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INTRODUCERE 

Istoria persecuțiilor contra creştinilor din cur- 

sul celor trei secole primare a creştinismului, cuprinde 

două periode. 

Biserica creştină, întemeiată de isus Christos și 

Apostoli, e cunoscută de Statul Roman, în a doua 

jumătate a secolului întăi. El o distinge de Iudaism, 

căci permite Iudeilor a exista, iar pe Creştini îi per- 

secută cu asprime. Non licet esse vos — cum dice 

"Pertulian în Apologeticul seu, e cuvântul de ordine 

al Statului. | | 

Persecuţia contra Creștinilor ia o tormă regulată, 

statornică, la începutul secolului al doilea, prin res- 

cviptul lui 'Praian cătră Pliniu cel țânăr, guverna- 

torul Bitiniei, prin care se hotărăsce jurisprudența 

de urmat cu cei acuzaţi de Creştinism. 

Im virtutea acestui rescript, magistrații nu u- 

mâreau pe Creștini din oficiu, dar acusaţi de inimi- 

cii lor înaintea tribunalelor, după regulele procedurei. 

ordinare, erau pedepsiți cu cea mai „mare asprime. Se- 

colul întreg trecu sub regimul stabilit de rescriptul



lui 'Lraian, contra căruia au protestat cu energie apo- 
logeţii secolulul și care fu aplicat fără modificări în- 
semnate de Adrian, Antonin şi Marcu Aureliu. 1) 

La începutul secolului al treilea, situaţiunea 'se 
schimbă. Biserica, folosindu-se de legile favorabile 
asociațiunelor, câștigă dreptul de a poseda proprie- 
tăți şi se presintă d'aci înainte ca .o corporație or- 
ganisată regulat, în stare de a lupta şi a încheia 
pace. 2)  Edictele imperiale ordonă magistraților a 
căuta şi a pedepsi pe membrii Bisericei, instituind 
ast-fel contra Creștinilor o procedură escepţională. 
Asprimea acestor măsuri fu îndulcită prin alte edicte, 
care stabileau între Stat și Biserică de: la sfârşitul 
unei persecuţiuni și până la începutul alteia, un fel 
de învoială tăcută, pe: care Statul o putea desființa 
ori când voia, dar care asigura Bisericei un mod de 
viață regulat și aprope -legal. Septimiu Sever dă un 
edict contra propagandei Creştine, la începutul seco- 
lului al treilea, prin câre opresce sub pedepsele cele mai 
aspre trecerea la Creștinism. 2) In urmă isbucni o perse- 
cuție scurtă, dar destul de violentă, urmată de o li- 
nisce cam îndelungată, întreruptă de o nouă per'se- 
cuție sub Maximin 'Tracul: Persecuţiile lui Deciu, 
Valerian și Dioclețian, sunt nisce reshse înfricoşate 

1) Ilistoire des Persâeutions pendant les deux premiers sid- 
cles, „par Paul 'Allard. Paris. 1592. Introduction. Histoire Universelle 
de VEglise par Dr. Alzoz, trad. par IL. Gosehler et C.F. Audley. Pa- 
ris. 1891. t. I. pag. 199. lHistoire des Premiăra Siceles de PEglise pur 
Monseigncur Regnault, Chartrez 1867. t, 1 pg. 6' și 110. 

2) Histoire de Pglise par Dr. Fr. X. Craus. trad. par P. Go- 
det et C. Versehaftel,. Paris 1S91.t.1, paz. 191 sg.-P. Allard op. cit. 
Introduetion. 

: 3) - Dr. Alzog op. eit. pag 901.
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care se termină prin adevarate tractate de pace. Sta- 

tul reîntorce Bisericei bunurile confiscate în timpul per- 

secuţiunelor și prin acesta recunosce indirect, dreptul 

de existența Bisericei..?) Cel din urmă tractat de pace, 

e edictul de la Milan, din anul 313, prin care se pune 

capăt pentru tot-de-una persecuțiilor sângerbse. Prin 

protecțiunea acordată Biserici de Constantin cel Mare 

se stabilesce o nonă ordine de lucruri, căci lumea 

Romană va încerca în curs de mai multe secule, uni- 

rea Bisericei și a Statului. 

E aproape imposibel a precisa timpul din cursul 

luptei, în care Biserica a putut resufia, sau -a fost a- 

pasată de sabia legei Romane. Persecuţiile niau fost 

tot-de-una și pretutindenea aceleași; unele au fost. ge- 

nerale, altele locale.  Cveștinii, persecutați în unele 

provincii, treceau în altele, unde erau: lasaţi în pace. 

* Cu toate acestea, ne putem face o idee aproximativă 

de asuprirea și toleranța prin care a trecut Biserica 

Creștină în cele trei veacuri primare. Biserica a cres- 

cut în umbră și tăcere, până în timpul lui Neron. Cea 

dintâi persecuție sînger6să, isbucui după arderea Ro- 

mei, la anul 64. De la mortea lui Neron şi până la 

sfârşitul împărăției lui Domițian, Biserica. s'a bucurat 

din non de linisce, susținând în urmă o luptă de doi 
ani contra crudimei lui Domițian. Cuwvenirea la tron 

a lui 'Traian, suferințele Bisericei apar din nou, lu- 

  

-4) Legon D'Histoire -Ecelâsiastique par JM. L'Abbe Doublet Pu- 
ris 1887, t. L. pag. 60, P. Allard op. „cit. Introduction. 

Histoire de la Religion et de „PEglise par MM. LPADDE E. Cauly 
Paris 1591 pag. 957. Histoire . de- TEglise par Le Cardinal Hergenrde- 
ther, trad. par. P. Belet Paris 159% t. 1. 970 sg.
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ând, de astă-dată un mers mai uniform, Ele nu mai 
încetâză până la mijlocul împărăției lui Comod, căci 
dacă persecuția nu s'a întins de o dată peste tote pro- 
vinciile Imperiului Roman, apoi a existat în tot tim- 
pul într'o parte a Imperiului, fie în virtutea unei a- 
cusațiuni regulate, cerută de rescriptul lui 'Praian, fie 
în urma mișcărilor populare, oprite în zadar, prin res- 
criptele lui Adrian şi Antonin *), De la mijlocul im- 
părăția lui Comod și până la anul 202, Biserica s'a 
bucurat de bine-facerile păcei. Acest timp se pote pri- 
vi ca trecere de la regimul persecuției prin rescript, 
în vigore în secolul al doilea, la regimul persecuției 
prin edict, care a urmat cu Gre-cari întreruperi în se- 
colul al treilea. | 

Persecuția prin edict fu inaugurată de Septimiu 
Sever în anul 202, adăugând la acusațiunele în re- 
gulă cerute şi singurele aprobate de-rescriptul lui 'Tra- 
ian, urmărirea și pedepsirea Creștinilor din oficiu, ceea 
ce nu se permitea mai înainte %). De la mortea lui 
Septimiu Sever şi pănă la Maximin Tracul, Biserica 
sa bucurat de o linisce cam îndelungată, după care 
isbucni o nouă persecuție în cei trei ani de domniea 
lui Maximin. Reacţiunei puternice din timpul lui De- 
ciu, îi premerse un timp de linisce. Cei d'intăi ani a 
stăpânirei lui Valerian, au fost favorabili Creștinilor, 
dar curând isbucni .0 persecuție crudă. De la edictul 

, „51 Hergenrather op. cit. pag. 246—249, P, Allard op. cit. In- 
tvoduetion. Dr. N. Nitzuleseu. Compendiu de Istoria. Bisericâscă, Ru- 
curești 1879. pas. >9. | 

6). Dr. Alzog op. cit. pag, 202. P. Allard op. cit.. Introduction. 
E. Cauly op. cit. paz. 20,
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lui Galien şi până în cei din urmă ani a împărăției 

lui Aurelian, Biserica fu lasată în pace. Intre perse- 

cuţia lui Aurelian şi cea a lui Dioclețian, a fost un 

timp îndelungat de linisee. Persecuţia lui Dioclețian 

se pote privi ca cea din urmă încercare a Statului 

Roman, de a înăduși creștinismul cu forța. De la Ne- 

ron şi până la edictul de Milan, Biserica a fost per- 

secntată întru-una, cu Ore-care întreruperi. Timpul, 

de linisce între diferitele persecuții, a folosit Biseri- 

cei, căci şi-a reparat perderile suferite prin convertiri 

noi și sa pregătit de persecuțiile noi ce o așteptau. 

Curajul și tăria cu care Creștinii au înfruntat chinu- 

rile cele mai crude şi morţele cele mai amare, pentru 

a'şi conserva. credinţa, a asigurat triumful Creșştinis- 

mului. "Tertulian întăresce acest adevăr, qicînd : „San- 

guis Martyrum, semen christianorum*. 

In cele următâie voi încerca a face în scurt is- 

toricul persecuțiilor sîngerâse din partea Statului Ro- - 

man, arătând: causele persecuțiilor, fasele prin care 

au trecut, precum și martirii cei mai însemnați.



Persecuțle din secolul întăi 
$ 1. Starea Creștinilor din Imperiul Roman în se- 

$ 
l 

colul întăi. 

Creștinismul a pătruns cu o repegiune aprope de 
necreut peste Imperiul Roman. | Apostolii, după ce 
au vestit Evangelia Iudeilor din Palestina, sisu îm- 
prăștiat la predică in diferitele provincii ale Imperiu- 
lui Roman. Apostolul (Petru? predică cu succes în 
Asia Proconsulară, Bitinia, Capadocia, Galatia, Pont Saare —— și ajunse până în Babilon 7). i 

Apostolul € aveliatrase la Creștinism un mare 
număr de păgâni din Asia Mică, Macedonia, Grecia, 
Italia și merse cu predica până în Ispania *. La Ro- 
ma, Creștinismul a fost predicat pentru întăia Oră, 
probabil de Iudei, care au fost la Terusalim în tim- 
pul vieţei Mântuitorului și la serbătârea Cinci-Zecimei 
când Apostolii au început a predica pe lisus ca ade- 

  

î) Eusebiu. Istoria Bisericâscă trad. de I. P. <, $. Iosif Gheor- shian. C. II e. 1. Histoire de TEglise par Dr. Vladimir Guettâe t, |. pag. 247. ss. 
, , , - $) Dr. Fr. Craus op. cit. pag. S2. Dr. I. Cornoiii, Schițe din viaţa Sf. Apostol Paul. Biserica Ortodoxă, anul NVIII n. 3 şi Î.
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varatul Mesia. A fost întărit prin epistola şi ve- 

nirea lui Pavel la Roma”). 

Creștinismui s'a intins mai peste tot Imperiul Ro-. 

man până la sfârșitul secolului, de dre-ce găsim Bi- 
serici întemeiate în tâte locurile mai însemnate *9). 
Romanii considerau la început Creștinismul 'ca o su- 
perstiţie” populară, ca o sectă iudaică, din care causă 
nu-i dădeau destulă atenție. Creștinii confundați cu 

Iudeii, au putut să se bucure de favârea acordată 
prin lege aderenţilor religiunei Mosaice.!!) Creștinii 
înmulțindu-se fârte repede, Romanii sau convins cu 

înlesnire că mau a fâce cu o. superstiție populară sau. 

cu 0 sectă judaică, ci cu o religiane nouă, care tinde 
a înlocui tote religinnele existente şi a deveni reli- 
giunea tuturor popsrelor.!?) Creștinismul a fost pus 
pintre religiunele nepermise, iar aderenţii sei perse- 

cutaţi cu asprime. - 

Era. persecuțiilor singerse” s'a deschis de cătră 
Nerân, care a ordonat printi”an edict persecutarea, 
“Ceâștinilor din tot Imperiul Roman. 13)  Lactanţiu 
ne arată motivul edictului de persecuție. Fi dice: 
„Neron vedând că nu numai în Roma, dar pretutin- 
denea o: mare mulțime părăsesce îm fie-care di cultul 
idolilor și îmbrăţoșază noua religiune, se aruncă a 

9) Primatul Papal de V. Rădianu Brcuresei 1893. pag. 6. 
10) Dr, Dragomir. Dimitrescu, Starea Creștinismului în secolul 

I și al Il. Biserica Ortodoxă, anul XVIII și 1. 
11) Dr. Fr. X. Craus op. cit. pag. 121. 
12) Calistrat Coca, Istoria Biserieâseă. Cermănţi 1891. pag. 27. 

(5) Paul Allard op: cit. pag. 60. , 
Nero lomae Christianos supplieiis ac mortibus affecit ae per 

omnes provincias pari persecutione exeruciare imperavit. Orosiu. Adv. 
Pag. Ilist. VII cit. de P., Allard.
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distruge templul ceresc și a nimici justiția.“ 1) Sul- 
piciu Sever după ce istorisesce chinurile la cari au 
fost. supuși Creștinii în timpul persecuții lui Neon, 
adaugă : „Ast-fel a fost începutul persecuțiilor contra 
Creștinilor, după ce religiunea a fost interzisă prin 
legi, în virtutea edictelor imperiale, nu mai era per- 
mis a fi creştin.“ 15) 

Creștinismul declarat ca relisiune ixlicită de în- 

suși șeful Statului, se înțelege de la sine că starea 
Creștinilor a devenit forte tristă, fiind-că au fost lă- 
saţi fără nici o aparare în fața inamicilor și li se 
tăgăduia chiar dreptul de exisțenţă. 

Ş 2. Causele Persecujiilor. 

Un fapt așa de însemnat ca persecuțiile din cele 
trei secole primare, care s'au întins în Orient și Oc- 
cident și au făcut mulțime de victime, trebue să-și 
aibă causele în raport cu importanţa și întinderea. 

Din aceste cele mai însemnate sunt: 

1) Legătura strânsă « păgânismului cu Statul. 
Religiunea se privea ca o instituţie-de- Stat, la tote 
poporele lumei vechi, iar îndeplinirea datoriilor reli- 
giose mai mult ca'0 datorie civilă, ca o obligațiune 
cătră patrie, de cât ca o datorie de conștiință. Drep- 
nl. Roman înterzicea culturile streine, religiones pe- 

1: Cum animadverteret non mode Romae, ed ubique duv- 
tidie magnam multitudinem deficere a cultu idolorum et ad religionem 
novam damnata vetustate, transire, prosilivit...... ad excidendum ex- 
leste templum deledamque justitiam. Loctanţiu De Mort Perseeut. 
Ş 1. cit. de P. Allard. - iai 

15) Iloe initio Christianos saeviri ewptum : post ctiam datis le- 
gibus religio vetabatur, paliunque eddietis propositia christianum esse 
non licehat. $, Sever, Chron. IL 41 cit, de acelaş.



regrinae, colegia illicita, în Imperiul Roman.") Cice: 

rone_resumă forte bine spiritul legislațiunei Romane, 

„când dice: „Nimeni nu trebue să aibă Deii seci par- 

_* ticulari, nici să adore ei noi sau străini, nerecu- 

: moscuţi prin legile Statului.“ *) Jurisconsultul Julus 
Înca 

* Paulus se pronunță în acelaș sens: „acei cari întro- 

duc religiuni noi şi necunoscute, de natură a arunea 

nelinisce în spiritul Omenilor, trebue a fi condemnaţi 

la exilare dacă sunt din o clasă superioară, pedep- 

siți cu mortea, dacă sunt din o clasă de jos a.so- 

cietăței.* 1) 

Din aceste citate se vede că netoleranţa civilă 

în materie religoasă era înscrisă în dreptul Roman 

ca şi în dreptul tuturor poporelor lumei vechi. Dacă 

Romanii n'au admis toleranța în principiu, au fost ne- 

voiți a o 'recunosce în practică, fiind-că interesele po- 

litice i-au silit a se arata toleranți cn culturile po- 

porelor supuse. *) La Romani găsim pe de o parte | 

netoleranţa trecută în legi, iar pe de alta tendinţa de 

a 0 înlătura din moravuri. Libertatea culturilor era 

torte restrânsă. aprâpe nulă după legi; de fapt însă 

era mare mai ales de la Neron înainte. Acestă stare 

de lucruri lasa barbaţilor de Stat latitudinea de a se 

pronunța după voe și împrejurări asupra  proscrii- 

rei san tolerărei culturilor străine. 

De regulă se conducea de interesele politice. Dacă 

| 16) Mergenrether up, cit. pag. 505. Dr. Xitzuleseu, o. cit. 

ps aia Separatim nemo habesset deos: neque novox sive iulvenuz 
nisi publice adscitos, privatim golunte. Cicero De Legibus II. $. 

15) “Titus Livius XXI. 
19) Dr. Xitzulescu op. cit. Lc.
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0 religiune fusiona cu cea națională, dacă Deii sei 
vecunosceau _Supremaţia lui Jupiter „Capetolin, atunci . 
capata recunoscerea dr eptului de cetăţenie şi era to-. 
lerată; iâr la din contra, toleranța se schimba în 
ură, în persecuţie.20. Cr eştinismul oprind.a lua parte 
la cultul național, urmează că nu putea fi tolerat 
sub nici un cuvânt ; atăcând idolatria ca ceva ne=. 
demn de D-qeu și om, îşi atrase ura poporului, 
care se vâdică furios contra, Creștinismului. cau 
contra vrăjmașului celui mai periculos. A âtaca ido- 
latria, însemna a ataca Statul, care se basa pe ea. 
In ochii Romanilor devotați cultului naţional, Crești- 
nii treceau de inimici ai Deilor și ai Statului ; adu- 
nările Creștinilor erau privite ca nisce admmări se- 
cete, care compromiteau siguranţa Statului. Refusul 

- constant al cleștinilor de a sacrifica Deilor și înain- 
tea statuelor împaraților, se privea ca o. crimă de. 
les-majestate, care după legile în vigore se pedesea 
cu mârtea. 21) 

2) Abfinerea Creștinilor de la funefiunele. pu-. 
Wlice. La Romani, Religiunea fiind absorbită cu totul 
de Stat, urmâză că și actele _yieţei, oficiale. se. confun-. 
dau cu actele vieţei religiose. Din acestă causă forte 
puţini “funcționaii pabliei se puteau abținea de a nu: 
aduce sacrificii, de a nu învoca Deii și de a nu par-. 
ticipa la, spectacolele publice, la. care idolatria, volup- 
tatea și crudimea jucau un rol forte însemnat. 

Creștinii privind aducerea sacrificiilor ca o apos- 

20) Saint Justin par ML. Freppel. Paris 1856. pas. 45. 
20 Dr. Fr, N. Craus op. cit. pas. 119,
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tasie, iar participarea la spectacole câ un act imoral, 

se găsiau puşi prin însuți firea lucrului în alternativa . 

următre: sau a-şi ascunde credința și a calca în fic- 

care di poruncile religiunci lor, sau a se feri de a 

îmbrăţoşa funcțiuni și a-și atrage în schimb ura și 

disprețul tuturor. Ei preferau să se ferească de func- 

|cţiuni,?) dar acesta a fost interpretată ca opunere la 

binele general. De aci o sumă de acuzaţțiuni, ca: 6- 

imeni nefolositori, trişti, fără energie și incapabili de 

„ comerciii *).  Abţinerea Creștinilor de la funcțiuneley 

| publice, a contribuit mult la persecutarea lor. 

3). Fanalismul şi superstițiunele înrădăcinate în 

poporul Roman. Cu slăbirea credinţei în religiunea 

națională, sa întrodus o dată cu culturile streine și 

o mulțime de superstiții. Juvenal în satirile sale ne 

dă o idee de fanatismul popular. El dice: „Tâmna a- 

menință, Septembre e plin de nenorociri, luați sama: 

mergeţi la Meroe și cereţi apă, apă de. NIL! Varsaţi 

în jurul templului Jheiţei Isis! O sută de ouă ponti- 

felui Belonei ! Hainele vechi preutului marei Isis ! Ne- 

norocirea e suspendată de un fir de-asupra capului: 

vostru, tunicele servitârelor marei Jeiţe; veţi avea 

pace și expiațiune un an întreg.“*!). 

Credinţa în vise, semne, oracule, descântece, vrăji 

;și dile nefaste, era forte respândită la ivirea Creşti- 

“nismului. Nu numai Gmenii din clasa. de jos, dar chiar 

cei din clasa superidră erau grozav de superstiţioşi. 

