.şi votarea
se făcu după persâne, nu după națiuni cum se.
făcusela Constanţa, In cele 25 şedinţe se discută asupra învăţăturei bisericei romano-catolice,
în legătură cu disciplina. Hotăririle ce. se luară
s'aii pus în can6ne şi lucrări, din care se vedea
care este doctrina -bisericei şi disciplina ei. In
"tote, învățăturile contrare romano-catolicilor sunt
combătute. Măsurile disciplinare sunt înțelepte şi
severe, cu scopul dea înlătura râul din biserică

şi mai alessimionia,

-

o

Din punet de vedere al credinţei s'a tratat simbolul .niceo-constantinopolitan, care este temeiul
credinţei. Prin discuțiuni și decisiuni se lămuri și

desvoltă

acest simbol.: Apoi

se hotări

că nu nu-

mai Sfinta Scriptură, -ci şi Sfinta 'Tradiţiune cu-

prinde

învățături.

dogmatice. şi morale,

care se

predară de Mântuitorul.şi. se păstrară fără încetare în biserică prin asistarea Sfintului Spirit. De
aceea și Sfinta Tradiţiune trebue respectatSiă...
nodul a determinat.apoi care sunt cărțile canonice
ale Vechiului și Noului 'Testament și a hotărit:

testul Vulgata ca normativ: atât pentru predice

cât şi „pentru, oră-ce necesitate „dogmatică și:
morală. Inv&ţătura despre păcatul strămoşese
fu res-

i —
ze
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tabilită faţă de reformatori şi în 5 can6ne formulată. In şedinţa a IV-a s'a formulat învăţătura
despre mântuirea omului şi prin 32 canâne se

pe

combat tâte erorile protestante. In mai multe şedinţe se discutară învățătura despre Sfintele Taine |
și despre liturgie.Şi asupra acestora atât în general cât şi în paite se determinară învăţătura

bisericei şi se condamnară erdrea reformatorilor.
In ultima şedinţă se discută învăţătura despre

curățirea sufletelor în purgatorii, despre rugăciunile. ce se adresează sfinților, despre icâne. Vin-

derea_de_indulgenţe fu oprită. Sinddele să se a-

dune

anual, iar. cele provinciale

la tiei ani, să se

facă șele pentru clerici, înaintăril6 şi primirile
în cler să aibă loe după merit, iar episcopul să
stea la reşedinţa episcopiei.
o
Sinodu
- discută
l

şi ' aprobă!

că numai biserica

pote interpreta Sfinta Scriptură.

.:-

Cum se vede sinodul trată fârte multe cestiuni şi tot atât de multe decisiuni luă. La 6
Ianuarie 1564 papa aprobă decisiunile sinodului.

„Membrii

sinodului

pe protestanți în

aveaii

sînul

dorinţa de. a readuce

bisericei;

dar

la acâsta

nu isbutesc. Protestanţii nici: nu voese să fea
parte la sinod, cu tâte că ceruseră de mai multe

ori convocarea unui sinod general.
.
In teză generală Sinodul își ajunse scopul,
peniru-că combătu cu argumente puternice erârea

protestanților şi condamnă învățăturile lor. După
sinod se începe o viaţă mai bună pentru: romanocatolică, mai ales de la promulgarea decisiunilor

sale în

Veneţia,

Neapol, Spania; Portugalia,

'Ţerile

de jos, Polonia, - Savoia, în Austria şi în ţările
catolice ale Germaniei, Iialia şi Franţa ajung ţă-
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ile cele mai

productive pe terenul

literaturei

teologice. E
|
Decretele “sinodiilui primite de fapt de către
sin6dele provinciale se pun în vig6re, mai ales
în părţile lor esenţiale şi cei 255 de membri de

la “Trident se duc pe la casele lor cu convingeiea
că şi-au făcut datoria şi cu speranţa că biserica
lor vă merge spre progres. Peste puţin se vtdu
buiiătatea măsurilor luate de sinod. Biserica începe
a avea consciință de vitalitatea sa. Credincioșii
romano-cătolici încep a fi iai uniţi între ei şi se
„simt mai tarăca să se apere contra protestanților.
Tăria lor crescea

şi prin faptul că protestanții

nu luară parte la sinod și prin acâsta se arătară
în faţa limei că n'aii putinţa de a 'și apăra într'o

adunare legal constituită învăţăturile lor.
Decisiunile sinodului însă nui găsesc pretutindeni
aprobare. In Franţa mâi ales ele nu fură oficial

publicata. Guvernul şi parlanientul se opun, pentrucă se aducea

o atingere drepturilor și libertăţilor

bisericei galicane. 'Tot așa în Elveţia şi Ungaria.
In Germania nu se pot publica ca legi ale im-

periului, dar principii catolici 16 primiră în şedinţa
Reichstagului de la Augsburg în 1566.