22), Dr. Alzog op, cit. pag. 198. 
93). Iomines “ntruetuosi in negotio. Men. Felix, e. VIII. 
21). Juvenal Sat. VI. 11 ss. 
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Preoţii, astrologii, explicatorii de vise şi toţi cari ex- 
plotau fanatismul şi superstițiunele, urau Creștinismul 
din tote puterile, fiind-că le micșura și nimicea auto- 
ritatea în fața poporalui. Conduși de ură, întărtau 
poporul contra Creștinilor şi îndemnau pe împărați la 
persecuții. Valerian a fost înduplecat a persecuta pe 

| Creștini de un adept a științelor oculte 5), iar Dioc- 
|leţian a început, persecuția în urma plângerei auris- 
piciilor, că nu găsesc în interiorul animalelor semnele 
pentru spunerea viitorului, și după ce a consultat o- 
raculul de la templul lui Apolon *). "Timp de trei se- 
cole fanatismul și superstițiunele au fost o armă pu- 
ternică în mîna celor interesați contra -Ureştinismului. 

! Poporul, plecând de la ideia că respectul câtră Dei 
la adus tăria și mărirea imperiului, credea că numai 
'Oreştinii sunt vinovaţi pentru tote nenorocirile pu- 
blice și private. Deii supăraţi de disprețul Creștinilor, 
se resbună ; deci pentru a-i împăca trebuia a nimici 
pe Creștini. Din acâstă causă fie-care resbel, fomete, 
Cutremur de pământ și bolă molipsitore, era pentru 
Popor semnalul unor noi: persecuții, __Vederile greşite 
ale mulțimei nu erau combătute de omenii învaţaţi, 
ci din interese politice și din ura Creștinismului erau 
întărite cu autoritatea lor, - 

4). Ideile greşite şi mau ales calomniele  vespân- 
dite în popor contra Creștinilor. 

Creștinii adorând un D-deu spiritual și ferindu- 
se a lua parte la sacrificiile idolilor, au fost acuzaţi- 
n ——— 

25). Dr. Craus op, cit. pag. 199. Eusebiu. Ist, Bis. C. VIL e. 10. 26). P, Allard op. cit. Introduction. XL Regnault op. cit. pag. 318.



de ateism. Pentru Romani, cari erau deprinși a partu- 

ma statuia lui Jupiter, a peptâna perii Minervei şi a 

ține oglinda Junonei—cum dice Seneca—*) adorarea 

unui D-deu spiritual, adorarea în spirit şi adevăr, pre- 

dicată de Evangelie, apărea ca o negare a Divinită- 

ţei, ca un ateism curat. Adrian dice despre D-deul: 

Creștinilor: „Unus illis Deus nullus este %); iar po- 

porul cerea mbrtea Creștinilor strigând: „să piară a- 

teii“. Creștinii priviți ca atei treceau în ochii popo- 

ului de Gmenii cei mai răi, în stare dea comite cri- 

imele cele mai îngrozitore. E de mirat că tocmai ide- 

„ile cele mai sublime ale Creștinismului au servit de 

Dasă calomnielor celor mai uricidse. Mulțimea nepu- 

tând pricepe iubirea frățescă predicată de: Creştinism, 

își închipuiau vicii chiar în virtuțile cele mai curate. 

Raporturile intime ale Ureștinilor au fost schimbate 

în legături suspecte, în relaţiuni criminale. Cuvintele 

de „frate“. și. „soră“, cu care obicinuiau a se saluta: 

Creşinii, au dat nascere acusațiunei de. incest, iar a- 

dunarea Creștinilor în locuri retrase pentru săvârși- 

rea cultului, a produs acusațiunea de conspiratorii 

contra Statului 29). Mulțimea plecată pe calea calom- 

„nică, nu mai are margină ; fie-care poruncă a moralei, 

fie-care act al cultului, devine obiectul unei interpre- 

tări reutăcidse. Poporul judecînd Creștinismul după 

ideile sale propii, vedea în riturile tainelor, formule 

magice menite a înșela spiritele ; iar în' agapele fră- 

  

21). Speculum tenere Junoni Lp. 95. 
28) Ad. Consulem Servianum C. VILI. 
20).  Homines deploratae, illicitae et dlesperatae tactionia Min, 

Felise. loe. cit.



țesci adunări scandaldse, în care credeau că se pitrec 
tot felul de desfrânări. De aseminea vedeau în taina, 
împărtășirei un ospăț, la care conmesenii se împărtă- 
șiau cu carnea unui copil %0). - Contra acestor ealom- 
nii s'au ridicat apologeții şi au aratat în scriirile lor 
cât sunt de neîntemeiate,ȚAt tenagora/combate cu suc- 
ces _acusațiunele c le—mai_ însemnate _îndreptate-contra 
Creștinilor. EL dice : „Ni se impută trei crime : aţeis- 
mul, ospeţele lui 'Thyeste și incestele lui Oedip. Dacă 
suntem vinovaţi, nu ne cruțaţi ; dacă suntem o rasa 
mai rea ca, cea a animalelor selbatice, nimiciţi-ne îm- 
preună cu copiii și femeile nostre. Dar dacă aceste 
acusațiuni sunt numai calomnii, pedepsiţi pe cei ce 
ne acusă. Creștinii nu sunt atei, fiind-că mărturisesc 
un D-geu, creator al tuturor ființelor. 

Mulţi dintre poeţii și filosofii inai vechi, nau ad- 
mis de cât un singur D-deu. Intre doctrina lor şi a 
nostră nu e deosebire, numai că a nâstră e mai supe- 
rioră.  Politeismul e plin de neconsegvenţi, pe: când 
învăţătura creștină despre Treime e plină de o îilo- 
soție înaltă. 

Morala Creștinilor nu lasă a plana asupra-i nici 
o presupunere din inmoralităţile ce ni se impută ; mo- 
rala singură ne resbună de crima ateismului. E drept 
câ Creștinii n'aduc sacrificii, dar acesta nu probăză 
că suntem atei. Nu credem că D-deu iubeşte sîngele, 
că a creat animalele pentru a-i oferi sîngele lor ; dar 
suntem încredinţaţi că preferă un cult spiritual și 

  

50), E. Cauly op. cit. pag. 12
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resonabil. Cei ce ne acusă, adoră pe D-deu în ace- 

laș mod? Nu ; fie-care oraș are cultul: seu de predi-. 

lecţie. De ce n'am avea și noi pe al nostru? De 

ce ne numesc atei, fiind-că adorăm pe D-deu după 

modul nostru ? 

Noi deosebim. pe D-den de materie, n'adorăm 

nici lumea, nici ființele care o compun. Numele ce 

se dau Jeilor și statuelor celi se ridică, au o dată re- 

centă. Se cunbsce origina tuturor Deilor, pe cari 

păgânii i-au adorat. | 
Asupra acestui punct se unesc ficțiunile poeților 

cu observaţiunele filosofilor și trebue a conveni că și 

unii și alții atribue Deilor vicii, pe cari n'ar trebui 

a le imita. Pentru noi acești Dei sunt demoni; a- 

supra acestui punct 'Thales și Platon gândesc ca și 

„noi. Noi admitem ca şi dânşii doctrina despre de- 

moni, cari atrag Omenii la idolatrie și prin viclenii au 

: transformat simpli muritori în Dei. Poeţii şi istori- 

cii atestă origina acestor 6meni divinisați, a căror 

lucrări culpabile îi fac nedemni de ori-ce, ondre. 

| Cât despre cele-l-alte două crime ce ni s'au im- 

putat, nu sunt mai reale ca acele care au făcut xic- 

, time pe filosofiii cei mai însemnați, ca: Pitagora, Hera- 

:clide, Democrit și Socrat. Superioritatea, acestor 6- 

meni a creat invidioşi. Aseminea și cu Creștinii ; mo- 

ravurile și doctrinele lor respund acestor acusaţiuni. 

Atribuirea crimelor de care sau făcut vinovaţi Deii 

falși, ne miră. Se pote crede imoralitate contra fi- 

rei la Omeni, cari profesâză învățătura, că nu tre- 

bne a, privi la femee, cu o dorință vinovată? Căci
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învaţă căsătoria să fie castă, cari nu se căsătoresc de 
cât pentru a fi mai curaţi; sau cari „nu se căsăto- 
rese de cât o singură dată? Se găsese printre noi 
Darbaţi și femei, cari au îmbătrânit necăsătoriți în 
speranță de a fi mai uniţi cu D-qeu. E de ajuns a, 
compara Creștinii cu acusatorii lor, pentru a ve încre- 
dinţa că, moravurile lor sunt superidre. Departe dea 
comite un omor nedrept, nu comit chiar -unul care 
ar îi drept. Cine ar putea gândi că noi mâncăm car- 
ne de om, ca 'Thieste, când se stie că noi credem în în- 
vierea corpurilor ? Ore am.-voi să fim mormânturi a- 
celor cari vor învia într'o qi ?% 5%)  Atenagora ter- 
mină apararea sa, inplorând: dreptatea împaratului 

"în favorea Creștinilor. 

„Din cele dise se vede că legătura, strînsă dintre 
! Dăgănism și Stat, abţinerea Creştinilor de la funcţi- 

unele publice, fanatismul și superstițiunile. învrădăci- 
nate în poprul Roman, și mai ales ideile greșite și 
calomniele respândite. în popor, sunt causele princi- 
pale ale persecuțiilor. Poporul vedea ateism, strica- 
rea moravurilor, crime contra firei și opunere la bi- 

“mele general în o religiune, care învaţă unitatea lui 
D- den, care pune scopul activităței omenesci în per- 
fecțiunea morală și care face din supunerea la pute- 
rile legitime 0 datorie sfântă. 

Pi 

o Ş 3. - Pevsecufia lui Neron. 

Cea dintăi persecuție sângerâsă contra Cr: aştini- 
lor din partea Statului Roman, s'a întâmplat în tim- 

31). Legatio pro Christianis $ 3-38 cit. de Dr. Vladimir Guettee.



pul lui Neron. La anul 64, luna lulie, a isbucnit 

în Roma un foc mare, carea ținut ș6se dle șia pre- 

făcut. cea mai mare parte din orâș în ruine. 

Poporul lipsit de locuinţi sa îngrămădit în câm- 

pia lui Marte, unde Neron poruncise să se ridice a- 

dăposturi şi să se dea nenorociţilor primele ajutore. *) 

Dar aceste măsuri umanitare nu erau de ajuns pen- 

tru a linisci poporul suferind, redus la cea mai com- 

plectă sărăcie prin arderea Romei. locul nu putea 

proveni de la întâmplare pentru popor, lui îi trebuia 

un autor responsabil şi adevaratul vinovat cra Ne- 

ron. %) De și nenorociţii din câmpia lui Marte nu 

îndrăsniau a numi pe 1 Neron incendiar, totuși circu- 

lau printre ei o mulțime de versiuni: unii diceau că 

Neron și'a făcut din arderea Romei o privelisce; alţii afir- 

mau că îmbracat în haine de actor a cântat arderea 'Tro- 

ei ; în fine cei mai îndrăsneţi spuneau că sclavii lui Ne- 

ron au fost surprinşi întreținând focul. *) Presupunirile 

mulțimei s'au întărit prin împrejurarea următâre : când 

lumea credea tocul localisat şi pericolul îndepărtat, se 

aprinse din nou în grădinele imperiale. - Poporul în- 

spăimântat începu a dice că Neron a poruncit să ardă 

Roma, pentru a o zidi mai frumosă și a-i da numele 

seu.%) Focul ținu în totul nouă dile şi pricinui mari 

stricăciuni, Din .patru-spre-dece regiuni ale. Romei, 

trei au fost arse cu totul, șepte prefăcute în vnine 

32) P. Allard op, cit. pag. 39. 
35) Doublet op. cit. pag. 220. Dr. Nitzulescu op. cit. pag. „o. 

„ Allard op. cit. pag. 10, Calistrat Coca op. cit. pag. 27. 
34) Reemnault op. cit. pag. 68 ss, P.Allard i, e. ” 
35) Calistrat Coca up. cit. pag. 27. P. Allard op. cit. p. 40
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și numai patru neatinse, %) Neron se: găsia pentru 
prima 6ră în fața, indignărei populare. Ameninţat de 
vesbunarea: mulțimei, concepu planul îndrăsneţ de a 
arunca vina pe alţii. 

Poporul voia un vinovat; el se hotări să-i dea 
mai mulți. Mulțimea aspira să se resbune de sufe- 
rințele sale asupra unuia; Neron se gândi să-i arun- 
ce o mulțime de victime.. 
„Împrejurările se potriveau de minune cu planul seu. 

Intr'adevăr focul isbucnise în împrejurimile Circului 
mare, populate de negustori orientali, printre cari 
erau Iudei.%) Părţile populate numai de Iudei abia 
fusese atinse de foc, deci Iudeii au dat foc Romei. 5) 
Inimicii civilisaţiunei şi ai Deilor au voit să distrugă 
capitala lumei și Panteonul tuturor religiunilor ! Ast- 
fel de vorbe respândite în popor de trimişii lui Ne- 
Ion, schimbară obiectul indignărei populare.  Peri- 
colul amenința mai ales pe Iudei, dar ei: aveau pro- 
tectori puternici la palat, cari au știut a îndeparta 
la timp lovitura îndreptată contra lor. Neron iubea 
pe Iudei și avea mulți sclavi şi actori comici dintre ei ; 
iar soția sa Sabina Poppeia, era proselită iudaică. %) Ea 
împreună cu Iudeii iubiți de Neron au intervenit pe 
lângă dânsul în favârea Tudeilor, îndreptând privirile 
asupra Creștinilor, confundați de mulțime cu Iudeii. 

Neron acusă pe creștini cau dat foc Romei, din 
care causă isbucni o persecuție fârte aspră contra lor. 

  

36). Tacit Analis XV 33—44. 
3). P. Allard op. cit. pag. 42, . „. 
35) Ibid. Doublet op. cit. pag. 220 
59) Dr. Fr. X. Craus op. eit. pag. 122,
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Dăcit! istorisesce persecuția ast-fel: Pentru a linisci 

iritarea generală, Neron produse acusaţi și supuse la 

pedepsile cele mai crude Gmeni uriţi pentru crimele 

lor, pe cari poporul îi numea Creștini. Numele lor 

vine de la Christos, care sub împărăţia lui Tiberiu __ 

a fost condamnaţi ! la morte de procuratorul Pontiu Pilat, 

prin care s'a înăduşit la început acestă superstiție pericu- | 

l6să. Cu tâte acestea, șiroiul isbucni din nou, nu numai 

în Ludeia, origina acestui reu, dar până și în Roma, 

unde se revarsă şi se adună tote turpitudinile. Mai 

întăi s'au prins acei cari mărturiseau, apoi după ară- 

tările lor o mare mulțime, mai puțin convinși de 

crima incendiului de cât de ura genului omenesc. La 

chinuri s'a adăugat bătăi de joc, 6meni îmbracaţi în 

pei de animale selbatice au murit sfăşiați de câni, 

sau restigniți pe cruce, sau arşi în locul luminelor 

de nopte. Neron şi-a pregătit orădinele pentru acest 

spectacol. Ast-fel, de şi acești omeni erau vinovaţi și 

vrednici de cele mai aspre pedepse, lumea avea milă 

de ei, fiind-că erau sacrificați, nu pentru folosul pu- 

blic, ci pentru crudimea unuia. 0) 

Din istorisirea lui Tacit, ne putem face o idee de 

starea Creștinismului din Roma. EL spune că o nare 

mulțime a fost pedepsită, de unde resultă că prinsese 

rădăcini Creștinismul în Roma. Comunitatea creştină 

ajunsese la o însemnatate Gre-care, căci alt-fel nu sar 

putea explica nepopularitatea sa. Neron găsi cu. în- 

lesnire victimele espiatore în sinul Bisericei. Până la 

40) Tacit Annales XV 44.
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începutul persecuției, Creștinismul a putut trece în o- 
chii poporului şi ai autorităței Romane drept o sectă 
iudaică şi a se Ducura de libertate, dar daci înainte 
prin reutatea lui Neron și a Tudeilor, remîne fără nici 
un scut de aparare în fața uneltirilor ascunse ale i- 
namicilor +1). Creștinii- prinşi şi aruncaţi în închis6re 
pe Dasa presupunerei cau dat foc Romei, au fost scoși 
cu ocasia unor serbări populare și pedepsiţi în modul 
cel mai crud. Unii îmbracaţi în pei de animale sel- 
batice, au fost aruncaţi în Circe la, câni, alții restig- 
niți; unii înecaţi în Tibru, iar alții unşi cu păcură, 
Tîșină și alte materii combustibile, au fost arşi de vii 
în grădinele imperiale*?). Poporul murmura contra a- 
cestor crudimi.  Atâţia 6meni, dice el, sacrificați nu 
pentru utilitatea publică, dar pentru crudimea unuia. 
Creștinii aducându-și aminte de cuvintele lui lisus 
Christos, care li-a predis tot felul de persecuții pen- 
tru numele seu, sufereau mârtea cu cea mai mare li- 
nisce sufletâscă, socotind ca o fericire a muri pentru 
Învățătorul lor. Persecuţia a ținut mai mulţi ani și 
sa terminat o dată cu mortea lui Neron. Dar din lo- 
cală s'a schimbat în generală, căci a eșit dintre zi- 
durile Romei și s'a întins peste provinciile imperiu- 
Ini +3). Intwadevăr dacă Creștinii din Roma au putut 

41). P. Allard op. eit. pag. 46. 
42). Dr. Tr, X. Craus op. eit. pag. 122, N. Xitzulescu op. cit. p. 24. Mergenroether op. cit. p. 214. Calistuat Coca op.cit. p. 95. P.Al- lard op. eit. p. 48—355, Regnaut op. cit. p. GT. 
45). Doublet op. cit. p. 220. P. Allard op. cit. p. 60 ss. Regnault op. cit. p. S3. E. Cauly op. cit. p. 275. susţin perescuţia lui Neron cu generală ; iar ea locală o admit: Dr. N. Nitzuleseu și Dr. Alzog. De aseminea admit ca generală, următorii : Le Nourry, Dissert 1. p. 94 a ediției „De mort pers, a lui Lactanţiu ; Ruinart, Acta martyrum p. NXVIII—ANIX. 'Tillemont, Memoires.. t, II: De Rossi, Bul. di. arch, crist, 1865 p. 99; Aube Renan. Ca locală: Dodvell. Bassnage, Giblon, Merivale. Duruy. Vegi P, Allard p. 59 nota.
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fi acusaţi de incendiu, dacă au putut fi priviți ca o 

asociațiune de incendiari, ca o sectă anarhistă sau ni- 

hilistă, apoi se înțelege de sine că aceste. acusaţiuni 

mau remas între zidurile cetăței, ci sau respândit şi 

în provincii 1%). Poporul afară din Roma atins de su- 

ferințele locuitorilor: Romei, iritat de calomniele îm- 

paratului a trebuit să se ridice cu furie şi să silescă 

pe magistrați a pedepsi pe Creștini, chiar dacă ei ar 

fi stat la îndoclă. Nici magistraţii, nici poporul, n'au 

fost lasați la voia lor, ci sa dat îndreptări oficiale. 

După mărturia lui Lactanţiu, Orosiu şi Sulpiciu Se- 

ver, Neron a dat un edict prin care persecuția a luat 

o formă legală. Numărul Creștinilor cari au suferit 

în cei patru ani de persecuție nu se scie sigur; pro- 

Dabil cau murit forte mulți. Clement Romanul vor- 

Dind de martirii persecuției lui Nerc Neron, “spune c'au: Su- 

ferit „o mare mulțime de aleși“ 15). Din aceștia cei 

mai însemnați sunt: Apostolii Petru şi Pavel, cari au 

obţinut corona de martiri la anul Gr. „După 0. „tadi- 
miner 

Pavel ca cetăţian Roman, a fost aecapitat, La înce- 

putul secolului al doilea „Caius, preot “Roman, se ex- 

primă ast-fel despre Apostoli: „Pot arata tvofeele A- . 

postolilor. De voiţi a le vedea, m'aveţi. de cât să mer- 

geţi la Roma şi pe calea Ostiei, veţi vedea monumen- 

tele acelora cari au întemeiat acestă Biserică 16). „Di- 

onisie, Episcopul de Corint, scrie cătră Romani: „A- 

44) P. Allard op, cit. pag. 60. 
49) Epis. cătră Corinteni cit. de P. Aard 16. 
46) Caius în Eusebinm Ist. Bis, e. 1. ”



— 98 — 

mândoi Apostolii au sămănat împreună în cetatea n6s- 
tră doctrina Evanrigelică. Au trecut apoi împreună în 
Italia şi acolo au sigilat aceiași doctrină prin mâr- 
tea lore ?). 

Ş 4. Persecufia lui: Domițian. 