$ 95. Ordinul iezuiţilor. — Alte ordine.
_ Infiiinţătorul ordinului iezuiţilor este nobilul spaniol Ignatius de Loyola, născut la 1491. Rănit în
bătălia de la Pampeluna (1521) se hori a'şi consacra restul dilelor pentru serviciul Domnului. Decisiunea luată o puse imediat în aplicare. Aflându-se
în Paris pentru studii, îi veni ideia câ să înființeze
un ordin religios din elemente nobile, gata a se pune
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în serviciul bisericei. In Paris Loyola intră în relaţiuni cu şese amici cari aveaii aceaşi idee şi în
1534 fac jurămîntul

în Monastirea Montmartre, ca

să-şi vîndă averile şi să se ducă la locurile sfinte,

unde să Jucreze pentru convertirea necredincioşilor.
In jurămîntul lor adaugă că vor putea primi

şi alt scop al asociaţiei lor, dacă papa va decide

““alt-fel. Membrii asociaţiei nu se pot duce de indată

la locurile sfinte, pentru-că tocmai atunci era un
r&sboi între Veneţia și 'Turcia. De accea Loyola

se duce la Roma şi expune papei seopul.ordinului
şi basele organisaţiunei asociaţiei. Papa Paul III
primi cu mulţumire cele arătate de Loyolaşi aprobă

ordinul sub numirea de Societas Lesu în 1540. Scopul ordinului era prea mărirea lui Dumnedei,

“scop

pe care avea să-l ajungă prin perfecţionarea

membrilor si a altor Gmeni: ad majorem Dei gloriam.. Activitatea lor pentru binele altora trebuia
să se arăte prin predică şi catehesă, prin misiuni

la necredincioşi şi: eretici, prin conducerea şi educarea tinerimei.- Membrii ordinului se punea la

ordinul papei, ca să-i trimită: acolo,

crede

necesar.

unde

el ar

Ei predicaii sărăcia şi deteaii probe

de ea, căci nu şi păstraă nimic personal.Cu tâte

acestea ordinul putea avea. proprietăți şi averi.
In fruntea ordinului se afla un general şi cel
întăi fu Ignatius Loyola, care avea puterea de
a da oră ce însărcinare va erede fie-cărui membru:
"Mai târzii se adaose pe lângă generalul ordinului

un consiliu de 5-— 6 asistenți. Aceştia eraii luaţi
dintre cei mai

însemnați membri ai ordinului din

țările cele mai însemnate ale Europei. Toţi membrii

eraii supuşi

orbesce

conducătorului lor. Dintre ei

erai înlăturați aceia cari ar fi umblat după satisfacerea orgoliului lor, fie că doriaă vr'o însărcinare
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în ordin, fie că ţintiai să ajungă în demnități bisericesci. Membrii asociaţiei lui lisus nu trebuiait

să se gândâscă.la nimic de cât la îndeplinirea
scopului societăței.
|
- Primirea în societate se făcea cu multă precauţiune. Cel ce'şi manifesta dorința să facă parte
din ordin era supus unui noviciat de 2 ani. Dacă
candidatul detea semne bune, era trecut să-şi facă
studiile. Pe lângă novici și membri se primese
mai târziă coajutori, cari nu eraii obligaţi a îndeplini însărcinarea de misionari. Aceştia se ocupaii cu serviciul în șe6lă şi purtati sareine spirituale. Cu lucrul mânelor şi exerciții religi6se
erai ocupați așa numiții frați laici. Imbrăcămintea.
lor era de un caracter serios, potrivit cu cerin-

țele. ţărei în. care se aflai. .
La mortea lui Ignatius, care se întâmplă la 31

Iulii

1356,

100 colegii.

ordinul

număra

Ordinul

și residențe.

1000 de

avea şi case

a

Sub urmașul lui Loyola,
desvoltă mai mult. Poporul
iezuiţi pe

membri în

pentru locuit

Lainez, ordinul se
începe a vedea în

părinţii: săi - sufletesci,

mai

ales prin

instrucția și educaţia ce o da tinerimei. Prin misionari ai ordinului biserica romano-catolică se
respândi în multe părți, pe unde nu străbătuse
până

atunci.

Dar zelul iezuiţilor şi mai ales maximele lor,
ca bună-6ră scopul justifică mijl6cele, atrase asupră-le ura multora. Acestă ură crescu prin 'atacurile

ce

li. se

aduc

calvini, janseniști
XVIII-lea

rînd țările

încep

şi
a nu

îi scot

de

luterani

parlamente.
mai

fi

şi

In

secolul

al

Rind

pe

suferiți.

din mijlocul lor.

galia în 1759, Franţa în 1764,

reformaţi.

Aşa

Portu-

Spania, Neapol

ce
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şi Parma în 1767. Chiar papa Clement al XIV-lea

în 1773 prin bula Dominus ae Redemptor le ridică dreptul de a exista ca asociaţie. Ei fură
restabiliţi de papa Pius VII în 1814 prin bula
sollicitudo omnium, dar nu mai pot găsi liniște
nicăiri.

In 1816

Ruşii îi alungă din ţară, în 1848

Germania, apoi în 1845 fură scoşi din Franţa.
Pe lângă ordinul iezuiţilor, apusul mai avură

și alte

ordine

şi congregaţiuni

religiâse,

care-l

ajută în lupta cu protestanții. Intre cele mai prinE
cipale amintim :
„1. Ordinul Teutonilor înfiinţat de Petru Caraffa,

mai târzii papa Paul VI, impreună

baţi însemnați.

Ordinul

predica

cu alți băr-

sărăcia.

și

trăia

din mila celor ce vroiai să-i ajute. . Activitatea:
ordinului se întindea la rădicarea sciinței și a
vieţei morale la clerici.
a
2. Ordinul capucinilor, eşit din ordinul franeis-

canilor,

de papa

fu înființat de Jlathias Baschi şi aprobat

Clement

VII. Scopul săii era de a res-

tabili ordinul franciscanilor, predicând ca şi acela

sărăcia şi având acelaşi costum. Ordinul s'a, dis-"
- tins prin îngrijirea spirituală şi prin. misionari.
3. Ordinul Barnabiţilor se înfiinţă în 1530 în
Milan și luă numele după biserica Sfintului Bar„naba de acolo. El fu aprobat de papa Clement
VII. S'a distins prin predică, instrucţie, condu„cere de seminarii şi prin activitate misionară.
4,

Oratorienii

înfiinţat

ca

ordin de

Filip de

Neri şi fu aprobat în 1574 de papa Grigorie VIII.
Ei cultivaii sciinţele teologice și îngrijaii de bolnavi.
„5. Ordinul Sfintului Maur înfiinţat în Franţa
cu scopul de a se ocupa cu îngrijirea sufletescă

şi cu sciința și aviaă seminarii pe lângă ei.
6. Trapiştii sunt însemnați

printr'o

disciplină

|
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severă. Trei ore pe gi se ocupaii cu lucrări Ma

nuale şi păstraii

o tăcere

profundă.

„7. Mai sunt apoi ordinul carmelitelor, al ursulinelor, care se ocupaii cu instrucţia și educația
fetelor.

?

STAREA

COMUNITĂȚILOR

PROTESTANTE

$ 96. Misiunile protestante între păgâni şi societatea
biblică.— Neunirea între comunități. —Pictismul.

Activitatea misionară a protestanților începe
mai cu temei după revoluţia francesă. Până aci
ei eraii ocupați cu întemeiarea bisericei în țările
unde se răspândesc. Totuşi găsim la Englezi că

se înfiinţâză

şi mai

înainte

o

societate

pentru

răspândirea evangeliei în străinătate, . societate
aprobată de Carol I1 și TPilhelm 111. In 101
se înflință o societate în Scoţia, aprobată de regina Anna la 1109, cu scopul de a r&spân di creş-

tinismul în America.
.
In 1792 anabaptiștii fac o nouă societate mi-

sionară. Membrii

ci

India ostică, ajutați

răspândese

de

creştinismul

în

societatea britanică Di-

blica, care le traduse biblia în limba ţărei. Societatea misionară din Edinburg se înfiinţeză în
1196 pentru Africa și popârele tartarice. Bise-

rica

episcopală

întemeie

în

un seminar pentru formarea

tigua,

Dalla,

1801

o societate cu

misionarilor în An-

India .Ostică și pe ţărmul

vestice

Africei. Societatea misionară londoneză în legăturăal
cu societatea biblică

frumâse.

obţinu

resultatele cele mai

Presbiterianii Și cu toți disidenţii se gru-

i)
a
ina
e

q

ae

a)

oa

_3:5
pară de asemenea și trimise misionari în marea
sudică având de căpitan de vapor pe Volson. In
1197 misionarii se dueîn Africa. Acolo își făcură o casă proprie, învăţară limba naţională şi
aşa reuşesc a întroduce încet creștinismul. In activitatea lor misionarii suferiră forte mult, dar
dragostea pentru religia creştină îi întări. In 1802

misionarii predică în limba poporului Şi atrag și
pe conducători ; poporul resistă; în 1804 încep
instrucția copiilor. In 1807 doui misionari se due