Creștinii s'au bucurat de Dine-facerile păcei, de 
la mârtea lui Neron pănă spre sfârșitul împărăției lui 
Domițian. Domnul IDE Rossiatestă acest fapt, dicend.:* 
E cert, că după mârtea, “lui Neron și condemnarea 
memoriei lui, Creștinii sau bucurat mai mult de trei- 
deci de ani de o pace profundă. € 15), 

După ce Romanii au deosebit pe Creștini de Iu- 
dei, de la anul 64 până la 6S, au început să-i con- 
funde din nou cu Iudei. Pentru Darbaţii politici ca 
Vespasian și Tit, Creștinii treceau drept 6meni cu mo- 
ravuri iudaice, dar cari au dat probe de supunere că- 
tră autoritatea Romană. Faptul că aderenţii religiu- 
nci creștine nai făcut causă comună cu Iudeii revol- 
taţi contra Romanilor, a aratat probitatea politică a 
Creștinilor și probabil că li-a asigurat toleranța au- 
torităței Romane, nu numai în Palestina, ci în tot 
imperiul *%). Creștinismul lăsat în pace a putut să-și 
repare perderile suferite, să se întindă și să străbată 
chiar în familia imperială a Flaviilor 5), La anul 81 

  

47). Dionisie în Eusebiu loc. cit, 
U 15) Pulletino di areheologia Cristiana 1865 p. 9% cit. de:P. Allard. 

'49) P. Allard op. cit. pag. 84. 
99 50) Dr. Fr. X. Craus op. cit. pag. 124. P. Allard op. cit.'p. 89—95. , , ,
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se sui pe tron Domițian, care a guvernat cu multă 

înţelepciune la început. Dorind a reforma moravurile, 

a oprit castrarea și a ordonat să se pedepsâscă cu 

morte vestalele vinovate de calcarea făgăduinței, care 
măsuri a făcut pe Quintelian a-l numi „censor sfânt, - 

iar pe Martial a-l felicita că a redat templele Peilor 

și moravurile Romei 51). Chiar în finanţe era mode- 

at, căci refusa legăturile testatorilor cari aveau copii 

și pedepsea aspru pe denunţătorii, cari acusau falș în 

profitul tesaurului public 52). Acestă politică înțelâptă 

din nenorocire nu ţinu mult. Domițian ruinând finan- 

țele cu reconstruirea Capitoliului, ars sub Vitelius, cu 
"ridicarea unui templu măreț lui Jupiter Capitolin şi 

“cu alte constructii și jocuri publice, a fost silit a re- 

curge la_confiscări, testamente silite, proscrieri și alte 

“măsuri de aseminea natură, pentru a face faţă tre- 
buinţelor Statului 23). Cu tote acestea, averea, condam- 

naţilor și a morților n'ajungea să umple tesaurul se- 

cat. 'Trebuinţa de imposite noi se: simţea din ce în ce 

mai mult. Ne putând mări dările, fiiind-'ar fi îngre- 
uiat. comerciul, își aminti taxa religidsă și naţională, 
pe care o plătiau Iudeii Romanilor după dărămarea 

Ierusalimului. Până la Domițian, erau obligaţi a plăti 
această tacsă numai Iudeii de origină ; dar el hotări 

ca toți, cari duc o viață iudaică, cireumcişi sau nu, 

să plătească tributul didrahmei 2%). Acestă măsură-a- 

51) “Ibidem. pag. 97. 
52) Ibid. 
35)  Ibid. : 
î£) Praeter cacteros judaicus fiscus acerbissime actus est ș ad 

quem deferebantur qui vel improfessi judaicum viverent vitam, vel, 
dissimulata origine, imposita genti tributa non pependissent. Suetoniu 
Domit. 12 cit. par, P. Allard.
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vu urmări pe cari nu le prevăduse Domeţian. Agen- 
ţii fiscali au înscris între contribuabilii didrahmei, nu 
numai pe proseliții porței, visaţi prin decretul lui Do- 
mițian, dar şi pe toţi adoratorii unui singur D-deu, 
pe Creștini, la care nici nu se gândise împaratul. Or Teş- 
tinii au vefusat să, „plătescă, fiind-că li se părea o min- 
ciună, , S” apostasie deghizată 55). Din acestă causă, de- 
osebirea între Iudaism și Creștinism veni din non la 
ordinea dilei. Agenţii fiscali descoperise două clase de 
6meni cu moravuri iudaice : o clasă compusă din Iu- 
deii de origină și din proseliţii ludaismului, a căror 
religiune era permisă cu condiţie de a; plăti tributul 
didrahmei ; alta compusă din Gmeni, cari retusau a fi 
confundați cu Iudeii, cari fără a profesa religiunea 
lor, se asămănau în moravuri cu ei. Nici păgâni, nici 
Hudei, nu se îndeletniceu cu cultul recunoscut de Ștat, 
iceca ce la Romani însemna a nu avea nici o religi- 
Lune. Din acâstă causă au fost acusați de ateism și 
"moravuri iudaice; și s'a aplicat sau s'a reînoit contra 
lor edictul” lui Neron. Cele mai însemnate victime ale 
acestei persecuțiuni sunt: vă ărul lui „Domeţian, consu- 

“ul lui Flavius Clemens și soţia sa . Flavia Dometila 56). 
Tată cum istorisesce “Dion Casiu condamnarea Jor; „In 
acest an (95) Domiţiaă” a condamnat la morte: pe Fla- 
vius Clemens, atunci consul, vărul seu și pe soția a- 
cestuia Flavia Domitilla, ruda sa, împreună cu mulți 
alţii. Amândoi au fost condamnaţi „pentru crima . de. 

55). De, Fr. X. Craus op. cit, pag. 123. P. Alard op. cit. p. 10%). 
56), Ilorgenroether op. cit. pag. p. 259, Dr. Alzos op. cit. p. 14%, 
P. Allard” op. cit. p. 101. E. Cauly op. cit. p. dtz. Doublet op. cit. p. 223. Dr. Pr, X. Craus. p, 124, i
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ateism. “In basa acestei acusaţiuni au fost condamnaţi 
Pee III 2 a. . . -. mulți alții cari adoptase obiceiurile iudaice; unii au 

>
 

fost omoriţi, alţii pedepsiţi. cu confiscarea. /Domitilla a 
fost exilată: în insula Pandataria 2%. Din citatul a- 
cesta se vede că Flavius Clemens şi soția sa cu mulți 

alții, au fost condamnați din causa religiunei lor. Do- 
mițian bănuind probitatea lor politică, a ordonaţ a-i 
urmări, dar inculparea-legală a fost cea-de ateisuj;) Se 
scie, că acusarea, de ateism în acest timp era sinoni- 
mă cu acusarea de Creștinism. Atenagora spune lămu- 
rit că erau acusaţi de ateism Creștinii 35), iar Luchi- 
an confirmă spusele lui, dicând că Pontul e plin de 
atei și de Creștini 59). Dion Casiu nu vorbesce numai 
de acusarea de ateism, ci spuse că în virtutea acestui 

cap de acusare, au tost condamnați mulți cari adop- 

tase moravuri iudaice. Adoptarea Iudaismului, nu era 
în sine un delict ce se pedepsea cu expulsarea şi mâr- 

tea. Măsura luată de Domițian, contra proseliților por- 
ței, era mai mult fiscală, în virtutea căreia toți tre- 
buia să plătescă tributul didrahmei, având pers6na și 
averea asigurate %. Așa dar, Dion nu înțelege prin 
odoptarea de moravuri iudaice pe Romanii cari tre- 
ceau la Iudaism, ci pe acei cari părăsiau păgânismul 
şi treceau la Creştinism. : fCtibbon> confirmă acest ade- 

văr, dicând :€ Imputarea diiblă de ateism și moravuri 
iudaice, implică o singură asociaţiune de idei și nu 

Go Dion Casiu LAVII. 13 cit. de D. Allard. 
8) Legatio pro-christianis loc. cit. 

39) Alexan. 93—98, 
60) P. Allard op, cit. p. 105. 

s
e
r
e



c
n
 

— 32 — 

pote fi îndreptată de cât contra Creștinilor“ 51). O altă 
victimă însemnată e: Acilius Glabrio. “Dion istorisind 
condamnarea, lui C Clemens, adaugă: „Domițian a ucis 
pe Glabrio, care a fost consul cu Traian, acusat în- 
tre altele de aceleași crime“ 52). Eusebiu ne face cu- 
noscut o altă. victimă însemnată a acestei persecuții. 
El dice : : „Doctrina nOstră era atunci atât de cunos- - 
cută, în cât istoricii, cari ni erau cei mai contrari, au 
vorbit de persecuțiunea și martivurile ce au suferit 
credincioșii. Ei au însemnat -precis timpul, dicând că 
Flavia Domitilla, nepâta lui Flavius Clemens consul, 
fu isgonită cu mulți alţii în insula Pontia, pentru c'a 
mărturisit credința în anul al cinci-spre-decilea a dom- 
niei lui Domițian.“ 5). Into altă seriire a sa spune 
că un mare număr de Creștini au fost martirisați sub 
Domițian. 54). Persecuţia n'a fost locală, ci generală. 

Yi! După o tradiţie foite veche, Apostolul Andrei a fost 
"4 restienit în cetatea Patra în Achaia din ordinul pro- 
„pe consului Egeia. 65). De aseminea Apostolul, I6n a fost 

adus, la „Roma şi aruncat din ordinul lui Domiţiau în- 
“to un cazan cu unt- de-lemn clocotit, din care eșind 
nevătămat, a fost exilat în insula Patmos. 56) Aici 
a scris Apocalipsul. Ca martor ocular şi victimă a 

e
m
m
a
 

61) Gibbon cit. de P, Allard. 
62) Dion. loc. cit. 
63)  Eusebin Ist. Bis. III. 18. ! 
64) Seribit Brutius 'plurimos Christianorum sub Domitiano' 

fecisse martyrium, inter quos et Flaviam Domitillam Flavii Clementis 
ex sorore neptem, quiz se christianam esse testata, sit. Eusebin. Chron. 
II ad Olympiad 215. cit. de P, Allard. 

65) E. Cauly op. cit. p, 257, Calistrat Coea op. cit. p. 21. 
66) Doublet op. cit. p. 222, Craus op. cit. p. 134. Hergenroether op. cit. p. 209, P. Allard op. cit. p. 116, ,
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persecuției lui Domițian, spune că  Bisericele Asiei 

Mici au fost crud încercate în timpul persecuției. 

(114 Antipa fu martirisat la Pergam. „s8y Pliniu! “confirmă 

ia
i 

“spusele Apostolului I6n, c căci vorbind de procesele 

creştinilor din Bitinia, gice: „Unii denunțaţi, au re- 

cunoscut mai întâi că sunt creștini, apoi au negat de- 

- clărând că au fost întiadevăr, dar au încetat de a 

fi unii de trei ani și mai mult, iar alții chiar de 

două-deci de ani“. (5) Din acest citat se vede, că 

persecuția a ajuns şi in „Bitinia, unde a făcut mulți 
nm aa 

; apostaţi. , De și persecuția a fost scurtă, cu toate a- 

“ cestea a făcut multe victime, căci afară de Patrici- 
enii de cari vorbesce Dion, au mai suferit mulți ce- 
tățeni Romani, căci Apostolul I6n face alusie la de- 
capitare ca la singura pedâpsă întrebuințată contra 
creştinilor, în timpul când serie. 5%) Persecuţia a ținut 
pănă la anul 96; când Domițian a ordonat încetarea 

ei. fictuniăa atesta faptul, dicând: „Domițian, acest 

semi-Neron de crudime, a încercat contra nostră vio- 

lenţa, dar păstrând ceva ominesc, s'a oprit uşor și a 

rechemat pe acei cari'i exilase. 19) ) egesips spune și 

mai lămurit că Domițian a ordonat incetarea perse- 

cuţiei. 11) Imprejurările cari au contribuit la schim- 

barea ideilor lui Domițian, sunt: el augise că mai 

erau urmaşi de a lui David și a ordonat să-i ombre 

SI) 
'67)' Apoealip. IL. 13. 
63) C. Pliniu consulis. Epistolae Selectae X. 97. 
69) Apocalips. C. XX. 4 
„10) 'Tentaverat et Domitianus, portio Neronis de crudelitate ; 

sed qua et homo, facile captum repressit, restitutis etiam quos vele- 
gaverat. Apol. 5 

IL) In Fuseiu Ist, Bis. III. 20.
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ca nu cumva Iudeii să găsescă un șef printre ei și să 
se revolte. Acusatorii îi spuseră că erau în Palestina 
Gmeni din familia lui Christos şi de aceea ordonă să-i 
aducă la Roma. Vedând mânile . lor pline de beșici 
provenite din munca câmpului -și audind că împără- 
ţia lui Christos nu-i pământâscă ci spirituală, a re- 
unoscut nevinovăția lor. Domițian credea că Creştinii 

sunt '0 sectă politică, care îşi recruteză adepți dintre 
tote naţianele, dar prin venirea rudelor Mântuitorului 
la Roma, s'a încredințat pe deplin că aspiraţiunele 
"Creștinilor sunt cu totul spirituale şi nu-i dispută 
mici unul corona de împarat. Cu o sinceritate rară la 
Omenii politici, a recunoscut că s'a înșelat în apre- 
cieri şi a ordonat suspendarea urmărirei Creștinilor. 

(După acestă măsură înțelâptă, Domițian fu ucis de 
A conjurațiune la 18 Septembre, anul 96.



CAP. II. 

Persecuţile. din secolul al doilea 
Ş$ 1. Stavea Creștinilov -din Imperiul homan în seco- 

„dul al doilea. 

Persecuţiile contra Creștinilor au suferit o schim- - 

bare însemnată la îuceputul secolului al doilea. e- 

scriptul lui "Traian cătră Pliniu, guvernatorul Bitiniei, 

a pus capăt schimbărilor repedi de până acum, 'a fic- 

sat jurisprudența pentru un secol şi a înlocuit furtu- 

nile violente, urmate deo linisce neașceptată, cu un 

regim regulat, liber de ori-ce echivoc. Renan nu- 

mesce schimbarea „Statui permanent al persecuției“ î2) 

pentru motivul că crsecaţia i nu mai e ceva trecător 

ca în secolul întăi, ci e permanentă. Politica religi- 

6să a Antoninilor va consta în menţinerea. rescriptului 

lui 'Praian. La anul 98 se sui pe tron 'Traian, cel 

mai mare şi mai bun împarat Roman.  Interesindu-se 

de aprâpe de prosperarea Imperiului, a trebuit să se 

ocupe și de noua religiune, care se întinsese ca un 

fulger și pătrunsese în tote clasele sociale. EL care 

vedea un pericol pentru unitatea imperiului în aso- 

12 Renan. Les Tivaugiles pag. 401, cit. de P. Allard.
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_ciaţiiie particulare, nu putea privi cu" ochi buni pro- 
: gresul nnei societăţi religi6se, care avea erarhia, sa, 
locuri separate de adunare și un cult particular. Ra- 
portul lui Pliniu și respunsul lui Traian, arată ideile 
lor despre Oreştini și regula după care sau condus 
împaraţii din secolul al doilea, în persecutarea Cre- 
ştinilor. Ca să cundscem mai bine starea Cr eștinilor 
din acest secol, trebue a privi mai de aprâpe aceste 
documente. 

La anul Il Traian a numit guvernator în Bi- 
tinia și _Pont „pe amicul seu „Pliniu. 13) Acesta venind 
la post s'a înspăimântat de număr ul Creştinilor acu- 
sați.  Barbaţi, temei, bătrâni şi copii de tâte condi- 
ţiile erau aduși înaintea sal?! 5 Creștinismul cucerise 
orașele și satele, 15) templelg Deilor erau deșarte 16) 
şi sacrificiile întrerupte. îî) Ce era de făcut în ase- 
minea împrejurări ? Pliniu ca să-i i potă judeca în cu- 
noscinţă de causă, trebuia să înstruâscă afacerea. A 
luat interogatorul acus aților, li-a sondat purtarea şi 
sa informat de doctrinele lor. Ca să nu se înșele, 
în aprecieri s'a adresat la acei cari fusese membri ai 
Bisericei, dar cari încetase de a mai fi. Pentru a a- 

„7! Ba tot adevărul, a torturat două sclave Creștine, cari 
pie E i 

73) P. Allard op. cit, pag. 146, 
14): Visa est enim mihi res digna, consultatione, maxime prop- 

ter perieclitantium numerum, “Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, 
utriusque sexus etiam, vocantur in periculum, et voeabuntuir. Plinius... 

_Ep. Sel, N, 97. 
15) Neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros 

superstitionis istius contagio pervagata 'est. Ibid, 
76) Prope jam desolata templa. Ibid, 

11) Sacra solennia diu intermnissa. Ibid.
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aveau funcțiunea de diaconese. 18) De la ele anaflat: 
- .-. pe _ . a .. 

„că oDicinuiau a se aduna--la dile fixe înainte de a 

vesări sorele și a cânta lui Christos o cântare ca lui 

D-dâu; a se angaja prin jurământ, nu la crime, ci a 

nu comite furtișag, prădăciuni și adulteriu ; ase des- 

părţi şi a se aduna din nou sara pentru a lua în co- 

mun un ospăț simplu şi modest 73) 

De și Pliniu w'a descoperit nici umbră de vino- 

văţie la Creștini, totuși i-a somat a-și renega cre- 

dința şi pentru c'au refusat i-a condamnat la mârte.59) 

In urmă a consultat pe Traian, cum să se pârte în 

viitor.  Causele care au motivat consultarea, sunt: 

pe de o parte numărul mare al Creștinilor, prin- 

tre cari erau mulți cetățeni Romani, iar pe de alta 

primirea unor scrisori anonime, prin care se acusau 

mulți că sunt Creștini. 

Respunsul lui Traian e scurt, poroncitor și des- 

tul de aspru. EI serie cătră Pliniu: „'Cu știi scum- 

pul meu Pliniu ce purtare trebue să ai față cu cei 

acusaţi car fi Creștini, căci nu se pote stabili o re- 

gulă uniformă, care trebue a fi aplicată în casuri atît 

18) Quo magis necessarium credidi, esec duabus aneillis, cuae 
ministrae dicebantur, qui csset veri, et per tormenta quaerere. Sed 
nihil aliud înveni, quam superstitionem pravam et immodicam. Ibid, 

79)  Adfirmabant autem, hane fuisse summam vel culpae suac, 
vel erroris quod essent soliti stato die ante lucem convenire; car- 
menque Christo quasi Deo dicere secum invicem, seque sacramento non 
in scelus aliquod obstrinxere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria 
"committerent, ne fidem fallerent, ne doposetum appellati abnegarent : 
quibus paractis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad 
capiendum cibum, promiscuum tamen et innoscium. Ibid. | 

80) Interim în eis, qui ad me tanquam christiani deferebantur : 
hune sum sequutus modum. ! Interrogavi ipsos, an essent christiani, 
confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus, perseve- 
rantes duci jussi. Ibid.



de diferite. Nu trebue să faci nici o cercetare în 
contra Creștinilor, dar dacă se denunță și se dove- 
desc ca ast-fel, trebue să-i pedepsesci. De aseminea 
cei ce spun că nu sunt Creștini şi dovedesc aducând 
sacrificii Deilor noștri, chiar de-ar fi suspecți, să“i 
erți. 51) Insă scrisorile anonime nu trebue să le ţii 
în samă, în nici un fel de acusațiuni, căci ar fi un 
reu exemplu şi cu totul nedemn de secolul nostru &,52) 
Criticii esaminând cu de amănuntul rescriptul lui 
Traian, au descoperit inmoralitate şi lipsă de logică. 
Renan deserie inmoralitatea, ast-fel : „'Praian încu- 
rajază apostasia și privesce cu bună-voinţă pe rene- 
gați; a învaţa, a sfătui și a resplăti actul cel mai 
inmoral, care înjosesce pe om chiar în ochii sei pro- 
prii este greșala în care a câdut cel mai bun guver- 
nator, care a putut exista, vre-o-dată“.53) 'Pertulian 
pune în evidenţă lipsa de logică, qicând: Dicisie con- 
tradictorie! “Traian opresce a urmări pe Creștini ca, 
nevinovaţi și ordână a-i pedepsi ca vinovaţi ; econo- 
misesce și maltrateză, închide ochii şi condamnă. Nu 
vede că se combate pe sine însuși ? 