în insulele Huahine, Naiatea şi Borobora. In 181%
misionarii isbutese în insula
trei

ani

se înfiinţeză

Otaheite,

o societate

unde după

proprie

pentru

acâstă localitate. In 1824 se face şi o şedlă pentru
aborigeni. La Cap reuşesc de asemenea misionarii
Şi stabilesc o societate
apoi în America, Asia şi
Lipsa de bibi, pentru
duceaii misionarii, fiind

ai cărei membri r&sbat
în multe părți ale Africei.
popârele unde se întrosimțită, în 1804 se în-

ființă societatea biblică britanică şi pentru streinătate. Societatea găsi sprijin în tâte ţările şi
ast fel biblia se traduse în tâte limbele pentru
trebuinţele creștinilor.
Afară

de englezi,

protestanții

din

Olanda

răs-

pândesc şi ei creştinismul prin misionari în coloniile lor, în Ceilan şi Molusce şi în India Ostică.
Danezii respândese creștinismul în India Ostică
în 1620. Creştinarea păgânilor din Trankebar se
face prin stăruința regelui Frederic IV, care plătea
singur 2000 taleri anual, iar urmaşul săi Cris-

tian al Vl-lea (1736)

3000. Situaţia era favora-

bilă în 1714 aşa că se putu înfiinţa aci un colegii, care lucră şi pentru convertirea Laponilor.
In 1721 predicatorul Haus Egede se duse în

Groânland şi în scurt timp înfiinţă o comunitate de
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mai ales că după învăţăturile lor credincioşii exageraii valora ortodoxiei lor în. paguba credinței.
Incerearea de unire se făcu de pietişti. Aceştia
înființeză o societate deosebită în Olanda şi EIveția sub profesorul Voet Guisberi, profesor în
Utrecht, Jadocus de Lodenstein şi Ton Labadie. In
- Germania pietiştii aă de întemeietor pe Filip Iacob
„Spener. Acesta vedea că nu pote uni pe toţi protestanții, de aceea îşi propuse ca cel puţin cu
unii să reuşescă. Acestura,. cari eraii adepţi ai
sci, le ţine discursuri şi le explică Scriptura în
forma cea mai populară. Protestanţii îi privesc pe
pietişti ca detractori. Totuşi aii la început drecare succes în Saxonia, mai pe urmă asociaţia
este disolvată. De aci se duc în Prusia, mai ales

Ja Berlin, apoi la /alle. Pictismul

r&mâne

o aso-

ciaţie pentru educarea tinerimei, nu pote însă
să-şi îndeplinescă misiunea ce-şi propuse, adecă
de a uni pe protestanți şi a forma o singură bi-

serică.

Ş 97. Secte

noui.

Quakerii,

nernnuterii; metodișştii,

menonții şi sehy edenbargianii,

1. (Juakerii

(tremurătorii).

tei secte este un

(1624—901)
copală, de

cismar

Acesta
ore-ce

Intemeetorul

George Foz din

aces-

Leicester

se despărți:de biserica epis-

serviciul bisericesc nu'l satisfă-

„cea şi făcu din darul nemijlocit al Sfântului Spirit
în care credea, hrană pentru spirit şi inimă. In
jurul lui Foz

se strâng în curând

Toţi se numesc

mulți

adepţi.

tremurători. Inv&ţăturile nouilor

sectari în esenţa lor se coprind în admiterea unei
lumini interne, care se comunică nemijlocit fie-
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cărui membru ca revelaţiu
ne dumnedeiască pentru cunâscerea adevărului.
Lumina ac6sta internă
0 prețuesc sectarii mai mul
t de cât Sfânta Seriptur
ă,
Quakerii

resping

învățătura

externă, nu primesc nici un obiceii religi
os, înlătură Tainele,
condamnă resboiul religios,
dările bisericei Și jurământul. Biblia şi isus Chr
istos pentru sectari
„n'aă de cât o valâră, istori
că.
Pentru

executarea serviciului lor
dumnedeesc,
care mare dea face de loecu
acel al bisericei creștine. Quakerii se adună
într'o sală frumos împodobită, unde stai în linişt
e până se DOg6ră asupra unuia Sfintul Spirit.
Dacă Sfintul Spirit se

comunică unuia

dintre

asistenţi

atunci acela se râdică şi vor , bărbat ori femee,
besce adunărei. Nu

se comunică lumina acâsta
internă, în care ered
ei, la nici unul, atunci
se despart fâră a fi as"cultat ceva.

Qaukerii. avură mult să
sufere sub regele
«Carol 21. Ca să scape de
persecuție se duc în
Pennsilvania, unde le det
e loc Villiam Pen. Sub
Zacol II sunt tolerați în
Anglia.
2. Hernhuterii. Acestă sec
tă are de întemee.

tor pe contele Laclovie
Zinzendorf (1700—1760).
De mie contele Ludovic
fu crescut în ideile pietist

e şi era înclinat 'de a infi
inţa secte. Contele
punea preţ pe deosebiri
le dintre secte, ci era
condus de ideia ' ca învăţă
tura despe mântuirea
lumei prin Christos să
se pricepă temeinice şi să
fie putrunsă lumeă de ea.
De aceia el permite
câtor-va "fraţi moravi “de
a se stabili la Hutberg
în Oderlansilz şi făcu din
ci o societate a fraţilor,
pe care o condiicea în
pers6nă. În 1727 înteDu

meie. orășelul

ZZernhuţ

Şi după

acesta sectarii își
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luară numele. Ca

să nu supere pe nimeni socie-

tatea se împărţi în : luterani, reformaţi și moravi,

ţinându-se socotâlă de credinţa

pe care o avea

fie-care mai înainte de a intra în

ordin. Toţi însă

Sunt uniţi asupra adevărului care era predicat
de contele Ludovoie, adecă mântuirea prin credință

în

rescumpărarea

lumei

prin mârtea

de

cruce a lui Christos. Societatea întemeiată de contele Ludovic merge. crescând și din 1741 începe.
a întroduce şi alte învățături. Mai ales secta în!
actele sale mai însemnate consulta voea
tos prin sorţi, cu care fac o legătură

Sectarii se răspândesc

lui Chrisspecială.

pe continent și îi co-

lonii. In fruntea sectei era un corisiliii al bătrânilor, ales de sinodul general. Membrii comuni-"
tăților erai împărțiți în bărb aţi, femei, văduvi

și văduve, băeţi şi fete și copil.
In serviciul lor dumnedeese făceaii us. de predică, de rugăciuni şi cântări. Liturgia precedată
de agape se celebra la 4 stptămâni.. In esplicarea Seripturei se trăgeala sorţi, partea ce urma a fi

interpretată. Ac6stă sectă găsesce bună primire pretutindeni unde 'se răspândesce şi -numără peste
-100.000 de membri. .
3. Dletodiştii. Aceştia sunt o parte a presbiterianilor din Anglia şi America nordică şi se
numese metodiști de la felul de viaţă al lor:
methodus vitae, care este riguros şi care "i ducea,
la sfinţenie,

cum

cred

ei.

Secta fu

combătută

de biserica episcopală şi era unită cu hernhuterii
la început.
Intemeetorul

sectei este Ioan

Veslez y, care în

1729 se uni la Oxford cu fratele săii Carol, cu
un 6re-care Vhitefieid şi cu al p rieteni şi cu toţii
formâză societatea,

în

cari

n ombrii avei

să se
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exercite
cu lucrări spirituale. La început
ţinea
întrunirile în biserici,
: apoi sub cerul liber. Opriţi
de
a mai

predica

lumei

diștii construese capele. .

sub

cerul

liber,

a

meto-

„In 1740 se despart de hernhuteri, de 6re-ce

se învoiaii cu învățătura despre renascerea ei nu
spirituală.
Şeful sectei era Vesley, care avea atribuţia

de
episcop şi care consacra preoţi după
trebuință.
Secta este împărțită în clase, cond
use
iar autoritatea superidră o are conferin de laici,
ța anuală
a șefilor comunităţilor. Numărul
sectarilor - în
Auglia este peste 300.000, iai în
America cam!

3 mili6ne.

*-

|

|

4. Menoniții. Sectarii aceştia sunt

Si

anabaptişti

moderați. EX-aii' de conducător pe preot
ul Jlenno
Simonis din Vilmarsum în Prisland.
Acesta îşi părăsi parohia în 1536 Și până la 1561
se ocupă de
” reorganisarea anabaptiştilor. In
general înv&ţăturile lor se as&mănă cu ale anabaptiştilor.
In Anglia
menoniţii se numese baptişti și. de
aci în 1633 se
răspândesc în America şi în alte țări.
Mai pe urmă
se deosebese de baptişti, cu cari n'aii
de
comun de
cât înlăturarea. botezului copiilor.
Menoniţii.consideră biserica ca adevărat 106 de
mântuire, opresc
serviciul militar şi de stat, jură
mântul, predică pe
lângă botez și:euharistie și. spălarea
picidrelor.
Ai
0 morală forte severă. Membrii
sectei se împart în ordinari și perfecţi ; primii nu
sunt supușila o severitate așa mare ca; cei de pe
urnă.
o
5. Schvedenb

orgianii 'aă de întemeietor al
sectei
“pe Emanoel Schwedenberg din
Stockholm (1668-1 112)
Ei cred

că aii. chemare dumnedeiască
ca să dea
adevărata explicare a Sfintei
Scr
ipt
uri
.
Aii însă
escentricități, ca de exempl
u : 'Dumnezei este o
apariţie omenscă, formată
diutr'o' materi
. core

Map

e
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porală şi alta cerâscă. Aii şi erori, ca: trinitatea
este formată dintr'un singur Dumnedeii, care apare
ca Dumnegeii.în Tatăl; ca om în Fiul și ca pu-

tere dumnegeiască

în Sfintul Spirit.