„Dacă condamnaţi pe Creștini, de ce nu-i urmă- 
riţi ?-Și dacă nu-i urmăriți, pentru ce nu-i achitaţi ?. 
In tote provinciile se află detașamente de soldați pen- 

31) Conguirendi non sunt: si diferantur et arguantur, puniendi sunt: ita tamen, ut qui negaverit se christianum esse, idque re ipsa, manifestum fecerit, id est supplicando diis nostris, Quamvis suspectus in -praeterituun fuerit, veniam ex poenitentia impetret. 'Trajanus Plinio în Pliniu. Ep. Sel. X. 98. 
32) Sine auctore vero propositi libelli, nullo crimine locum habent : nam et pessimi exemnpli, nec nostri saeculi est. IVid, 55) Les Evangiles. pag. 181. cit. de P. Allard.
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tru a urmări pe talhari. Contra criminalilor de les- 

majestate şi inamicilor Statului, tot omul e soldat și 

urmărirea trebue să se întindă pănă la confidenţi şi: 

complici. Singuri Creștinii nu trebue urmăriţi, dar 

pot fi traşi la tribunal, ca şi cum urmărirea ar pro- 

duce altă-ceva de cât acusarea! Condamnaţi pe Cre- 

ştinul acusat și opriţi a-l urmări. E pedepsit nu pen- 

tru că'i vinovat, dar pentru c'a fost descoperit, de și 

mar fi trebuit a-l urmari“. 54) Din cele dise se vede 

doilea, căci viața _lor_era lăsată la discreția _acusa- 

torilor. Era de ajuns o acusare la tribunal, pentru 

ca magistratul să fie obligat a condamna pe Creștini. 

Cu tote acestea, starea Creștinilor e ceva mai bună 

ca în secolul trecut, de 6re-ce li s-a asigurat garan- 

țiile prev&dute prin legi pentru cei acusaţi. Dacă res- 

criptul Ini Traian are o parte asupritore, apoi are și 

alta-favoxabilă.. Oprirea de a lua în samă acusările 

anonime, e un progres față cu trecutul. 

Când 'Traian ordonă lui Pliniu să nu ia în samă 

scrisorile anonime, _nu mai apare ca un persecutator 

al Creștinilor, ci ca șeful justiției unui imperiu mare, 

care nu sutere să fie puși afară de lege și să fie lip- 

siţi de formele protectâre ale procedurei regulate. 5) 
Pentru acestă licărire de dreptate, Creștinii se ara- 

tară recunoscători, căci nici Meliton, nici Tertulian, 

nică Lactanţiu, nu numără pe Traian printre perse- 

cutatorii propriu dişi, de și singele creştin a curs cu 

  

  

  

34) Apologeticus pro Chwistianis 2. cit, de P. Allard. 
39) P. Allard op. cit. pag. 161. ”
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abondență în timpul seu. "Traian ma desaprobat în 
_fond politica urmată de Neron şi Domițian, căci wa 

abrogat edictele de proseriire ale Creștinismului, Ele 
fac parte şi daci înainte din legile în vigdre şi ori-ce 
acusator pote să-și facă din ele o armă contra Creş- 
tinilor. Unii istorici au încercat a nega existenţa 
edictelor de proseriire a Creștinismului înainte - de 
Traian. Așa, de exemplu, Craus. vorbind despre res- 
criptul lui 'Praian, dice: „Son &dit contre les hâtairies 
frappait Vglise en plein. Cetait_la—premitre_fois 

| qw'une loi forimelle &tait_rendu-contre-les Chretiens.E 36) 
Duruy e de aceiași părere. El dice: Trajan inserit 
au code p6nal de Rome un nouveau crime, celui de 
Christianiser.“ %7) -Aub6, vorbind de rescriptul lui 
“Traian, adaugă: „Nous avons dans le rescript de 
Trajan, le premier Cdit, la premiere loi que la puis-_ 
sance imperial ait officiellement donnse au sujet des 
Chrdticus 56) AcESte încercări provin diiiConfa- 
darea terminilor: rescript și edict. Rescriptul e o 
interpretare a. legei, făcută în_ urma unei cereri. F- 
dictul_e o lege publicată de__împara: din ini iativa 
sa propie, prin care se ia măsuri pentru —xiitor ; aşa. 
dar rescriptul presupune legi _anteridre, pe__câre_1e 
regulamenteză și ameliorâză. Renan confirmă acest 
ade râr, dicând: „Le reponse de Trajan n'ttait pas 
une loi, mais elle supposait des Iois; 6t cu Axait Lin-— 
terpretation.“ 8) Existenţa legei de proscriire a Creş- | — 

  

  

S6) Dr. Craus op. cit. pag. 1%. 
51) Ilistoire des Romains t. 1Y, p. 815. 
58) Histoire des Persccutions pag. 225 cit. de P. Allara. 
39) Les Eivangiles pag. 483. cit de P. Allard.
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tinismului înainte de Traian, o probeză raportul lui 

Pliniu, EL vorbesce la începutul raportului de pro- 

cesele Creștinilor, recundsce existența lor și existența 

legilor, pe basa cărora s'a intentat procesele. Legile 

cari au servit de basă la darea Creștinilor în jude- 

caată, nu pot fi altele de cât edictele de peoscriire 

ale Creștinismului din timpul lui Neron şi Domițian, 

despre cari ne vorbesc: Meliton, *) 'Tertulian,. *) 

Orosiu; x Sulpiciu Sever *) și Lactanţin. 94) Le 

IES se_resumă, st fel ; „Non licet, esse € Ghristianos.E. 

Praian o conservă și remâne în vigore şi în secolul 

al doilea cu modificările următâre: oprirea autori- 

tăței publice de a urmări pe Creștini din oficiu, o- 

prirea denunțnrilor anonime şi cererea unei acusări 

Ş. 2. Persecuția lui Traian. 

După mârtea lui Domițian, Creștinii sau bucurat 

de linisce. Domnia înţeleptului )Nerva, li a fost fa- 

vorabdilă, fiind-că a suprimat întinderea dată de Do- 

mițian impositului didrahmei, a oprit abusul ce se 

făcuse cu acusațiunile de impietate și a rechemat 

din exil pe Creștinii pe cari nu-i rechemase Domi- 

țian. Probabil însă că rechemarea nu s'a intins și 
  

90) In Eusebiu Ist. Bis. IV. 26. 
91) De legibus primum concurram vobiscun, ut cum tutoribus 

legum. Jam pridem quam dure definitis, dicendo. Non licet es3c vos. 

Tertulian Apol. 4. 
9; loc, cit. 
93) loc. cit. 
94) loc. cit. 
95) P. Allard op. cit. pag. 16.
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asupra Creștinilor din familia lui Domițian, de 6re- 
ce Ieronim spune că se arătau, în insula Pontia, la 
începutul secolului al patuulea, camerile în care Do- 
mitilla, a suferit lungul seu martiriă 9%). Dacă ar fi 
dobândit permisiunea de a se întâree din exil, cu- 
vintele „lui Ieronim n'ar avea nici un sens. Cu că- 
derea Flaviilor și suirea_pe_tron_a. Antoninilor,_per- 
secuția reincepu._ Traian, _YVEdând _un pericol pentru 
unitatea imperiului, în asociaţiunele particulare 38 
neaprobate de Stat, a dat un edict contra eteriilor, 
care_s'a_aplicat şi Creștinilor, Singele creștin a curs 
cu abondență. După o tradiţie, care dateză din se- 
colul al cincilea, Domitilla, nepâta lui Flavius Clemens, 

“7, [împreună cu servitorii sei: Nere si Achile au suferit 
Lt * mârtea martirică 9), Clement, Episcopul Romei a su- 

ferit exilul și mârtea. TIiiprejurările în care a fost 
exilat și martirisat, după actele mastirice sunt: Cle- 
ment. a fost acusat de Creștin înaintea prefectului 
Romei, în urma unei rescâle populare. El supuse ca- 

fi | 

Î A 

sul la cunoscința împăratului. Traian ordonă a-l 
exila în Chersoriesul 'auric. Clement găsi aici Cre- 
știni condamnați mai de mult la scoterea marmurei, 
pe cari îi mângâe și cu ajutorul cărora lăţi Creşti- 
nismul. Predica sa fu încununată de succes, căci cu- 
rând se ridicară Biserici, iară templele Jeilor s'au 
dărimat și pădurile sacre s'au tăiat, Acest fapt fu 
adus la cunoscința împaratului, care însărcină un ma- 

    

96)  Longum martyrium duxerat Ieronim Ep. 106 cit. de Alard. 90 Dr, Craus op, cit. pam. 136, Hergenroether up. cit p. 249. P. Allard op. cit. pag. 165, ss. E. Cauly op. cit. p. 279.
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gistrat cu instruirea afacerei. Magistratul după ce a 

condamnat la morte o mulțime de Creștini, s'a, încer- 

cat a îndupleca pe Clement ca să sacrifice Ţeilor. 

Remănând ferm în credința sa, magistratul ordonă, 

să'i atârne o ancoră de gât și să-l arunce în mare?$). 

Istorisirea actelor nu cupsinde în sine nimic imposibil. 

Dacă întwadevă&r Clement a fost exilat, apoi condam- 

marea sa s'a întâmplat, după tâtă probabilitatea, în 

timpul persecuției lui Traian. Epistola adresată Co- 

vintenilor arată că, pe la finele domniei lui Domițian, 

Climent era la Roma. “Tot din ea se vede că persecu- 

ţia lui Domițian încetase, în timpul când a fost; seri- 

să. Se scie că Nerva n'a ordonat nici o esecutare a 

Creștinilor, prin urmare procesul şi condamnarea lui 

Climent, wa putut avea loc de cât sub 'Iraian.99). A- 

fară de Domitilla și Climent, Episcopul Romei, au 'mai 

[il 
suferit mortea masrtirică doi 6meni insemnați a Bise- 

ricei primitive și anume: Simion), Episcopul Ierusali- 

mului şi: Ignatie 401), Episcopul Antiohiei. Semnalul 

persecuției s'a dat de mișcările poporului contra Cre- 
Pa CI O ea o Tm 

ştinilor. La Ierusalim, ereticii au făcut causă comu- 
“ , TIT 

nă cu Iudeii și păgânii şi au acusat pet Simion,_ nu 

numai de Creştin, dar și ca urmaș a lui David!'%). Dus 

  

498)) Doublet op. cit. p. 226. Dr, Craus op.cit. p. 1%. P.Al- 
lard op. cit. pag. 179. ss. C. Erbiceanu Ist. Mitr. Mold. p. VIII și IX. 

99). P. Allard op. cit. pag. 174. 
100) Eusebiu Ist. Bis. III, 32. Dr. Alzog op. cit. p. 199. Dr. 

Vladimir” Guetâe op. cit. p. 418. Dr. Craus op. cit. p. 125. P. Allard 
op. cit._p. 181, ss. Dr. N. Xitzulescu op. cit. pag. 28, . 

101) Les Păres de I/Eglise des Trois Premiers Siccles. Por- 
traits et” Notices, extraits du coura d'6loquence saerte de M. Freppel. 
Paris 1894. p. 30 ss. Doublet op. cit. p. 927. Regnault op. cit. p. 
Mi —12). E. Cauly op. cit, p. 219. C. Coca op. cit. p. 29. P. Allard 
oc. cit. , 

102) Eusebiu Ist. Bis. loc. cit.
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inaitea Suvernatorului Siriei, Tiberius Claudius Atti- 
cus, a mărturisit curagios credinţa sa în Iisus Chris- 
tos. De și era bătrân, în etate de 120 ani, totuși, 
supus mai multe zile la torturi, a resistat cu un cu- 
raj demn de laudă și a remas statornic în credinţă. 
In cele din urmă a fost crucificat. Eusebiu pune în 
cronica sa, ca data morţei sale anul 107, care ecel 
mai probabil. Dacă condamnarea lui Simion sa 
putut resuma în câte-va cuvinte, apoi a lui Ienaţie> 
cere o desvoltare mai amănunțită. După ce Ignatie a 
condus cu prudenţă Biserica Antiochiei în timpul per 
secuţiei lui Domițian, Ignatie susuferi mârtea marti- 

_zică_ în_timpul lui Traian. După Actele martirice._și 
cei mai mulți istorici), Ignație fu condemnat -la__ 
morte de însuși Traian, căruia i-ar fi presentat o a-. 
pologie_a Creștinismului. D-nul Allard e de opinie, 
că Ignatie a fost condamnat de guvernatorul Siriei, 
să fie sfășiat de animalele selbatice în amfitiatrul Romei. 

După domnia sa, arestarea s'a făcut în împreju- 
tări necunoscute, fie pe Dasa unui denunş scris, fie în 
urma unei mişcări populare. Nefiind cetățian Roman, 
a fost condamnat să fie aruncat la fiare.!0:). Ignatie 
primi cu Ducurie sentinţa, care “i asigura cununa de 
martir, pe care o doria cu toată inima, După ce s'a 
rugat pentru prosperarea Bisericei sale, sa lasat în 
mânile soldaţilor, cari l-au condus la Seletreia și a- 
poi la Smirna. | 

103). Dr. V. Guettce. op. eit. paz. 416. Dr. Alzog op. cit, p. 199 Regnuult p. 115 ss. Jlergenroether op. cit. p. 3V. Dr. Craus op. cit. p. p. 1%. 

104) P. Allard op. cit. p. 183—157,
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Aici a găsit delegaţiunile Bisericilor din Efes, 

Tralles, Magnesia, de aseminea pe Policarp, Episco- 

pul Smirnei, care era ca şi dânsul învățăcel a Apos- 

tolului I6n. Din Smirna a scris epistolele cătră Efe- 

seni, 'Prallieni, Magnesieni şi Romani..'5) De la Smir- 

na a fost dus la Roma prin 'Iroada, Filpi și Marea 

Adriatică. Da la Proada a scris epistolele cătră Fi- 

ladelfieni, Smirneni și Episcopul Policarp. '9%) O în- 

semnatate deosebită, pentru martiriul seu, presintă_e=_. 

pistala cătră Romani. Ienatie aprins de dorinţă de a-și 

da viaţa pentru Christos, se temea să nu pârdă co- 

rona de martir. Ceea ce-l neliniscea- în ardorea spe- 

ranțelor sale, era Biserica Romei. Iubirea ei putea 

pune pedici fericivei sale, de aceea se hotări a pre- 

veni intervenirea ei, prin o epistolă in care iubirea 

de a muri pentru Chrisios, e zugrăvită cu colorile cele 

“mai vii. El dice Creştinilor din Roma:  „M&6 tem de 

iubirea voastră, căci îmi pote face reu. V&:este uşor. 

să faceţi ce voiţi, mie însă îmi va fi greu a me bu- 

+ cura de D-deu, dacă veți pune tot zelul pentru a me 

! scapa. Nu voi mai gâsi o altă ocasie pentru a mă u- 

P ni cu el şi voi nu veţi face o faptă mai bună de cât 

| oprinâu- vă a interveni; căci dacă ve opriţi, voi fial 

„ui D-deu, dacă din contra m& iubiţi cuo iubire COI- . 

„porală, nu voi fi de cât o voce nefolositore. Nu-mi 

i acordaţi nimic mai mult, însă îngăduiţi ca să fiu sa- 

: : crificat lui D- deu pe altarul gătit „cc. „Prin aceasta 

| se va mări Lisus Christos, D- -leul nostru 1...... Vă con- 
i 

103) Eusebiu. Ist. Bis. III. 36 Freppel op. cit. p. 31—39. 
106) Ibid. ,
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jur să nu-mi arataţi o Dună-voinţă nefavorabilă. La- 
sați-m& să fiu nutriment fiarelor, prin care "mi va fi 
dat să m& bucur de D-deu. 'Trebue să fiu sfășiat 
de dinții animalelor, pentru ca ele să devie mor- 
mântul meu, să nu lase nimic din corpul meu și în- 
groparea mea să nu fie sarcină nimănui. Atunci voi 
fi adeverat discipol al lui Christos, când lumea nu va 
mai vedea corpul meu. Rugaţi-ve D-lui ca să devin 
un sacrificiu vrednic de el. Nu vă ordon, ca Petru şi 
Pavel, căci ei erau Apostoli, iar eu un condamnat; ei 
erau liberi, iar eu un sclav. Când voi suferi, voi fi 
liberatul lui Christos și voi învia liber în el, 1), 
Din cuvintele “lui Ignatie se vede cât de arzătoare 
era dorinţa de a suferi pentru Christos şi cât de pro- 
fundă era linişcea sufletească, pe cari nu i-au putut-o 
rîpi greutăţile drumului, purtarea brutală a soldaţi- 
lor și asceptarea morţei. Epistola câtră Romani sar 
părea că exclude posibilitatea condamnărei lui Ignatie 
de “Traian. Dacă: întradevăr ar fi fost condamiat de 
raian, atunci n'ar fi avut frică de influența  Crești- 
nilor din Roma și nu le-ar fi mai scris, fiind-că nici 
ua magistrat nu putea anula sau scimba sentința îm- 
paratului. 108) Ideia, generală a epistolei, în care Ig- 
natie se r6gă a nu interveni în favorea -sa, S'ar ex- 
plica forte bine admițând condamnarea de guverna- 
torul Siriei, admițind că Traian era la Roma, unde 
putea primi un apel sau a pronunţa grațiarea. 105) 

  

107). Epist. cătră Romani cit. de Freppel în: Les Pâres Apos- toliques. Paris 1885. P- Allard op. cit. pag. 192. ss, 105). P. Allard op. cit. p. 188 ss.. 
109). Ibid. |
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Ori cum ar fi, e sigur că Ignatie a suferit martirul 

în timpul lui 'Lraian. Eusebiu şi Actele martirice, pun 

ca data morţei sale anul 107:. La 18 Decembre sufe- 

] pe mortea toverășşii ii gate: "Zosim și Rufe, i iar 

nomanii serban Samenalele. In acelaș timp suferiră 

mortea. martirică mai mulţi Creștini din Filipi, oraș 

din Macedonia, pe care Ignatie l-a traversat în lan- 

puri. Policarp, Episcopul Smirnei, laudă răbdarea lor 

dicend: „V& rog ascultați cuvintul justiţiei și practi- 

caţi răbdarea, de care ați vedut modele cu ochii voș- 

tri, nu numai în fericiții: Ignatie, Zosim şi Rufus, ci 

și în alții dintre voi, de aseminea în Pavel și în A- 

postoli, încredințaţi că toţi acești n'au alergat în za- 

dar, dar în credinţă şi dreptate şi sunt acum aprope 

de D-nul, pentru care au suferit.“ '10). Raportul lui 

Pliniu arată că persecuția s'a întins în Bitinia și Pont 

și a. făcut mulți martiri. Din cele dise, reese că în. 

timpul lui 'Praian_au_fost_martiri-în-Italia._și__Cher-_ 

„sonesul aurie, de la începutul domniei sale, iar pe. 

la_10 persecuția, _S'a înșins peste Palestina,_Siria_și _ 

Mecedonia. Din raportul lui Pliniu şi respunsul lui 

“Traian, se vede că pe la anul 112 persecuția s'a în- 
tins peste Bitinia și Pont. Așa. dar. se pote dice că 

persecuția lui Traian n'a fost generală, ci locală, însă. 

continuă, schimbându-și adesa focarile a existat în 

tot-de-una într'o parte a imperiului. 

  

  

110).  Epist. cătiă Filipeni 9. eit. de P. Allard.
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$ 3. Persecuția lui Marcu „Aurel. 

Persecuţia contra Creștinilor începută sub 'Traian 
s'a continuat și sub urmașii lui. Starea Creştinilor nu 

| sa schimbat t_ întru nimic sub b_Adrian şi Antonin, căci 
rescriptul | lui 'Praian a remas_în_vigore. Poporul con: 
tinuă, a cere mârtea Creștinilor, iar apologeţii țiI încep 
a_apera_Creştinismul cert cerând libertatea cultului. Di Din 
nenorocire, vocea apologeţilor, care pare_posteriiajel 
destul de resunătore,__n'a fost ascultată. Imparaţii nu 
ȘI- au dat ostenâlă să examinese cestiunele aduse la 
cunoscință de apologeţi, ci au varsat ei însuși și au 
lasat a se varsa mult sînge nevinovat. Martirii mai 

fă iți însemnați sunt: Getulius, soţia sa Simforosa și cei 
„_şepte fii ai sei, cari au suterit mortea martirica pe 

timpul lui Adrian. DE 
Creștinii așteptase . timpuri mai bune, împâraţi 

mai luminaţi, cărora să le arăte suferințele lor. Fe- 
riciți a vedea pe tron Gmeni luminaţi și doritori de 
prosperarea imperiului, ca Antoninii, credeau că le 
vor face dreptate. De aceea li se adreseză liber, a- 
rătând nevinovăția lor, demonstrând că: sunt calomniaţi - 
și persecutați pe nedrept şi cerând să lise asigure dreptu- 
rile garantate supușilor. Quadrat, Episcopul Atenei, 
şi filosofii Aristide şi Tustin_pledâsă causa religiunei 
persecutate cu o erudiție demnă de laudă. Spriji- 
„nindu-se pe de o parte pe_ toleranța acordață_cultu- 
Tilor str eine,_cereau_ca_și Cre Oreştinii_sa_ se_bucure_de 

1 Dr. Alzog op. cit, p. 199. P. Allara op. cit. p, 270. Dou- blet op: “cit. p. 230,
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dreptul comun, _pe_de_altă-parte demonstrând divini- 
: ” — ÎN mana amane e OA 

tatea Creștinismului, cereau pentru el dreptul de a 

“ŞI a _veţui, pe_câre "1 are adevărul__din_natura 
„sa. Apologeţii s'an înșelat încredindu-se în buna 

voința împaraților, căci n'a fost de ajuns o simplă 

expunere a adevărului pentru a fi admis și a li se 

face dreptate, după cum credeau apologeţii în since- 

titatea lor. Politica împăraților faţă de Creștini a 

remas aceiași și după .primirea apologiilor. S'a refu- 

sat a _se şterge din legi teribelul „Christianus esse S Da 2 PSI US Ess 
non _licett. și conform edictelor primitive, interpretate 

de Traian și Adrian, magistraţii au continuat a con- 

damna pe ori-cine se declara Creştin și a achita pe 

cei cari negau sau abjurau numele de Creştin. 