Sectarii admit învăţătura despre rescumpărarea

omului, despre predestinare şi despre justificarea

„prin credință.

Ingerii şi

demonii

sunt

sufletele

&menilor. decedați. Nu admit învierea corpurilor.
Sehvedenberg găsi aderenți. nu numai în Suedia,
ci și în Anglia,

Americași Germania.

|

In esența. sa, sistemul religios al lui Schvedenberg este un misticism speculativ cu principii na-

turale şi raţionaliste. Scopul religiunei după el
este ca să descopere legătura intimă între lumea

spiritelor şi 6meni. Din Biblie preferă apocalipsul, .
ttă. însă. explicată, spiritual.
?

STAREA BISERICEI PAPALE.
$ 98. Noua politică a statelor apusene contrară pretenţiunilor papei. Căderea puterei papale.

„Învățăturile predicate de către diferitele secte

chiar înainte de isbuenirea reformei religi6se pro- .
v6că pe mulți să vadă în Roma o putere, care
nu se împacă cu scopul ce urmăresce. Străduinţa

papilor de a uni în persâna lor „autoritatea lumescă pe lângă cea bisericescă deschise ochii

„ conducătorilor

popârelor

catolice,

ca să opună

resistenţă acelor pretenţiuni. Incetul cu încetul
se formâză un curostil
ent
papei, curent nutrit mult
de învâțăturile protestanților. Papii vor putea întru.
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cât-va să resiste, până ce
direcţia anticreştină a filosofiei şi revoluţia franceză
Papei şi va cresce nume&rul vor sdruncina puterez,
inamicilor bisericei catolice. Se înţelege că nu
era în spiritul creştinismului papa, când cerea o Sup
iemaţie lumâscă; dar
de aci şi până a combate
chiar autoritatea bisericei
era o mare deosebire. Totuşi
inamicii confundă creștinismul și biserica cu papa
şi loviturile ce dai se
resimt și asupra bisericei.
Duș
ricei, merge crescând Și cân mănia.. contra bised Napoleori 1 pune la
închisre pe papa, lumea înc
ideia că papa pâte fi luat dreptepe să se deprindă cu.
un funcţionar supus
statului. De aci înainte ost
ilitatea va merge. cres-"
când, cu tâtă conducerea, bun
ă a bisericei romanocatolice, Dușmănia eresce
nu numai afară de biseTrică, ci chiar în sînul că și uri
curent așa (is liberal
îndmnă pe mulți să formeze
biserici aparte, ori să
trecă la alte confesiuni,
A fost un timp de reculeger
e după 1814, anul
căderei lui Napoleon 1... Sta
tele în grija lor de a
restatornici puterea politică,
atâţ de sdruncinată în
urma resbdelor cu Napoleon,
se pun în armonie cu
papă. Cum însă se ivesc cur
ente liberale, care nu:
se mai împacă cu

vederile Romei, guvernele nu mai
pot sprijini pe papa și aut
ori
catolice. Din contra ele adese-tatea bisericei romanoori,.spre a da satisfacere dorinţei nouei politi
că liberale, se văd silite
a.
lua măsuri contra Rom

ei. Lup
tre liberalism şi Roma, și din ta începe a se da înacestă, causă incidente”
câte o dată grave se nas

c în diferitele ţări între
episcopi şi guverne. Lup
ta pe acest teren începu
tă,
nu mai pâte fi înfrân

ată.
America se iea bisericei Atât în Europa cât și în
conducerea şedlelorşi ac-"
tele stărei civile și se dai
i instituţiilor civile create
în acest scop. De asemen
ea se micşurâză drepturil
e
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răci biserica, dar de la 1815 primi de la guvern
întreţinerea bisericilor. Lupte interveni ră adeseori în Germania între romano-catolici şi protestanţi. Imperatorul Friderih Vilhelm IV (1840-186 1)
făcu. pace cu Roma. Sub Pilhelm 1 (1861-1888)
„domni: de aseminea pace, până ce Bismar): după
1811 începu lupta
mano-catolice. De

de exterminare a bisericei roaci ea fu pusă sub adminis-

trarea statului. In 1887 se făcu
la.1894 se permise reînt6rcerea
ligi6se, nu . însă şi a iezuiţilor.
este rea şi în Elveţia, Belgia şi
ț&rile Scandinave.

O

Olanda, Danemarca,

umbră

de

împăcarea şi de
unor ordine reStarea bisericei
Olanda ca și în
libertate este în

Suedia și Norvegia.

Situă-

țiune. nu tocmai bună are în cele-Valte țări, afară
de. America. 'In țările europene de răsărit, afară
de Rusia, biserica se bucură de libertate deplină.
In -general

politica

statelor. este

de a micşora |.

cât mai mult puterea papei. Combătut mai pretutindeni, el nu găsesce sprijin de cât în energia sa
şi. în. autoritatea, cu care este învestit.
3 99. Direcţiuni religidse contrare bisericei romane
eşite din sînul ci. — Iansenismul, Mistieismul şi

-

Quietismul.

Biserica romană a avut durerea ca să se vadă
neliniştită nu numai de aceia cari s'ai separat

de ea şi s'aii declarat pe faţăîn contra ci, ci şi
de: unele învățături contrare eșite din sînul ei. Aşa:
„1. Iansenismul ar fi avut consecinţe grave pentru
biserică, dacă ea .nu s'ar fi purtat cu multă prudență şi cu mult tact. 'Intemeetorul acestei di-

recjii este

Cornelius

-Jansenius,

la

început

pro-

4
.

."

j

355

fesor la Loeven, iar

apoi episcop.

(1636—38).

Acesta compuse "o scriere intitulată Auguslinus,
Scrierea apăru la doi ani după mortea sa și găsi
sprijinitori în Franţaîi Duvergier de 'Hauranne,

abate de la Saint-Cyran. Învățătura coprinsăîn
“acâstă scriere

Augustin

se detea

ca cea adevărată

a

lui

şi între altele declară că omul ar urma

cu necesitate ori sensualităţei,.ori iubirei de Dumnedeii,: după cum ar fi mai puternică una:'saii
alta. La lucrarea morală ar fi :de ajuns libertatea
de necesitatea fisică, iar libertatea
de necesitatea
“internă mar fi de trebuinţă.
Cu tâte că Jansenius spunea în testamentul să

că supune lucrarea

sa. scaunului roman,totuşi ia .

fu tipărită în mil de exemplare după mârtea sa,
Coprinsul cărţei găsi mulţi adepţi în "Țările de
jos şi în Franţa şi provocă o discuţie: violentă
între aceştia şi iezuiţi. Papa Urban VIll-lea priu-

tr'o bulă din 1640 intergise scrierea; însă acâsta
aduse o luptă şi mai mare. “Profesorul din Sorbona Antoin Arnaulă șşi clericii din Pozt-Roya? iaii apărarea. lui Jansenius şi
văd în condamnarea lui, condamnarea lui Au-

gustin. Cârta în Franţa fu aşa de .mare, în cât
se simţi nevoia de a se aduna -un sinod, care
condamnă învățăturile lui Jansenius. Sinodul trimise lucrările

sale papei Innocentiu

X

spre

ho-

tărire. Papa le aprobă după. o cercetare. forte
amănunțită, Liniştea nu se restabili. Tanseniţii
„merg până a declara -că şi 'sinodul-şi papa:
prin condamnarea lor nu expun adevărata învă(ătură a lui Jansenius. De fapt cestiunea, die ei,
“Sa resolvat prin condamnaare, dar- rămîne des-

„chisă acea de drept. "Deci credincioşii
-vor arăta
o tăcere' respectudsă în fața faptului îndeplinit,

ceea ce privesce dogma imaculatei concepţitini.
Incregător în ajutorul Sfintei Maria, Pizs LA chiar

din exilul sâii de la Gaeta dete o explicare desasupra

sultări prin bula Znefabilis ridică învăţătura despre imaculata concepţie la demnitatea de dogmă.
In 1864 publică Syllabus, în care iarăşi ia aptrarea doctrinei despre imaculata concepțiune.:

mr

TR

a

pre concepţia fără de păcat a Sfintei Maria şi
după reîntârcerea din exil consultă .pe episcopi

i

a.

959

acestei

învățături. In:

urma

acestei

con-

-O altă învăţătură nous şi în. afară de Sfinta,
Scriptură

este acea privitâre la infailibilitatea pa-

pei. După învăţătura bisericei creştine numai biserica prin totalitatea episcopilor săi, adunaţi în sin6de ecumenice, are asistența : Sfintului . Spirit Şi
puterea de a nu: greşi. Biserica romană însă a falşificat şi acâstă învăţătură, reclamând pentru pon:
tificele roman infailibilitatza, când el judecă.și hotărăsce ex calhedra. Acestă învăţătură pe care papii
aii susținut'o multă vreme, abiaîn secolul XIX-lea
ajunge să fie decretată de dogmă. Decretarea aces-

tei dogme, care contradice nu numai Sfinta Scriptură ci şi rațiunea, a surprins lumea, mai ales că
ea a avut loc într'un timp când lumea era mai mult
luminată asupra învățăturilor.de credinţă.
In 1868 papa Pius [A convâcă pentru sfârşitul
anului