Cu_venirea la tron a lui Marcu-Aureliu sa în- 

ceput o luptă generală contra, ra religiunei noi. -Crești- 

nii au fost nevoiţi a se apăra de o dată contra pu- 

tevilor, cari pănă acum îi atacase succesiv. Nenoroci- 

rile publice uu aprins furia păgânilor. Ciuma '!2), care 

pustia imperiul, a dat motiv păgânilor a imputa Creș- 

finilor efectele mâniei Deilor.. Filosofii a tot puternici 

“Sib-Marcu- Aureliu; îii loc de a calma fanatismul po-! 
por sorului, îl Taţiţau şi mai tare. 113) Aşa d. ex. Alex Alexan- 

dru “Abonotichos întârta populațiunea Pontului contra 

Creștinilor, 114) iar cinicul Crescens întărta populați-. 

unea Romei contra Iai Tustin. 115 In fine împăratul 
ÎN Rei 

  

  

  

  

112) Dr. Craus op. cit. p. 127. Cauly op. cit: p.:281. P. Allard 
op. cit. p. 336. 

113). Doublet op. cit. pag. 234. 
114). Fre eprel. i Saint Justin p. 318. 
115). Ibid
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N 
sa pronunțat din nou contra Ceeştinilor,_ confirmând 
e a Te Te 

regulele juridice ale predecesorilor sei, ei, declarând Cre Creş- 
Da 

tinismul “că ițillicit ori- care_ar_fi nevinovăția celor ON i a o aa 

cari-l profesâsă 11%). Ia începutul persecuției au su- ea 

ferit mortea la Roma văduva E Felicia cu fiii sei Ia- 
muarius, Felix, Filip, Silvanus, Alexandru, Vital și 
Marţial ni După actile martirice 115) ei au fost con- 
damnaţi în împrejurările următore: preoții păgâni 
iritați că renumele (reștinilor-crescuse prin purtarea 

exemplară a Feliciei și a fiilor ei, sau plâns împă- 
. Aa Fi . KI d, a * vatului dicend că insultă Deii. Prefectul Romei, Pu- 

blius Salvius Iulianus, primi ordin să constrângă pe 
Felicia și pe fiii ei a linisci mânia Deilor prin sacri- 
ficii. EL cercă a-i îndupleca să sacrifice Peilor, dar 
nereușind, supuse cele “petrecute la cunoscința împă- 

ratului, printr'un proces verbal. Marcu Aureliu, pe 
basa acestui act, a ordonat 'Triumvirilor a esecuta 
în diferite locuri prin diferite pedepse.  Ideia de a, 
pedepsi pe martiri în locuri diferite, se explică ast- 

“fel: probabil că împaratul se găsia în faţa unei agi- 
tări populare, produsă de: frica.că nerespectul Creşti- 
nilor a iritat mânia Deilor, De aceea, împăratul a ordo- 
nat să asigure mulțimea, făcând se curgă sîngele victimi- 
lor în mai multe locuri. Felicia cu fiii sei an căgut jer ttă 
superstiţiei publice la anul 162 ). Filosoful ilustin; fu 
sacrificat ur ei filosofului i Cr esceis, în anul IE mător. Tustin 2 SSCENS, 1 anul următor, Lustin 

  

116): P. Allard op. cit. p. 836. ss. 
117) Ibia, 
118). Ruinart, Acta Sincera. p. 21 sa) cit, de P, Altara. 

; 119) P. Allard op. cit. p. 333,
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istorisesce în a dona apologie discuţiunile sale cu filosofii 

păgâni și lasă a se înțelege că se așteptă a fi de- 
nunţat de cinicul Crescens, cu care discutase în mai 

multe rânduri și îi umilise amorul propriu. Nu s'a 

înşelat în prevederea sa, căci a fost denunţat justi- 

ției. Imediat fu arestat împreună cu mai mulţi Creş- 

tini: Hariton, o temee numită Haritina, Jierax, Peon, 

Liberianus și Evelpistus, care era sclav al Cesaru- 

]ui 120). Aceşti Gmeni din clasa de jos se adunau la 

Iustin, care'i învaţa doctrina creștină, considerând nu 

clasa socială din care făciau parte, ci sufletele lor 

create după chipul lui D-geu și rescumparate cu sin- 

gele lui Christos. La interogatorul luat de prefectul 

Iunius Rusticus, toți au mărturisit cu curaj credinţa 

în Christos. Cercând să'i înduplece a-şi renega con- 

vingerile religi6se, Iustin dise prefectului: „Nici _un__ 

em cuminte nu părăsesee, pietatea pentru a câdea_ în 
erdre“  Ameninţaţi cu torturi, toți martirii au res- 

Lai 
puns: „Fă ce vrei, suntem Creștini și nu sacrificăm 

idolilor“. Atunci Rusticus pronunță sentinţa urmă- 

tore : „Acei_cari_n'au_voit_a_sacrifica Peilor și n'au 

ascultat de ordinul împăratului, să fie Diciuiţi și a- SCU UL Imparatului, să le DICIUIŢI | 
a O entitiii , 

duși pentru a _suferi_ pedepsa_principală,__conform_ le- 

gilor* 121). După atestarea Actelor martirice, sen- _SUOI 
tința s'a esecutat la câmp, iar Creștinii au luat în 

secret corpurile martirilor și le-au așezat într'un loc 

120) Acta Sancti Lustini, in Otto, Corpus Apologetarum Christi- 
anorum saeculi secundi t. III Iena 1879, cit de P. Allard. Eusebiu 
Ist. Bis, IV. 16. Doublet p. 211. Regnault op. cit. p. 133—140. IHer- 
genroether op. cit. p. 953. - 

121) Ibia. 

 



convenabil.  Ast-fel sa sfărșit Iustin martirul și 
filosoful, care e cel mai însemnat apologet din secolul 

“al doilea. | 
Când singele Creștin curgea la Roma, sub ochii 

și cu voia filosofului Marcu-Aureliu, provinciile erau 
udate de acelaș singe, după capriciul poporului și 
după ura_ guvernatorilor mai nai mult sau mai puţin 
fanatici. 

    

La Smirna Creștinii an_ fost_aspru_persecutaţi. 
Fr | Episcopul Policarp împreună cu mai mulți Creștini 
Li din Frigia “fură a arşi pe rug. Policarp invitat a re- 

nunţa la Christos, respunse: „Sunt 86 de ani de 
când îi servesc și nici un reu nu mi-a facut. Cum 
ași putea huli contra D-lui şi Mântuitoriului meu! 12292 
O epistolă din secolul al doilea scrisă de Polyerat, E- 
piscopul Efesului, cătră Victor, Episcopul Romei, a- 

| 7 mintesce de martirii din Asia-Mică „Traseas de Eume-: 
[i | nia şi Sagaris, cari au fost îngropaţi: “unul la Smirna 

și celalalt la Laodiceia.123). 'Peofil, Episcopul Antio- 
hiei, spune că persecuția s'a întins și peste Antiohia. 
EI dice : „Creștinii au. fost persecutați până acum şi 
mau încetat a fi. Cei mai pioși dintre ei sunt. loviți 
cu petre, câte odată omoriţi. Chiar astăzi nu încetează 
ai lovi cu vergi.“!*4) Un număr însemnat de Creștini 
au fost condemnați la munca silnică -în minele din 

Sardinia, Și Corint, după cum atestă Dionisie, Episco- 
pul Corintului, intr”o epistolă adresată Episcopului Ro- 

  

193) Eusebiu Ist. Bis. IV. 15. Resnault op. cit. 141—148, 
193) Eusebiu Ist. Bis. V. 24. 
124) Ad Autolychum III.
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mei, prin care mulţumesce pentru ajutârele date con- 

damnaţilor 125). Persecuţia a fost mai furi6să în Galia, 

mai cu samă în Bisericele din Lugdun și din Vienna. 

Aici autoritatea păgână şi masa poporului lucrau în 

  

  

  

înțelegere.  Pretutindenea unde Creștinii se aratau în 

public, erau insultaţi, maltrataţi, jefuiţi chiar în ca- 

sele lor. Biserica din Lugdun avea mulţi Creștini 

din Grecia, Asia și Frigia, în secolul al doilea. Iri- 

neu,-omul_iubit_a_Episcopului Potin, era Grec, disci- 

pol a lui Papias și a lui Policarp, Episcopul” Smirnei. 

Cu tote acestea, Biserica din Lugdun avea mulţi 

Creștini de origine din Galia, dar presenţa celor din 

Asia Coiiutcărza diinica cu Orientul, dădea grupului 

creştin din Lugdun şi Vienna o aparenţă streină, care 

escita neincrederea patrioților păgâni din localitate 12%). 

Magistraţii Coloniei în. lipsa legatului imperial, ares- 

tară pe_toţi, pe cari vocea poporului îi designa de 
Creștini şi umplură închisorile cu ei. La intârcerea 

legatului imperiai, se începe o anchetă prin torturi, 

cu scop de a constringe pe Creștini să mărturisâscă 

că comit crime contra naturei, după cum îi acusau 

| păgânii. Un Creștin, anume Yetius_Jpagatus, revol- 

tat de torturile la cari erau supuși Creștinii, pro- 

testă înaintea judecătorilor, dicând: „Cer să mi se 

permită a apăra causa fraților mei, voi arata lămu- 

rit că nu sunt nici atei, nici impii“121). De şi ce- 

195) Eusebiu Ist. Bis. IV. 23. 
126) P. Allard op. cit. p. 400. 
127). Eusebiu Ist. Bis. N 1. P. Allard. op. cit. p. 406, Reg 

nault op; cit. p. 159. Cauly op. cit. p. 282,
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rerea era drâptă, totuşi n'a fost admisă, iar el fu 
pus între martiri. Sclavii supuși la torturile cele mai 
înfricoșate, au imputat creştinilor o sumă de crime, 
care existau numai în imaginaţiunea Păgânilor, Pais, 

arma torturilor, de asemenea Sanctus, diacon din 
Vienna, neofitul Maturus,. Atal din Pergam, doctorul Da n. 

Alexandru de origină Frigian, sclava Blandina și “co- 
pilul_ ci Ponţieus, au suferit crude torturi şi mântea 
apărându-și credința 15). Mulţi Creştin din Galia 
au fost aruncaţi fiarelor selbatice, iar cei cari erau 
cetățeni Romani, au fost decapitaţi. Cadavrele lor 
au remas șese dile neîngropate, apoi au fost arse și 
cenușa aruncată în Ron. Cel din urmă act sîngeros 
al acestei persecuții e condamnarea lui Tibure, Vale- 
Lian și a soției sale Cecilia, care făciau pai parte din 
Maite 

aristocrația Romană. După at atestarea D-lui de Rossi 1%) 
și P. Allard *9, au suferit mârtea martirică între 
anii 177_şi.-180. Din cele dise,_reesă că în timpul rr iad mt a 

împărăției filosofului Marcu- -Aureliu, persecuția a fost 
forte crudă, sîngele creștin a curs cu îmbelșugare_în 
tot t imperiul, iar Creștinii din tote clasele sociale au - Tea a 

probat + sinceritatea convingerilor. lor_religiose,_suferind 
Dor hortea_pentru Christos. 

e 

128) vid. ” 
129) Roma sotterranea t. IL. p. 183—150, cit. de p. Allard, 
130) Op. cit. p. 427—439,



CAP. III. 

Persecuile din secolul al treilea, 
Ş 1. Starea Creștinilor din Imperiul Roman în 

secolul al treilea. 

Persecuţia contra Creștinilor a suferit o schim- 

bare însemnată în secolul al treilea. Creștinii au fost__ 

persecutați ca imimici ai Deilor în secolul precedent, 

dar numai pe basa unei acusări regulate sau În ur 

ma unei mișcări populare. Cu tote persecuțiile sînge- 

v6se, Creștinii sau înmulțit nu numai în Asia, leagă- 

mul Creștinismului, dar chiar în Europa și Africa. Ler- 

tulian adresându-se 6menilor luninaţi ai timpului, spu- 

ne „că _adepţii Cr Creștinismului umplu orașele, insulele, 

castelele, „municipiile, _conșiliile, castra, triburile, de- 

cariile, palatul, senatul și forul“ 133) și caută a pune 

în evidență rabdarea fraților s sei, cari erau destul de 

puternici pentru a se resbuna, dacă ar voi, destul de 

tari și de numeroși pentru a lucra ca inamici decla- 

raţi, dacă religia şi sentimentele nu i-ar opri. 19% 

  

131) Iesterni sumus et vestra ommia implevimus, urbes, insu- 

las, castella, municipia, coneiliabula, eastra, ipsa, tribus, decurias, pa- 

latium, senatum, forum ș sola vobis "veliquimus templa. 'Fertulian, Apo- 

logeticus C. 37, 
192), Add Nationes IL. 1.8.
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| Numărul Creștinilor le ridică pentru viitor posibilita- 
tea de a veţui sepaați și nu mai permite autorităţei 
Romane ai ignora ca în trecut. 

Vântul democratic ce suflă în secolul al treilea 
peste imperiul Roman, deșteptând spiritul de asociaţie, 
folosesce Bisericei, căci îi asigură pânâ la un punct 
Sre-cari. dreptul de posesiune | a solului. „Societăţile 
pentru îngroparea săracilor, cari aveau dreptul a po- 
seda pământ. după lege, au luat o desroltare nare În 

tot imperiul. (33) Societăţi 05 acestea, compuse din oa- 
meni săraci ca membri şi din bogaţi ca patroni, exis- 
tau de mult la Roma; dar în provincii nu se puteau 
constitui fără o învoire specială, Septimiu Sever înlă- 
tură acestă greutate, dând voe, printiun rescript, a 
se înființa și în provincii cluburi pentru îngroparea 
Omenilor saraci, fără a mai cere învoire specială. 131) 
Trebuinţa Bisericei de a asigura înmormîntarea mem- 
brilor ei, care devenea mai simțită cu înmulțirea con- 
vertiților, a, împins pe creștini să se folosâscă de res- 
criptul lui Sever. După exemplul pâgânilor, care în- 
ființase colegiile adoratorilor lui Jupiter, Hercule, 
Dianei, etc. au înființat şi Creștinii aşa numitele „col- 
legia_fratrum&, !'35) prin care _se_ asigura propietatea 
imobililor, trebuitâre pentru cult și îngropare şi care 
crea Bisericei, faţă de Stat, o posiţiune semi-legală. Imul: 

    

(35)) Histoire des Persâcutions, pendant la premiăre moiti6 du troisid ie sicele par P. Allard. Paris. 1856. p. 9. Dr. Craus p. 131. 
134). Quod non tantum in Urbe, sed in Italia et in provincii locu habere divus quoque Severus reseripsit. Marcien in Digeste. cit. 

«de Allard, . . 

135). Dr. Craus op. eit. p. 152,
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țirea Creștinilor și a. societăților lor,_a desepeorit au- 
O 

torităței consțituirea. şi _existența_unei societăți i __noi, 

impunendu-i sau o toleranță legală, sau un resboi de- Sătl_0. ăla, _S 1 ESNOL de 
carat, nu 1 indivizilor ca î în secolul _trecut, ci societăţei 

din care făcea_pat te. te. Persecuţia în secolul al treilea te 
nu mai e o luptă între puterile intelectuale, “morale 

și sociale ale lumei vechi și obstinațiunea sfântă a 

Creștinilor, de re-ce pasiunele populare se recese 

treptat şi poporul începe a părăsi câmpul de luptă 

lăsând pe creştini să lupte cu autorităţile. oficiale, a 

jutate de filosofi. Se pâte dice cu drept cuvănt, că de 

la mijlocul secolului, persecuția nu mai întrupesă sen- 

timentele sincere ale mulțimei, că înceteză a fi reli- 

giosă și populară, pentru a deveni mai mult politică. 

Pentru a ne face o idee mai lămurită despre sta- 

rea Creştinilor din acest secol, e de nevoe a observa 

schimbarea jurisprundeţei relativ de Creștini. La în-_ 

ceputul secolului, jurisprudenţa sufere o schimbare în- 

semnată. De_aci înainte fie-care persecuție se. deschi-__ 

"de o: “oficial printr”un__edict imperial, care declară pe — 

Oreștini_de_inamici publici, iar magistraţii îi urmăresc 

din oficiu, fără a mai ascepta intervenirea. pârâtorilor. 

La anul 111, Pliniu întrebă pe Traian, ce trebue 

să pedepsâscă sau să urmărâscă în Creştini, iar la 

251 Martianus dice Episcopului Acachiu: „Nu sunt 

pus pentru a pedepsi, ci pentru a constrâge.“ 156) 

Limbajul magistraţilor s'a schimbat mult întrun se- 

col și jumătate. Agenţii puterei imperiale din epoca 

  

36). P. Allarăd op. cit. pag. 415.



Antoninilor, în raporturile cu Creștinii apar ca ju- 

decători încurcaţi în misiunea de a judeca, fără a cu- 

nosce alta; constată neascultarea Creștinilor și o pe- 

depsesc ca o crimă. In secolul al treilea, ei simţese 

că rolul lor față de Creștini nui numai judecătoresc, 

ci_şi politic. „ÎImparaţii nu se ocupă de pedepsirea 

“Oroştinilor, ci caută ai extermina cu ori-ce chip. De- 

ci 6 însufleţit faţă de adoratorii lui Christos, de a- 

celeași sentimente şi pasiuni, de care au fost însufle- 

țiți teroriştii revoluției Francese faţă de victimile lor. 

Tribunalele revoluţionare nu mai judecau, ci nimi- 

ceau. Împărații lăsau pe Creștini să alâoă între morte 

și apostasie și nu condamnau la morte de cât după 

ce încercau torturile cele mai crude, pentru a de- 

bândi apostasia. Judecătorii secolului al doilea puneau 

"aceiaşi alternativă Creştinilor, dar cererea de vene- 
NI e e i amr 

  

be “care voiau s- s-0 o pede psiăscă. In “secolul. al treilea, 

e cu totul alt- fel :  iupta, € e: ang gajată i între puterile _ofi- 
ciale şi „Biserică, așa că ori-ce renunţare_a__Creșştini- 
107. "pare a_0 > victorie : a păgânilor. Din acâstă causă s'a 
produs o schimbare î însemnată în procedura celor do- 
uă secole. În «Secolul al doilea Creștinii, € cari refusau 

ÎI 

a se. reîntorce_ la cultul” Dăiloi, erau condamnaţi ime- 
diat la. _mârte ;_iar în secolul al treilea sunt aruncaţi 

în înehisori, torturați. în_ modul. _cel mai crud, între- Dia a uiti în OI DA aia ÎN eee ——_——— 

buințindu-se tote > mijlOcele posibile > pentru. a__înxinge 
voința--lor- fermă. Cre Creștinii ) nu se mai priveau ca sim- 

a a nm e 

pi criminali, ci și ca adversari. Din acestă € causă nu 
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pote fi vorba de un proces al Creștinilor, ci de o 

luptă crâncenă, care face mulțime de victime, ce se 

termină în secolul al patrulea cu victoria Creștinis- 

mului. 

Din cele dise, reese că starea Creștinilor din im- 

periul Roman, în loc să se: înbunătăţescă, a devenit 

mai tristă, de 6re-ce s'a creat o procedură escepțio- 

nală și s'a căutat a'i extermina. Singele creștin cur- 

ge, pe Dasa edictelor imperiale, până ce Statul Ro- 

maii se convinge că religiunea creștină nu pote fi înă- 

dușită cu forţa și "i asigură libertatea cultului. 

Ş 2. Persecujia lui Septimiu Sever, 

După mortea lui Marcu-Aureliu, Oreştinii s'au 

bucurat de linisce cât-va timp. Domnia lui jCoi Comod) li-a 

fost favorabilă, căci prin influența Creștinilor de la pa- 

lat şi mai cu semă a împărătesei Marcia, Creștinii cari 

fusese condamnaţi la munca silnică, au fost graţiați. '3* 

Cu tote acestea, sîngele Creştinilor n'a încetat a cur- 

ge, căci guvernatorii au continuat a'i persecuta. Sena- 

torul Creștin _„Apolonus. suferi mârtea martirică. Ta I0- 

ma 135) iăr martirii Scilitani în Africa pe timpul lui 

Comod. 15%) Septimiu Sever s'a aratat la început fa- 
  

vorabil Creștinilor, căutând să'i apere contra senato- 
a aa PI AI INI a n 

Tilor, patricienilor şi matronelor idolaire, care cereau 
Îi pen 

mârtea lor. “După dece ani de domnie s'a schimbat în 

“per isecutator crud. 

137) Dr. Craus op. cit. p. 128. P. Alard t. 1. p. 456. Ilergen- 

roether 0. cit. pag 9257. 
4135) Eusebiu Ist. Bis. V. 21. 
139) P. Alard t. 1. p. 446—194, Craus loc. cit.
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Septimiu Sever a întreprins o călătorie prin A- 
sia Mică, Arabia și Egipet, în care s'a ocupat cu ar- 
tele, monumentele și obiceiurile acestor ţeri. Incunju- 
vat de consiliul jurisconsulților, guverna şi trimetea în 
tote părțile decrete şi reseripte, cari regulau afacerile 
generale şi locale. 

La anul: 3027 visită Palestina. Un istoric vechiu 
spune: „că în Cărsul călăteriei a dat legi numer6se 
țerei_și_a _oprit, sub cele mai grele pedepse a. se face Iu-. 
deu leu și a. sancţionat acelaș decret și pentru Creștini 249) 
Inmaulţirea Creștinilor, constituirea propietăţilor bise- 
ricești, forma corporativă adoptată de Comunitățile 
creștine, mișcarea montanistă și mai ales bănuelile po- 
litice, au făcut pe Septimiu Sever să oprâscă trecerea 
la Creștinism 14), EL e cel dintai împărat care înau- 

Înntnnen EI guresă persecuția. _oficială şi sistematică, schimbâiid 
Ta RE re rar jurisprudenţa__ din n_ secolul trecut. După mărturia lui 

  

Eusebiu, persecuția se începe în al şese-spre-decilea an 
al dommiei lui Sever, pe când era prefect la Alexan- 
dria Laetus, iar conducător al Bisericei Dimitrie 142), 
Renumitul catichet fu nevoit a suspenda cursurile ŞCO- 
lei din Alexandia și a'și asigura viața, retrăgându-se 
în Capadocia, unde era mai puţin expus 115). Când 
sună ceasul luptei, Leonida, tatăl genialului Origen, 
împreună cu alţi Creștini aduși din Tebaida şi din 

140) In itinere Palaestinis plurima jura fundavit. Judaeos fieri sub gravi_poena vetuit, item etiam de Christianis sanxit Spartian, 
Severus 17. cit. de P, Allard. 

141) P. Allard list. des Persecut, p. L. p.m. du troisi&me 
sicele p. 61. 

142) Eusebiu Ist. Bis. VI. 2. 
143) P. Allard op. cit. p. 75,
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alte părți ale Egipetului, au fost arurcaţi în închi- 

sâre şi pe urmă decapitaţi!"*). i | 

Eusebiu citâză dintre discipolii lui Origen, cari 

au “Suferit mantiriul în timpul proiecție L.aetus și â 

pe Catehumenul Reraclide şi ncofitul Heron, „cari au 

fost decapitaţi. Catehumena Heraida fu arsă de vie. 3), 
a mmm ar 

Origen i-a vizitat în “închisore, î- i-a însoţit la tribu- 

nal și i-a urmat. până la locul de pedepsă, încurajân- 

du'i a suferi pentru Christos '*6). Cu tote acestea Ori- 

gen a scăpat neatins, fie din mila judecătorilor, fie din 

causa admirațiunei sciinţei şi curajului seu. O fecioră 

i | Creștină Potamiana a fost dusă înaintea prefectului 

Aquila și acusată de Creştinism împreună cu mama 

; sa Marcela, fiind-că avu curajul a se opune planuri- 

„lor infernale ale stăpânului seu 111). De şi a fost tor- 

turată, totuşi nu s'a putut învinge voința sa fermă, 

din care causă fu condamnată a fi arsă într'o căl- 

dare cu smâlă topită. Curând suferi mortea marti- 

| ]| Trică soldatul Basilid, care se converti cu ocasia mor- 

. ţei Potamianel. 

Tot_așa_de furiosă fu persecuția și în Africa 

_proconsulară._ Inainte chiar de promulgarea a edictul 

din 203, 2, “ populaţiunea Cartaginei s'a resculat de câte- 

va ori contra Creștinilor şi a mers cu furie până la 

profanarea mormintelor 1%). De și păgânii fanatici au 

145) Eusebiu op. cit. VI.1. 
45) Ibid. VI. 3. 4. 

146) P. Allard op. cit. p. 71. 
147) Eusebiu Ist Bis. VI.5. 
14S) Tertulian Apol. 37.
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violat de mai multe ori cadavrele Oreştinilor, totuși 

nu se simțiau destul de liberi să se resbune, fiind- 

că legea oprea devastarea cimitirelor. Mulțimea cerea 

autorităţei să ridice caracterul religios al cimitirelor 

creștine. “Tertulian narâză faptul, dicând: „Sub gu- 

vernatorul Hilarianus, mulțimea vorbind de mormin- 

tele nostre, striga: nu mai sunt cimitire“ 115).  Res- 

cola îndreptată de păgâni contra mormintelor, res- 

pinsă de Hilarianus în numele dreptului comun, a- 

rată situația încurcată a Bisericei. Edictul din 202 

oprea_ adunările ile_de de propagandă și prin urmare ame- 

nința ex existența nța Bisericei, iar pe de altă parte se pu- 

tea cere protecțiunea legilor pentru mormintele “Creşti- 

nilor, în virtutea drepturilor acordate cluburilor fu- 

nebre ebre 15). 7 Creștinii din Bisericele Africei erau 6meni 

pacinici, doritori a vețui în linisce cu Statul. De acea 

primiau, învocau şi respectau legile Statului, protes- 

tând contra măsurilor escepţionale, care "i asuprea 11). 
Conducătorii Bisericei, nu căutau a înfrunta furia po- 

porului iritat, ci se sileau a cruța viaţa credincioși- | 

“lor ot, dacă se putea fără a'și renega credinţa. Păstorii 
Îă sfătuiau să'şi scape viața în timp de persecuție, 

sau fugind sau cumpărând cu bani tăcerea funcționa- 

rilor însercinaţi cu căutarea Creștinilor. 

Nu numai particularii, dar chiar Bisericile plătiau 

149) Sub Hilariano praeside, cum de areis sepulturarum nostra- 
rum adelamasset. Areae non sint. Ibid. Ad Seapulam 3. cit. de 
P. Allard, 

150) P. Allard op, cit. p. 89. 
151) - Id p. 90.
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pentru a evita persecuția 152), “Tertulian, atestă fap- 

tul, dicând: „Na sciu dacă trebue să plâng sau să 

roșesc, cetind în registrele beneficiarilor și a agenţi- 

lor poliţiei, între crâșmari, măcelari, tâlhari, jucători 

și conrupători, numele Creștinilor, cari achită o con- 

tribuţie pentru a scăpa de mantiriă 153). Petru, E- 

piscopul Alexandriei, îi apreciasă mai drept, gicând: 

pCei cari Sau rescumparat cu argint, au mărturisit 

lea erau mai atașați de Christos de cât de argint și 

au adeverit cuvintul s. Scripturi: bogăţiile -servese 

omului pentru ași rescumpăra sufletul“ 124), Starea 

Creștinilor din Africa proconsulară, era din cele mai 

triste. “Tertulian combătând pe Basilidieni și Valen- 

tinieni, îndâmnă pe cetitori să'şi arunce ochii ca'să 

vadă suferințele Creştinilor, EL dice: „Astă-di sun- 

tem în acelaș foc al persecuției. Unii s'au mărturi 

sit Creștini prin foc, alţii prin sabie, alții au fost sfă- 

şiaţi de animale selbatice. Unii dintre ei biciuiți, 

fvipți pe gratare înainte de martirii, suspină în în- 

chisori. Noi înșine, ne simțim înconjurați de departe 
ca nisce epuri, hotăriţi a cădea sub loviturile vână- 

toriului“. 155). Numele martirilor, cari au suferit în 
acest timp, au ajuns până la noi.. Jucundus, Satu 

   

      

   
-1)2) Massaliter totae Ecelesiae tributum sibi irrogaverunt., De 

fuga in persecutione, 12 cit. de P. Allard, 
” 153)., Nescio dolendum an erubescendum sit, cum în matrici- 
bus beneficiorum et curiosorum, înter tabernarios et lanios et fures 
balneorum et aleones et lenones, Christiani quoque vectigales conti- 
nentur. Ibid. 

151) SE. Petru de Alexandria Canon 12 Pidalion. 
(135) Et nunc in praesentia rerum est medius ardor, ipsa ca- 

nicula persecutionis.... Alios ignis, alios gladius, alios bestiae Christi- 
anos probaverunt. Alii fustibus interim et ungulis insuper desgustata 
martyria în carcere esuriunt. Nos ipsi, ut lepores destinata venatio de 
longinquo obsidemur, Scorpiace 1. cit. de P. Allard.
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ninus_ și Artaxius, au fost arși de vii; Quintus a 
murit în “ închisâre, de aseminea mulți alții a căror 
nume nu sa cunosc 183), Episodul cel mai important 
al acestei persetuţi, e e martiriul L tinerei „Vibia a_Perpe- 

m ma Du 

“Saturinus şi  Secundulus, "Pr OBail cau . fost ar restați 

la “'Taburbium, apr6pe de Cartagina '3). Supuși la 
torturi, aruncaţi în temniță, remîn statornici în cre- 

dință. In cele din urmă fură condamnaţi a fi sfă- 

şiați de fiarele selbatice în amfiteatru. De şi Pa- 
petua avea la sin un copil şi tatăl seu o ruga să 
renunțe la Creştinism, cu tote acestea remase cre- 
dincidsă convingerilor sale. In cele din urmă, fu a- 
vuncătă în cornele unui taur selbatic și muri înjun- 
ghiată de un gladiatorQi85). Sîngele acestor martiri 
na putut stinge focul persecuției. Creștinii din A- 
frica au fost persecutați mai tot timpul domniei lui 
Septimiu Sever. 

Edictul. din 202 făcu victime numerâse în Asia, 
și Galia. Ar fi de necrezut că în Asia, unde Creşti- 
nismul pătrunsese din secolul întăi, să nu fi fost 
martiri pe timpul lui Sever. Documentele acestei 
epoce sunt rari și defectudse, așa că suntem nevoiţi 
a ne mulțumi cu câte-va alusii ale scriitorilor con- 
teporani.  Persecuţia a fost, cu: atât mai periculosă, 
cu 1 cât ,_coincide Cu iişcărea montanistă. Scriitoiii cei 

__ 
Pe a e mam 

> as Possio S. Perpetuae 11—13 în Ruinart p. 92. cit. de 
„ Allard . 

157) P. Allard op. cit. p. 102. Regnault op: cit p. 187, 
(55 E, Cauly op, cit. p. 9254. P. Allard op cit. p. 127. Regnault 

op. citp. 196—200
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mai însemnați, ca: Apolonius de Hirapolis, Serapion 

de Antiohia, Clement Alexandrianul și preotul Roman 

Caius, au intreprins combaterea doctrinelor monta- 

niste și au căutat a feri pe creștini de ori-ce ames- 

tec cu aderenţii sectei. Un istoric spune: Când ade- 

varaţii credincioși sunt chemaţi la martiriu și sunt 

puşi cu Frigienii, evită comunicarea lor, de frică de 

a aproba spiritul lui Montan şi a femeilor sale, cum 

sa întâmplat în dilele nâstre la Apamia, cetate pe 

"leandun, martizilor- Gaius-și -Alexandru, născuţi . în. 
|: Rumenia. « 159). După atestarea lui Tillemont, acești 

Creștini! au suferit în timpul_lui_ Sever. Bisericele Ga- 

liei au dat contingentul lor de martiri. Numărul Oreș- 

tinilor se Înmulțise prin îngrijirea Episcopului Irineu, 

care succedă lui Potin. Septimiu Sever luă, în pri- 

vinţa Creștinilor din Galia, o hotărire aspră. EI ordo- 

nă să încunjure orașul și să ucidă pe toţi cari cari sar 

declara Creştini! (9). Omorul fu aprâpe general, iar 

Episcopul Irineu, dus inaintea lui Septimiu Sever, fu 

condamnat la morte, probabil la anul 208 11). Iată 

cum istorisesce Grigorie de Tours mârtea sa: „Pe- 

secuţia veţuia, demonul escita, prin mânile tiranului, 

vesboe şi s'au înjunghiat așa de multe pers6ne, pentru 

cau mărturisit numele Domnului, încât rîuri de sînge 

curgeau în locurile publice. N'am putut culege nici 

numărul, nici numele martirilor, dar D-nul i-a scris 

159) Eusebiu Ist. Dis. V. 16. 
160p E. Cauly op. cit. p. 251. 

161) P. Alard op. cit. p. 157. 

c
a
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in cartea vieţei. Gelatul supuind pe Sf. Irineu la 

diferite torturi în faţa sa, Ta consfințit prin martirii 

D-nului nostru Iisus Christos“ 462). Persecuţia, după 

ce făcu numerâse victime în tot imperiul, încetă o 

dată cu mortea lui Septimiu Sever, care se întâmplă 

la anul IL a 

  

Ş. 3. Pevsecufia lui Mazimin, 

Sub urmașii lui Septimiu. Sever, Caracala, Macriu, 

Eliogabal şi Alexandru Sever, Biserica sa bucurat de . 

o linisce profundă, întreruptă în unele locuri de res- 

bunări particulare şi de revolte locale. Cu venirea 

la tron a lui Maximin. Tracul, urmașul și ucigașul lui 

Alexandru, pers secuția reîncepu. Maximin se temea ca 

Su cumva Cveştini să vesbiine uciderea lui Alexandru 

Sever şi de aceea începu a'i pevsecuta, numai din ca- 

usă că -predecesorul seu îi favorisase!%). Lovin in 

Creştini, credea că lovesce în memoria lui Alexandru 

Sever. Eusebiu spune că Maximin a ordonat să u- 

cidă pe clerici!%%). Probabil că Maximin audise de in- 

fuența genialului Origen, fie asupra funcționarilor 

însemnați, ca guvernatorul Arabiei, fie asupra Mameei, 

mama lui Alexandu Sever. Orosiu însinuă că gelosia 

renumelui lui Origen a fost unul din motivele perse-: 

cuției. 165), Combinând mărturia lui Orosiu cu a lui 

Eusebiu, putem conchide că persecuția a fost îndrep- 

16): Grigurie de Tours, Ilistoria Francorum |. 97. cit. de P. 
Allard. 

163). Dr. Alzog op: cit, p. 205. Ierghenrocther op. cit, Pe 2060. 
Doublet op. cit. p. 256. P. Allard op. cit. p. 194. 

160. Eusebiu op cit. VI. 28. 
165), Orosiu VIl. 19. de P. Allara.
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tată mai ales contra clerului. Victimele mai însemnate 

ale acestei persecuții, sunt: _Pontian, Episcopul ho- 

mei, și__Ipolit,. bărbatul cel mai întâţat al Bisericei 

Romane. Catalogul Filocalian, din anul 354, menţio- 

nâsă condamnarea lor, ast-fel: „In acest timp Pontian 

Episcop și Ipolit preot, fură exilați și duşi în insula ne- 

sănătosă a Sardiniei, Sever și Quintus fiind consuli“!56), 

Pontian i în urma torturilor, muri în exil. Urmașul 

seu Anteros fu martirisat la Roma, la anul 256 165), 

Condainnarea lui Pontian şi Ipolit în anul 235; 

martivisarea lui Anteros la 236. arată că persecuția 

a fost violentă la Roma în acești doi ani şi ne în- 

dreptăţesce a presupune c'a făcut victime, nu numai 

între clerici, ci și în popor. Domnia scurtă a lui Ma- 

ximin nu i-a permis să facă a predomina, în tote păr 

țile imperiului, ura contra Creștinilor. Cu tote aces- 

tea făcu numerose_ victime în. „Asia Mică, unde spiri- 

tele erau ăsitate din causa montanismului. De și s'au 

ținut sin6de contra lor în timpul lui Alexandru Se- 

ver, reul nu sa stărpit, mișcarea montanistă a remas 

puternică, fiind favorisată de un cutremur de pământ 

din  Capadocia, care distruse mai multe cetăţi. !55) 

Montaniştii vedeau, în aceste nenorociri publice, a- 

propierea sfârşitului lumei, chemarea D-lui cătră Ie- 

rusalimul ceresc. 149). Păgânii îngroziți de aceste ne- 

166). Eo tempure Pontiunus episcopus et Ipolitus presbyter 
exules sunt deportati în Sardinia, in insula nociva, Severo et Quin- 
tino consules. cit. de P. de Smedt, Iutroduetio generalis “ad historiuin 
eceleşiastieam critice tractandam. p. 511. 

167). E. Cauly op. cit. p. 280. P. Alard op.cit. p. 189-—200, 
r. Craus op. cit. p. 129 Doublet op. cit. p. 250, , 

165). P. Allard op. cit. p. AB. 
169). 1bid.
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morotiri, urau și persecutau nu numai pe montaniști, 
dar și pe Creștinii drept-eredincioși. „Origen, care în 
urma excomunicărei sale se retrăsese în Cesaria Pa- 
lestinei, fu nevoit a'și căuta un refugiu în Cesaria Ca- 
padociei, dar persecuția îl ajunse şi aici. EI fu mar- 
tor Ja o rescolă a populaţiei contra Creștinilor, pe 
care o descrie ast-fel: „Cei cari sufăr calamităţi mari, 
iubesc a discuta causele-Ei pretind că resb6ele, f6- 
metele și ciumele, au de causă părăsirea cultului Dei- 
lor și mulțimea Creștinilor. Adesa păgânii şi cei cari 
cugetă ca și dânșii au acusat, pe Creştini că sunt au- 
torii fometelor și au imputat Bisericei vesponsabilita- 
lea ciumei. La cutremure noi de pământ, ce au is- 
bucnit în mai multe locuri şi au făcut multe ruini, 
Gmenii rei şi streini de credinţă, au dis: causa e Creş- 
tinii! Bisericele au suferit persecuția și au fost ar- 
se 110), Creștinii mau suferit numai din partea violen- 
ţei poporului, ci și din partea legatului Capadociei, Se- 
renianus, care în urma cutremurilor de pământ, lue- 
ra ca un crud persecutator. 171). Persecuţia atinse și 

, Cesaria Palestinei, unde făcu victime pe preotul Pro- 
octet și Ambrosie. 112), Ambrosie fa convertit la Creş- 
tinism “de Origen şi deveni un discipol zelos al seu. 
Când Origen s'a retras din Cesareia Palestinei, Am- 
brosie nu Pa urmat. 113 E] fa arestat impreună cu 

  

:110). Origen Comm. series în Matth. 23 cit, de P. Allard. 
111). 'Lerrae etiam motus plurimi et frequentes extiterunt ut 

per Cappadociam et Pontum multa subruerent..... Serenianus tunc fuit 
in nostra provincia praeses acerbus et divus persecutor. Fimnilian Ep. 
75 câtră Ciprian cit, de P. Allard. 

12). [Eusebiu Ist. Bis. VI. 28. Alzog. op. cit, p. 205. Iergen- 
rether op. cit. p. 260. 

143). P. Allard op. cit. p. 205. Freppel op. cit. p. 518,
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Protoctet și cu alți Creștini. Jefuiţi de averile lor, 

fură trimişi a se presenta înaintea lui Maximin, care 

se afla în câmpiile Rinului. Nu se scie sigur dacă au 

ajuns la Maximin, nici cum au scăpat de morte, căci 

Ambrosie veţuia pe la finele domniei lui Filip. 114). 

Probabil că păzitorii martirilor, audind de proclama- 

rea Gordienilor în Africa, sau de a lui Pupian și Bal- 

bin în Rama și credind domnia lui Maximin sfârşită 

le-au dat drumul. Pote să fi fost liberaţi de un gu- 

vernator partizan al noilor împărați. 115). | 

Maximin fu ucis de soldaţi la anul 23$ și cu 

mortea sa, se pune capăt persecuției violente, care ne- 

i  liniscea Biserica. 