1869 un concilii ecumenic la Vatican, Acest

concilii avea să se ocupe -cu 'definirea infailibilităței papei. Cum s'a publicat convocarea .conciliului şi s'a cunoscut scopul convocărei, lumea-a început să se neliniştâscă, în tâte părţile. se discuta

cu vehemență și de pretutindeni se ridicaii proteste.
Consiliul întrunit n'a fost unanim să recun6scă intailibilitatea. Din cei 747 membri ai conciliului crai

mulți cari combăteai pe faţă învăţătura. .Mulţi-se

360

ridicară contra tendinței papei de a decreta
o dogmă
nouă
, care ar fi nemulțumit lumea, multă
nu se

împăcaii cu felul în care se definea noua învă
ţătură,
Cu t6te acestea majoritatea conciliului primi
dogma,
după definiţia cei s'a dat in sesiunea a
IV-a (18
Iulie 1870). Imprejurările politice făcu pe
papa să
amâne deliberările conciliului pe la 20 Octo
mbrie.
In adevăr acum începea lupta Italiei cont
ra Romei
pentru ocuparea capitalei. După primirea dogmei de către conciliii
se aştepta deslănțuirea atacurilor contra Rome
i, Cei
cari sciai cum s'aii petrecut lucrurile în
concilii
credeaii că episcopii cari nu votase dogm
a, vor
opune

.resistenţă.

Dar resistența

anumeîn laici şi preoți, mai

Episcopii

publicară

cu

se găsi

aiurea,

ales în Ctermauia.

toţii decretul

conciliului

în diocesele lor. . Ia
|
Faţă cu atitudinea laicilor și preoților papa
iea
măsuri severe, El pronunță escomunicarea
contra

tuturor adversarilor “dogmei
tote acestea autoritatea papei

infailibilităţei. Cu
era sdruncinată, cu .

deosebire în fața curentelor liberale, Cond
ucătorii partidelor guvernamentale nu “puteaii. să
fie

în afară de aceste curente, de aceiaei
menţin în

oficiile lor pe clericii escomunicaţi. De aci
se începe

un confiict care tarbură relaţiunile unor
guverne cu papă, iar Austria se arată
atât de supărată pentru aprobarea dogmei infai
libilităţei că

denunță concordatul cu Roma (1870). In
alte părți
"guv
ernele

iaii măsuri severe contra tutulor

adepților papei.
Nemulţumirile contra: papei se arată
și între
credincioşii româno-catolici, cu deos
ebire în Elveţia şi Germania. Mulţi din ci pără
sesc. biserica
papală și întreprind o luptă aprigă
contra ei. Mai

30

ales teologii adversari Romei își manifestară nemulţumirea lor şi deosebiți de biserica papală formară biserica catolicilor vechi.
Mulţi teologi şi canonişti din biserica romanocatolică nemulţumiţi de procedările Romei.și mai
ales în urma hotărîrei conciliului din 1310 în. pri_vinţa infailibilităţei papei, se separă de Roma și
„formâză biserica, catolicilor vechi. Aceştia aveail
în sprijin opinia publică, care era revoltată de
„cele ce se petreceaii la Roma şi se basait şi pe
concursul multor preoţi din Germania și Elveţia.
Noua direcţie ostilă Romei se menţine pe calea

cea mai serisă atât din punct de vedere religios,
cât și cultural. Vechii catolici prin demnitatea şi seriositalea lucrărilor lor, aii dat mult de lucru Roi. Din Germania şi Elveţia vechii : catolici găses aderenți în Austria, Italia şi Franţa.
In tomna anului 187 1 vechii catolici se adună
la Mânich în congres şi decid separarea lor de
Roma în mod formal. Printre conducătorii nouilor nemulţumiţi se aflaii Dâlinger (i:1890), Langen, Jluber (+ 1819), Balzer (4 1811), Reinleus
(1896), Michaelis (i 1886), Schulte, protesor de

teologie şi drept.
Inainte de tote vechii catolici se alipest pe
„lângă episcopul jansenist Loos din Utrecht. şi prin

acesta se îndeplinesc însărcinările episcopale. Ei
se îngrijesc şi de înfiinţarea “de. parohii în. diferite locuri. Reinkeus

din Breslaii

în 1873. Prusia, Baden
Reinkeus

ca episcop

fu ales

catolic.

In

episcop

recunoscu pe

şi Hessa

1874

statele a-

cordă avantagii vechilor catolici şi le dă dreptul

de a se folosi

de bisericile catolice.

lor se făcea de stat. In 1875
“tuarea

cultului

vechilor

Roma

catolici în

Intreţinerea

opresce efecbisericile ca-