Ş 4. Pevsecuția lui Deciu. - . 

| De-la mortea lui S. Sever şi până la Deciu, au 

? trecut 35. “de ani, în care timp Biserica a fost perse- 

"cutată numai trei ani sub Maximin 'Tracul. Câta 

durat pacea, Creștinismul a făcut progrese însemnate, 

respîndindu-se mai peste tâtă lumea cunoscută și pă- 

trundînd adânc în tote clasele sociale. Omenii din a- 

ristocrația înaltă îmbrăţoșau Creștinismul, iar familiile 

însemnate 'din provincii, îi ofereau recruți, ca Sf. Gri- 

gorie Taumaturgul, pe care părinții îl pregătise pen- 

“tra e advocatură; și ca Sf. Ciprian, advocat distins al 

„Cartaginei, care botezindu-se ajunge curînd Episcop. 

Dacă liniscea a infiuințat în bine, înlesnind conver- 

174). Ibil. 
175). Ibia.
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tivea unor 6meni plini de credință şi zel, apoi a in- 
“ fimenţat şi în reu, căci a contribuit la moleșirea Creş- 
“tinilor: Credinţa și iubirea frățâscă a început a scă- 
„dea, iar orgoliul, luxul și alipirea de cele pământesci, 

a înlocuit desinteresarea și umilinţa din trecut. Pen- 
tru reintârcerea Creștinilor la practicarea virtuţilor 
eroice și pentru reaprinderea credinţei şi iubirei fră- 

țeșci, trebuia un foc „curăţitor, care fu aprins de. 

„Deciu. Paitisan înfocat al religiunei de Stat, începu 
[a a pezsecuta pe Creștini, nu cu mânia unui devotat, 
ici cu fanatismul. rece al unui teoretician 176). Pote di- 
vinitatea lui Jupiter, Venus și al Minervei, atingea 
inima sa, dar religiunea veche a Romei se confunda 
în ochii sei cu divinitatea Statului. Deosebirea, între 
ordinul civil și religios, între credinţă şi patriotism, 
care se accentua din ce în ce mai bine, prin respân- 
direa învăţăturei creștine, nu era admisă de Deciu. 
Privind la decăderea păgânismului își închipuia că 
asistă la căderea Statului. Singurul mijloc de scă- 
pare era, după el, încetarea disidenţei religidse şi 
întorcerea omenilor cu forța înaintea altarelor pei- 
lor 11). De sigur că ura lui Filip, care protejase 
pe Creștini, a cotribuit mult la întărirea acestei pa- 
siuni. Deciu ordonă printrun edict, ca toţi supușii 
să adore Peii, iar cei cari vor refusa, să fie constrânşi 
prin cele mai aspre pedepse. Curând isbueni o per- 
secuţie violentă, în timpul căreia Creștinii au suferit 
cele mai îngrozitoare torturi. Inchisori, unghii şi 
  

146) P. Allard op. cit. p. 258, 
117) Ibid. p. 999.
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cângi de fer, cârlige, cuptore, gratare, table de fer, 

râte, căluși şi plumb topit varsat în vine, întrun cu- 

vânt, tot ce reutatea, omentscă pote inventa mai du- 

veros, a fost întrebuințat contra Creștinilor, numai 

pentru ai constringe să se lepede de credință 15). 

Persecuţia a fost aşa de crudă, în cât Dionisie A-. 

Jexandrianul credea, ca sosit 'Sferșitul lumei, „predis 

de Mântiiitorul +9), EI cugeta ast-fel, după publi- 

carea edictului lui Deciu, al cărui text sa perdut. 

Cuprinsul generic îl găsim la scriitorii contempor ani. 

Genialul Origen dice: a „Regii pământului se întrec 

în a extermina numele Sui Jisus și al poporului seu, 

ordonând prin legile lor să nu mai fie Creștini. -'Tote 

oraşele și tote ordinile imperiului se înarmeză pen- 

trm a combate şi a distruge pe creştini“ £ Aşa 

dar, edictul cuprindea o proscriire generală 

Din epistolele Sf. Ciprian se vede că Deciu 

ordona Creștinilor să se presinte înaintea autorităţilor 

întian timp anumit, pentru ași renega credinţa ; iar 

la din contra magistraţii trebue să procâdă din oficiu la 

căutara şi pedepsirea lor. Nesupunerea atrăgea după 

şine procese criminale, în care se întrebuința tot te- 

lul de torturi pentru a dobândi apostasia Creștinilor; 

iar dacă torturile remîneau fără efect, atunci erau 

condamnaţi la mârte sau la exil 11). Averea exilaţi- 

lor şi a fugarilor era confiscată în folosul tesaurului 

public!5).  Asprimea torutrilor a silit pe uuii Creş- 

  

118) Doublet op. cit p. 261. 
179) Eusebiu Ist. bis. VI. 41. 
180; Orizen Omil. IX în Iosua cit. de D. Allard, 

181), De. Alzog op. cit. p. 207. P. Allard op. cit. p. DT. 

152. Ibid.
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tini, mai cu semă dintre cei bogaţi, să se lepede de 
credință, lapsi, pe alții să aducă sacrificii, haurijicati ; 
sacrificali; pe unii să cumpere certificate doveditore 
cau sacrificat, Zibelatici, iar pe alții să se înscrie în 
registrul oficial împreună cu cei ce ascultase de e- 
dictul împăratului, ace facientes 185), 

Dacă Biserica a avut durerea a vedea, pe fiii 
vitrigi, căzând de la credință, apoi avu şi mângâe- 
tea a privi pe adevaraţii fii suferind torturile cu sta- 
tornicie și dobândind corona de martiri, Din aceştia 

* “cei mai însemnați sunt: „Alexandru, Episcopul Ieru- 
;- salimului, Vavila Lpiscopul_ Antiohiei, : şi Fabian, 

» Episcopul Romei î34), Alexandri) a muri în închis6rea 
din Cesareia Palestinei. A fost inițiat în sciința și 
iubirea, creștină la șcâla din Alexandria, căci a fost 
discipol lui Panten și lui Climent Alexandianul și amie 
intim cu Origen. Pe când era Episcop al unui oraș 
din Capadocia, s'a adăpostit la ei învățătorul seu 
Climent, iar el mărturisind credința sa în Christos, 
fu aruncat în închisore. Captivitatea ţinu nouă ani, 
când fu eliberat sub Caracala 155). In urmă îl aflăm 
ajutând pe Narcis, Episcopul Ierusalimului, căruia și 
suceedă. In timpul persecuției lui Deciu, era deja Vă- 
trân. Dus înaintea magistraţilor, mărturisi cu entu- 
siasm credința, pentru care fu aruncat în închisore, 
unde muri încărcat de ani și de glorie i56), 

183). Dr. Craus op, cit. p. 135, Dr. Nitzuleseu op. cit. p. 30 P. Allard op. cit, p. 335-317, C. Coca op. cit. p. 30, Alzog op. cit. p. 207... 18%. [Eusebiu Ist. Bis. VI. 39, Hergenrother op. cit. p. 265, Re- nault p. 246, ” , 155). P. Allard list. des Pers. p.D. d. t.s. pag. 72, 186). Eusebiu |, e, 
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Cam în acelaş timp a suferit. și (Vâvila, Lpiscopul 

Antiohiei. Despre el se scie ca fost imartirisat, dar 

împrejurările, în care a fost condamnat, variază du- 

pă istorici. Eusebiu, probabil cel mai bine informat, 

spune ca murit în închisorea Antiohiei, iar Sf. I6n 

Gură de Aure de părere ca fost decapitat 155). Ori 

cum ar fi, e sigur ca mărturisit credinţa sa în Chris- 

tos, pentru care fu aruncat în închisore, unde sau 

muri, sau fu scos pentru a fi decapitat. 

(Pabian; „Episcopul Romei, suferi mortea martirică 

la încăjătul persecuției. Imprejărările, în care a fost 

condamnat, nu se cunosc. Scris6rea circulară a Bise- 

ricei Romei cătră cele-l-alte Biserici, sa perdut și n'a 

ajuns până la noi de cât respunsul lui Ciprian, în 

care laudă viaţa și mortea lui Fabrian. Iată textul 

acestei scrisori, după o traducere francesă: „Ciprian, 

preoţilor şi diaconilor Romei, salutare. Vestea încă 

nesigură a morţei omului excelent, a colegului meu, 

se respindise printre noi, când am primit serisorea ce 

ne-ați trimes prin sub-diaconul Crementius, în care 

ne. însciințaţi de sfârșitul seu glorios. Ne-am bucurat 

că un administrator integru ca dânsu, sa încoronat 

ast-fel. VE-falicit; find-că onorați memoria lui. Gloria 

sa se revarsă şi asupra nostră și ne încurajază la 

credință. şi la virtute; căci pe cât e de vătămătore 

discipoiilor neîncrederea în conducătorul lor, pe atât 

exemplul dat de Episcop fraţilor e util și salutar 

pentru întărirea credinţei * 155). După mortea lui Fa- 

187). P. Allard op. cit. p. 427. 
183). Ciprian Epist. IUL. cit. de P. Allard.
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bian, clerul conduse cu devotament pe Creștinii ame- 
nințați de persecuție. Nu numai că îndemna pe Creş- 
tini la resistență, dar dădea în acelaş timp și exemple 
de abnegaţiune şi eroism. Mulţi clerici și împreună 
cu ei o mulțime de Creștini au refusata aduce sacri- 

ficii şi au fost aruncaţi în închisore. Scrisorile, schim- 
bate între Bis. Romei şi a Cartaginei, au păstrat 
numele mai multor confesori. Preoţii Maxim și Moisi, 

i diaconii Nicostrat și Rufin, tânărul african Celerinus. 
„Şi mai mulţi clerici și laici, Maris, Urban, Sidon. Ma- 

cariu, Saturnin, Calfurniu, Satur, Basian, Uraniu, 

Alexiu, Quintilian, Colecta, Emerita, Maria, Sabina, 

Spesina, Enuaria, Dativa, Donata, Coloniea, autorul 
scrisorei dice, și toți acei a căror nume nu le-am scris, 
căci eram obosit'45%), zăceau în închisâre. 'Pactica perv- 
secutătorilor era de a ţinea cât mai mult pe Creștini 
în închis6re. 

Confesorii nu erau tot-dt-una uitaţi, li se lua 
interogatorul, erau supuși la tortmi, unii muriau 
în închisore, iar alții erau martirisaţi 1%). Celeri- 

nus, fu scos din închisore și dus înaintea lui Deciu. 
„Lu prin voința lui D-deu, îi serie compatriotul seu 
Iucian, ai compărut înainea marelui șerpe, pre- 
cursorul lui Ante-Christ, în presența sa n'ai măr- 
turisit numai pe Christos, dar ai înspăimântat perse-- 

cutătorul, pronunțând cuvinte și strigăte divine, prin 

care sciu că Lai învins * 191). Celerinus fu achitat de 

159) Epis. lui Lucian cătră Celerin în Ciprian Epis. 21 cit. de 
P. Allard. 

190) P. Allard op. cit. p. 256, 
191) Lucian Epist. cit, :
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Deciu, apoi se duse în Africa, unde fu admis-de Ci- 

prian între lectori 1%). Alți confesori torturți de mai 

multe ori, erau aruncaţi în închisore după fie-care tor- 

tură, asceptând finitul persecuției, ca Maxim, Urban 

şi Sidoniu 19%. Mulţi muriră în închisore, fie din cau- 

sa torturilor, fie din causa lipsei, între cari și preotul 

rc] Moisi 14). Intre martirii Bis. Romei se citeză perșii 

Fu 
i 
| Li 

3 ; 
iii 
i „| Abdon şi Senen, Caloceriu și Parteniu''95). In Sicilia, 

iifu martirisată Agata. 196). După ce persecuția mai slă- 

bi, Creștinii aleseră un nou Episcop în persâna preo- 

tului Corneliu. Publicarea edictului lui Deciu, făcu e- 

fect asupra populaţiunei din Cartagina. "ot poporul 

fu invitat a sacrifica pentru salvarea imperiului, a lua 

„parte la rugăciuni solemne. Căduţii fură torte nume- 

:voşi la Cartagina 191). Păgânii prevedeau că sufletul 

resistenței va fi Ciprian și de acea cereau mârtea sa.. 

In amfiteatru, for şi în tote locurile unde mulțimea. 

ridica vocea, se audia strigătul: Ciprian leului ! Din 

această causă fu nevoit să părăsescă orașul, asigurân- 

du-și viața prin retragere 1%). Creștinii, cari nu sau 

presentat la templu, sau cari au declarat că nu se 

vor presenta, fură urmăriţi şi aruncaţi în închisore.. 

1 Preotul Rogatian și laicul Felicisim, în urma unei res- 

"cole populare, au fost aruncaţi în închisore; mulți al- 

192) P. Allard op. cit. p. 255. , 
193) Eusebiu VI. 43. Epis. lui Cormnelin cătră Fabiu, lpisc. An 

tiohiei. . 
P. Allard op cit. p. 239 

195) Dr, Craus op. cit. p. 133 P. Allard op. cit. p. 290—29, 

196) Ibid. : - 
197) Regnault op. cit. p. 249 P, Allurd. op. cit. p. 315 

1938) P., Alard, op. cit. p. 336 Regnault op. cit. loe. cit.
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vii îi urmară cu femeile și copiii lor, Creștinii îi visi- 
„tară în închisâre, dar prelungirea închisorei causă mâr- 
„tea multora. Fortunio, Victorin, Victor, Hereniu, Cre- 
' dula, Herena, Donat, Firm, Venust, Iulia, Martial, A- 
“ziston și Fructus, muriră de fâme în închisâre îs), 

Pe când Creștinii muriau de fâme în închis6re, 
instrucția eriminală, pe care magistrații municipali nu 
putuse s-o încâpă din causa lipsei proconsulului, începu 
sub îngrijirea sa. Prin torturile cele mai crude, prin 
punerea la secret şi prin privaţiuni de tot felul, pro- 
consulul se silea a învinge resistenţa Creștinilor, spe- 
rând a dobândi. aostasiai lor. 73 

Ast-tel fa “asul lui Ninus, Clementianus—și Flor. 
Arestaţi la începutul persecuției, au fost aduși de mai 
multe ori înaintea magistraţilor municipali, dar des- 
prețuind amenințările lor și mânia poporului, au măr- 
imrisit cu entusiasm credinţa lor. După o închisăre în- 
delungată, au fost presentaţi proconsulului. Supuși de 
mai multe ori la torturi, sfârșiră prin a ceda 20%). 

/îj Intre confesorii Cartaginei, e_dureliu care înfruntă 
magistrații municipali, pe proconsulul în pers6nă, su- 
portă torturile cele mai crude și v&du persecuția sfir- 
șindu-se fără a slăbi 01). Mulţi Creştini fură exilați, 
iar alții se retraseră prin deșerturi, După ce persecu- 
ţia” se fini, Ciprian veni la Cartagina, adună un sinod, 
la care se regulă afacerea căduţilor. 

" Persecuţia isbucni la Alexandria cu un an mai 

199, Iid. p. 924. 
200) P. Allard op. cit, p. 329. 
201)  Hergenrociher op. cit, p. 266 P. Allard op. cit. p. 825,
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înainte de promulgarea edictului. Păgânii, îndemnați 

de un poet, se resedlă contra Creșinilor. Prind un bă=— 

[| tran numit Matras, îl silesc să se lepede de credință, 

'* "dar Fetusând, îl bat șil ucid cu petre 202). O femee: 

Mt numită Quinta, „fu dusă la templu și silită să se în- 

] chine -Deilor, în urmă fu legată de picidre, târită prin 

oraş și în urmă ucisă cu petre 205). Păgânii năvăliau. 

prin casele Creștinilor, jefuind și prădând totul. O fe- 

[| în cioră numită Apolonia, după ce fu flagelată în modul 

„cel mai oribil, -fu arsă de vie; iar Serapion fu chinu- 

it și în urmă omorit 20%). Abia se mai liniștise spiri- 

tele, când edictul lui Deciu tu promulgat. 'Perorea cu- 

prinse pe Creștini. Cei mai avuţi perdură speranța 

de.a mii putea resista, 53 | presântără înaintea magi-- 

straților şi manifestară intenţia de a sacrifica Țeilor. 

Ai au fost aduşi cu Sia, iar - Dăg zânii i Îşi bateau joc 

. pentru credinţă. Majoritatea Or eştinilor intrantară cu. 

curaj torturile şi'și dădură. viața pentru apararea con- 

„„vingerilor religi6se. Intre aceștia putem cita pe Iuli- 

"î an, Cronion, soldatul Besas, Macarie, Epimac, Alexan- 

dru, Ammonarion, Dionisie, Mercuria și o alta Ammo- 

“marion :9%5). Din întâmplările raportate de Dionisie 

Alexandrianul, voi raporta pe cele mai însemnate. 

“7pUni(copil le (15) ani anuine 'Dioseor, fu adus înaintea 32 

N „tribunalului cu trei Creștini mai în vr âstă : Heron € ASTA e _IACLOI, 

202) Eusehiu Ist. Bis. VI 41 Epis. lui, Dionisie -Alexandrianul 
cătră Fabiu. 

203) Ibid. 
204 Ibid. " 
205) Eusebiu Ist. Bis VI. 41. P. Allard op. cit. p. 355—397,
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-Ater și Isidor. Judecătorul v&dându-l mic, i se facu 
milă și incercă a'l atrage la păgânism prin lingu- 
șiri și torturi. Remânind statornic, ordonă ca tova- 
ășii sei să fie biciniţi și arși de vii, iar pe el îl li- 
beră *0%. In o altă împrejurare, inima judecătorului 
trebue. să fi fost atinsă de spaimă, iar nu de milă. 

110 rupă de soldaţi și anume: Amon, Zenon, Tolo- 

i imeu, Ingenus-și— Teofil; stătâă de gardă înainta pre- 

toriului, când un Creştin, în urma torturilor, era gata 

a ceda. Ei îi .făcură semn, așa că fură observați. 

Inainte de a'i aresta se apropiară de judecător și de- 

clarară că sunt Creștini. In urmă fură condamnaţi la 

morte 9).  Tionisie-Alexandrianul. pe când se re- 
trăgea, tu arestat de soldaţi în satul Taposiris. Seă- 
pat de o trupă de ţărani, pâtrecu tot timpul perse- 

cuţiei, ascuns în apropierea Alexandriei. Mulţi Creş- 

tin din Egipet fură uciş de păgâni prin orașe și sate, 
Comunitatea creștină din AS nnia trebue să fi fost. 

“torte împrăștiată, de dre-ce în ziua serbărei aminti- 
„rei Sf. Policarp, numai doi Creștini, Alcibiade și Sabi- 

na, au indrăsnit a veni la preotul Pion. Ceremonia 
religiosa fu tulburață, căci abia se împărtăşise asistenții, 
când întră Polemon, împreună cu mai mulţi notabili, 

însercinaţi cu urmărirea Creștinilor. Duşi în piaţă, 
fură somaţi a aduce sacrificii, dar refusând fură a-. 

„xuncaţi în închisâre. Aici _găsiră alţi captivi, intre 
„cară preotul Lemnos, o femee numită Macedonia și 

„i “pe montanistul Eutichiu. Pion, condamnat de procon- 

206) Ibid. 
207) Ibid.
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sulul Asiei, Iulius Proculus Quintilianus, a fi ars pe 

n rug, împreună cu Metrodor preot al marcioniţilor 205). 

Sub urmașul lui “Quitilian, Optimus, suferiră la Efes 

șepțe_Oreștini, cărora legenda le-a dat numele de cei 

șepte dormitori. Din ordinul lui Optimus, fură astupaţi 

de vii în o peşteră a muntelui, Coresus, sau Ida, martirii : 

Maximian, Jamblic, Martian, Dionisie, Antoniu, Exa- 

"teustodiun, şi Constantin 20%). In cursul unui voiaj 

“întreprins prin provincie, condamnă la mârte mai mulţi 

"Creștini, între cari Petru, care fu decapitat la Lam- 

sac, fiind-că refusă a sacrifica Țeitei Venus, iar la 

„* Troia pe Nicomac, Paul și Andrei *!10). Sub_Valerian,._ 

succesorul lui Optimus, suferiră mortea martirică : Carp; 

1] Papil şi Agotanicea. Proconsulul se afla la Pergam, | 

unul din « orașele mai însemnate ale Asiei. Creștinismul 

fusese predicat aci din timpul apostolic. Orașul avea 

o comunitate însemnată, Proconsulul voi să dea uii 

exemplu prin pedâpsa Creștinilor. După interogator și 

torturi au tost condamnaţi a fi arși de vii. Impreună 

cu ei suferi şi femeea Agatonicea 511). Grigorie 'Tau- 

maturgul sfătui pe Creștini a se retrage prin deșerturi, 

dând el însuși exemplu: Gloria martirului nu lipsi, 

căci Creştinul Troadiu mărturisi credinţa înaintea le-, 

gatului imperial, suferi torturile fără a slăbi și 

întări fundamentele Bisericei 212). 

905), Regnault op. cit. p. 968-277. P, Allard op. cit. p. 310- 259 
209p Prolog 1. Oetombre 22. P. Allard op. cit. p. 393. 

„ 910), Regnault op. cit. 266. P:-Allard op. cit. p. 396-595. Pro- 
log |. Mai 18, 

211). Prolog 1. Octombre 13. P. Allard op. «cit. p. 999-403, 
212. Regnault op.cit. p. 9259. P Allard op-eit.: p. 410
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[£ P La Sântiohia „Pisidiei) Episcopul Acachiu fu dus 
înaintea consularului Martinian Tu- trebue” să iube- 
sci pe principii noştri, îi dise el, căci profiţi de legi- 
le Romane.“ „Cine iubesce pe împaratul atîta câţ 
Creștinii 2% respunse Episcopul. Noi ne rugăm în tâte 
dilele pentru el, cerând de la D-qeu să “i dea o viață 
lungă, un guvenâmânt drept și pacinie; noi ne rugăm 
pentru mântuirea soldaţilor, .pentru conservarea im- 
periului şi a lui.“ „Te laud pentru aceste sentimente, 
dise consularul, dar pentru ca împărâtul să recunâscă 
sinceritatea lor, adu'i cu noi un sacrificiu.* Acachiu 
respunse: „Eu m& rog adevaratului D-deu, pentru 
mântuirea împăratului, dar el nu are dreptul a cere 
de la noi un sacrificiu, nici noi a'i oferi“. In urma 
unei lungi dispute Accachiu fu aruncat în închis6re, 
iar procesul-verbal trimes la Roma, pe basa căruia 
Deciu îl achită 213). 

Origen fu aruncat în inchisorea din Cesareia 
Palestinei chiar de la începutul persecuției. 'Porturat 
de mai multe ori, fu eliberat după mortea lui Deciu 214), 

| Persecuţi ia, după ce făcu mulţime_de._apostaţi--și 
ds martiri în tot imperiul, încetă cu” mârtea lui De- 
ciu, care fu la anuk35t. 

Ş 5. Persecuţia lui - Valerian. 

Creștinii sau bucurat puţin timp de linisce, du- . 
pă mortea lui Deciu. Isbucnind o_giumă, care pustia 
provinciile imperiului, Gai oidona a se aduce sacrificii 

  

213). 1bid, Pa 
214). Eusebiu It. Bis, VI. 39,
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în tote orașele, pentru îmblândirea mâniei Peilor. 213). 

De Gre-ce Creștinii se feriau a lua parte la sacrificii, 

„fură din nou persecutați. Corneliu, Episcopul Romei, 

fu exilat la Contumecel, unde şi muri la anul 255216). 

„ Succesorul seu Luciu _avu aceiaș “s6rta, “Creștinii 

din imperiu fură nelinisciţi, dar persecuția încetă, cu- 

rând prin mârtea lui Gal. Valerian a fost la început 

favorabil Creștinilor. Dionisie. Alexandrianul spune : 

DEL a fost mai întâi favorabil servitorilor lui D- -deu, 

Imparaţii, ce se crede cau fost Creștini, nu i-au 

“tratat nici odată cu atita blândeţă cum i-a tra- 

“tat el la începutul domniei sale. Era un număr 

” atât de mare de pers6ne de pietate în palatul seu, că 

“se putea lua drept o Biserică“ 2/7). Indemnat de con- 

silierul seu Macrian, care ura pe Creştini și practica 

artele magice, Valerian își schimbă ideile şi începu 

„ai persecuta. La anul 207 dadu un.edict „contra Oreș 

—conilor, a aduce sacrificii Jeilor sub pedepsa exilului, 

apoi opri sub pedâpsă de mârte adunările cultului şi 

intrarea în cimitire ?'5). Crima, de'a refusa ono- 

rarea Jeilor, e pedepsită cu exilul; dar intrarea în 

cimitire sau participarea la adunările Creștine, atră- 

gea după sine mârtea. Renumele de care se bucura 

215). Les dernitres Perstcutions du troisiâme sitele par P. Allard, 
Paris 1896. p. 2). Regnault op. cit. p. 286. C. Coca op. cit. p. 31. 

216), Regnault” op. cit. p. 289. P. Allard 9p. cit, p. 20. 
„ 917), Eusebiu Ist, Bis. VII. 10. . 

218). Dr. Craus op. cit. p. 133. Hergcnrcether op. cit. p. 208 P. 
Allard op. cit. p. 49-53. 

" 219). Hergenrether op. cit. p. 267. P. Allard op. cit. p, 59-09. 
Regnault op cit. p. 299. | 

6
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SE. Ciprian, atrase privirile persecutatorilor. El fu 

Snăinat înaintea proconsulului Africei, Aspasius Par- 

tenus, dar fiind-că se mărturisi Creştin și refusă a- 

spune numele preoților din oraș, fu exilat la Curubis 219). 

„ După exilarea lui Ciprian, o mulțime de clerici 

şi laici fură arestați, probabil surprinși în celebrarea 

cultului. Unii fură condamnaţi la morte, alții la mun- 

ca silnică, la minele din Sigus 220). Sf. Ciprian scrie 

din exil confesorilor pentru a'i încuraja, scrissea sa 

e adresată lui Nemesianus, Felix, Lucius, unui alt 

Felix, Liteus, Polianus, Victor, Iader şi Dativus, co- 

legii :sei de episcopat, preoților, diaconilor şi tuturor 

Creștinilor, cazi în mine dau mărturie lui D-deu 'Ta- 

tăl şi D-lui nostru Isus Christos 221). | 

Pe când Creștinii din Africa proconsulară erau 

exilați, scene analoge se petreceau în Egipet. Renu- 

mele și autoritatea de care se bucura Sf. „Dionisie . 

Alexandrianul, egala pe cea a lui Ciprian. EI fu citat 

inaintea pFofăctulul Emilian împreună cu mai mulți 
clerici. Fiind-că au refusat să aducă sacrificii, au fost. 

exilați Ja__Cefru, unde au predicat Creștinismul cu 

succes. Mai târziu au tost excilați la Mariota, iar 

Dionisie la Colution 222). La Roma “suferi mortea 

martirică Episcopul Ștefan 23). Supravegherea cimiti- 
: ina ac 

relor causă moitea mai multor Creștini. In diua co- 

memorărei morţei lui Crisant și a Darici, martiri- 

  

220). Ciprian Epist, 77. cit. de P. Allard. Regnault op. cit, p. 300, 
921). Ibid. 
922). Eusebiu Ist. Bis. VII, 11. P. Allard op. cit. p. 65-70, 
925) Dr. Craus op. cit. p. 194, Regnault op. cit, p. 296, P. 

Allard. p. î0. 

 



sați probabil anul trecut, Creştinii se adunară ca să 

se roge într'o catacombă în apropierea mormântului 

i] martirilor. In timpul liturghiei, soldaţii aduseră pe- 

„tri, năsip' și astupară catacomba. Creștinii fură înmor- 
d “imiîntați de vi Du mi 

La anul 958) Valerian a dat un. nou edict con- 

tra Creşinilor. Exilul fu înlocuit cu mâitea pentru 

Episcopi, preoţi și diaconi, ridicândule o garanţie a- 

cordată tuturor, identitatea constatată. Ei vor fi de_ 
„capitaţi imediat fără interogator şi sentință motiva- 

tă 25). Procedura întrebuințată contra Creștinilor în- 

semnaţi, senatori, nobili și cavaleri e şi mai nouă. ln 

virtutea unei măsuri administrative, perdeau . rangul 

şi averea, apoi dacă persistau în credinţă, erau con- 

damnaţi la morte. Măsurile rigurose ale noului edict, 

fură aplicate fără întârziere. Episcopul ] Romei fu ur- 

mărit în tote părțile. Sixt II nu încetase a ţinea a- 

dunări şi a săvârşi cultul. El nu putea aduna Creşti- 

nii în cimitirul Calist, cunoscut oficial de autoritatea 

Romană ca proprietate colectivă a Bisericei și supra- 

veghiat de poliţie. 

De aceea sevirșea cultul într'o capelă subterană 

a cimitirului Pretextat, care era propietate privată. 

Cimitirul fu înconjurat de soldați. Când soldaţii pă- 

trunseră în lăuntru, Sixt predica poporului. Asistenţii 

cerură a muri cu el, dar mulțumiți de prinderea lui 

Sixt, sau incomodaţi de un număr prea mare de Cre- 

224). P. Allard op. cit. p. 72. Hergenrether op. cit. p. 2Uî, 
225). Ibid. p. 79. Dr. Craus op, cit. p. 188,
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știni, se mulțumiră a aresta numai pe clerici. Sixt 

fu condamnat de prefect a fi decapitat chiar în locul 

„unde fusese surprins că celebra cultul. Pe când mer- 

gea la pedepsă, Laurenţiu,-primul diacon, care lipsea 

lă, arestarea sa, alergă pentru a'şi lua remas bun de 

la el. Tradiţiunea raportă un dialog mișcător între ei: 

„Unde mergi părinte, fără fiul tei? Undă mergi pre- 

ote, fâvă diaconul teii 2% întrebă Laurenţiu. Episcopul 

vespunse : „Fiul meu, nu te părăsesc. Lupte grele: te 

asceptă.  Incetâză de a plânge, căci în trei qile mă 

vei urma“. Ajuns la cimitir, Sixt fu decapitat împre- 
„ună cu patru diaconi. **6). Curând suferi mortea mar- 
-“ tivică diaconul Laurenţiu. Chemat de prefectul Romei, 

fu invitat a da tesaurul” Bisericei, încredinţat în pă- 
strarea sa. Laurenţiu ceru timp pentru a'l inventaria 
şi a'l pune în ordine, dar prevădând confiscarea, pre- 
făcu în bani vasele preţi6se ale Bisericei şi”i împărți 
la săraci. După două dile se presintă înaintea prefec- 
tului, urmat de săraci şi'ă dise: „Iată comâra Bise- 
ricei“. Prefectul condamnă al arde de viu pe uu gră- 
tar 52%). Cam în acelaș timp suferi mârtea martirică și 

“1 învațatul. Ipolit. Sub Maximin 'racul mărturisise cre- 
dinţa și fusese exilat în Sardinia. Sub Filip fu libe- 
rat şi ajunse destul de bătrân. Tn urma edictului din 
258, fu aresțat. Se dice că judecătorul ordonă a'l tra- 
ta ca pe Ipolit din fabula şi fu ucis de cai în ocur- 
să turiosă 225), 

"În Spania. "Episcopul “Taragonici, Fructuos, fu ars 

  

226) Renault 9p: cit p. 296. P. Aliard op. cit. p. 85—87. Dr, 
Craus op. cit p. 134



— 35 — 

de viu împreună cu doi diaconi Augur și Eulo- 

giu 5). Persecuţia isbucni îndătă după “promulga- 

“Lea edictului din 258 în Africa proconsulară.  Pro- 

consulul Galeriu ținea adunare la Utica. La nouă a 

» calendelor lui Septembre se presintă înaintea, sa o mul- 

Şi țime de Creștini, prinşi în exerciţiul cultului. După 

edictul în vigâre, meritau mortea. Probabil că w'au 

audit sentința pronunțându-se, căci lipsa actelor re- 

gulate a atitor condamnați, permitea crede c'au mu- 

rit în urma unei mișcări populare. După o tradiţie 

veche, au fost decapitaţi 230). | 

După poetul Prudentiu, sar fi săpat o grâpă în 

mijlocul unei câmpii, s'a aședat un altar, apoi s'au so- 

mat Creștinii sau a aduce sacrificii, sau a se arunca 

în grâpa plină cu var. | 
Creștinii au preferat mârea. „De timpuriu li sa 

dat numele de „massa candida“ za), Ciprian, care fu- 

sese rechemat din exil-a6 Gâtră tră Galeriu, suferi mortea, 

Inainte de terminarea adunărei nobililor, proconsulul 

trimise ofițeri la Cartagina pentru a căuta pe Ciprian, 

dar el se retrase din oraș. Intocându-se peste cât-va 

timp, fu arestat. Dus înaintea proconsulului mărtu- 

risi cu entusiasm credința în Christos. Procesul-ver- 

bal al audienței s'a conservat. Proconsulul Galerius 

Maximus (lise Episcopului Ciprian: „tu esci 'Thascius 

227) Regnault op. cit. p. 297—9299 P. Allard op. cit p. 89—93 
Doublet op. cit. p* 2îl. 

228) P. Allard op. cit. p. 93. Dr. Craus op. cit. p. 134. 
229) Regnault op. cit. p. 310. P. Allard op. cit. p. 98—106, 

Dr. craus op. cit. p. 134. Doublet op. cit. p. 271. 
250) P. Allard op.cit. p. 107 —109, Mergenroether op. cit. 0, 267 
231) Ibid,
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Ciprian 2% Ciprian respunse: „Eu sunt. „bu te-ai 
tăcut părintele omenilor sacrilegi, cari refusă a a- 
aduce sacrificii? - Ciprian respuuse „Da“. Proconsu- 
lul Galerius, dise: „Prea sfinții împaraţi au ordonat 
ca să sacrifici“. Ciprian respunse: „Nu voi face-o€. 
Galerius dise: „Gândesce-te“. Ciprian respunse: „Fă 
ceea ce ţi s'a ordonat. Intwun lucru atât de drept, 
nu mai e loc de gândire“. Proconsulul ceti sentinţa: 

„Noi ordonăm ca 'Thascius Ciprian să fie pus la 
mârtea de sabie“. Sentința se esecută la câmp, iar 
Creștinii înmormintară corpul seu cu respect *2). 
„După mortea lui Ciprian, o rese6lă provocată de 

„cruzimea procosulului aduse mârtea multor Creștini, 
„. între cari Paul şi Episcopul .. „Luccesus, conresponden- 

tul lui Ciprian 233), După omorirea în masă a Crești- 
| nilor, clericii fură arestaţi. Lucius, Montan, Flavian, 

| Iulian, Victorie, Renus și doi catehumeni Primola și 
1] Donatian, “mauriră unii în închisore, alții fură deca- 

pitaţi 234).  Cele-l-alte părţi ale Africei, avură de a- 
seminea  confesorii și martirii lor. fLa Cirta;; Epis- 
copii exilați fară rechemaţi pentru a A decapitați. 

;i Diaconul Iacob, lectorul Marin și cavalerul Emilian, 
| ! mărturisiră credința curagioși şi dobândiră corona 

de martiri prin decapitare 235), | 
n Palestină,. Creștinii fură nevoiţi a se ascunde. 

: Trei dintre ei: Prisc, Male și Alexandru, cari 
locuiau la ţară, au venit la Cesaria și stau presentat: 

  

232) Regnault op. cit. p.302—304. P. Allard op. cit. p. 109—113,. 233) P. Allard op. cit. p. 116. l ! 
254)  Regnault op. cit. p. 305- 308; P. Allard op. cit. p. 11G-—129, 235) Regn: ault op. cit. p. 302. P. Allard. op. cit. p. 199—134.  



pr 

— 37 -— 

înaintea legatului imperial. Mărturisind credința, fură 

condamnaţi a fi aruncaţi fiarelor selbatice 156)  Edic- 

tul lui Valerian fu esecutat cu stricteță contra cle- 

rului, la Antiochia, Siriei. Preotul Sapriciu, împre- - 
; 

Te 

| Luna cu mai mulți Creștini, fu adus înaintea legatului, 

care] întrebă despre credinţa sa. Atăcând Deii, fu 

supus la torturi. Suferind torturile curagios, fu con- 

damnat la decapitare. Pe când mergea la pedpsă, 

weştinul Nichifor se aruncă la piciorele sale, cerân- 

du-i ertare pentru o greșală. Sapriciu nuw'i respunse 

* nimic.  Nichifor-îl mai rugă în două rânduri, dar el 

_vemase neînduplecat.  Ofranda „omului, _care_nu_erta Viranidla Lo 
pe fratele seu, nu fu primită. „Sapriciu, care suferise 

Citâgios torturele, “slăbi înaintea săbiei calăului. „Pu- 

ne-te în genunchi pentru a fi decapitat, diseră calăii. 

Pentru ce? respunse el. Fiind-e că ai vefusat a. sacri- 

fica Jeilor şi ai desprețuit edictul împăraţilor; pentru 

a remînea credincios omului numit: Christos. Nu mă 

lovi, dise nenorocitul, ascult de împărat şi sacrifice“. 

Nichifor interveni, rugându-l a reminea statornic în 

credinţă şi a nu perde corâna căștigată-cu atitea su- 

ferinţi.  Remânând neînduplecat, Nichifor se întorse 

câtră calăi şi gise: „Sunt Creștin, cred în Iisus Chris- 

tos, pe care acesta l-a negat. Loviţi-me în locul seu“. 

"Unul din calăi raportă legatului, care ordonă că dacă 

nu va sacrifica, să fie decapitat. Nichifor își dădu 

bucuros viața pentru credinţa sa"). 

  

236) Eusebiu Ist. Bis. VII. 12. Ă 

257) Regnault op. cit p. 315 —318 P, Allard op. cit. p 

135-—159
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La |Patara) suferi mortea martirică Paregoriu și 
„i păstorul Leon 58), In Capadocia m “copil, numit 

| |] |Giril, + arată” o-tărie și un curaj supra-Giiitiesc. Gonit 
“din casa părințâscă, fiind-că refusase a renega pe 
Christos, fu dus înaintea tribunalului. Magistratul 
cercă a-l decide a se supune părintelui seu și a-l în- 
spăimânta, ducându-l arpâpe de un rug și ameninţân- 
du-l cu sabia. Remănând neînduplecat, ameninţarea 
deveni realitate și Ciril suferi mârtea 235). 

Persecuţia fu fârte violentă și făcu multe victime 
în tot imperiul. Ea încetă în urma victoriei repur- 
tate de Sapor asupra Romanilor. Valerian fu luat în 
captivitate, unde și muri. 

Ş. 6. Persecuția lui Aurelian. 

Galien, fiul şi urmașul lui Valerian, înspăimântat 
de nenorocirea părintelui seu, ordonă printr'un edict _ 
încetarea. „persecuției şi Teîntorcerea bunurilor biseri- 
cești contiscate >). Aurelian a fost la început tole- 
rant şi “drept față de Creștini. Aceste sentimente se 
aratară mai cu deosebire la intrarea sa în Antiohia, 
în urma victoriei asupra: Zenobiei. De Și Paul de. 
Samosata fusese condamnat și depus de un sinod, to- 
tuși favorisat de Zenobia, nu voia să părăsâscă casa 
Bisericei. Episcopul legitim Domnus reclamă împara- 
îmlui Aurelian, care -hotări ca posesiunea să fie la- 

  

258) P. Allard op. cit. p. 240—142. 
259) Regnalt op.cit. p. 309—310, P. Allard op. cit. p. 145, 

Doublet p. 273. 
240) Eusebiu Ist. Bis. VII 18. P. Allard op, cit. p. 162—173.
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sată acelora cu cari Episcopul Romei și cei-l-alți E- 

piscopi ai Italiei vor fi în comunicare prin scrisori 24). 

În urma resboelor victoridse contra inimicilor 

imperiului, Aurelian se schimbă în persecutator al 

Bisericei. Dorinţa de a plăcea, senatului, condescen- 

dența cătră instinctele feroce ale mulțimei idolatre și 

mai ales ura personală contra Creștinismului care 

desprețuia cultul s6relui, cult favorit al împăratului 

și al mamei sale,: îl făcu să dea în anul Î7iune- 

dict contra Creștinilor, pe care Lactanţiu îl califică 

de sîngeros *! 5 Derăceţial a fost mai mult locală şi 

a făcut puţine victime, comparativ cu oale din 

causă că Aurelian n muri asasinat-la_anul 2" 27 

! Perseciţiă £ fu mai aspră în Galia. Drise și Cot 

suferiră mârtea martirică în împrejurimile Auxeru- 

lui ; Episcopul Reverian, preotul Paul și tovarășii sei, 

a Autun ; Iulia și mulți alţii la Troia). Felix, E: 

piscopul Romei, fu martirisat și înlocuit de Eutichi- 

an *). 'Tradiţiunea pune mai mulți marțiri în Italia, 

cari au suferit în timpul regenței senatului, până la 

suirea pe tron a lui "Tacit. Perecuţia lui Aurelian se 

întinse şi în Asia, unde făcu confesori și martiri. 

*€ Bătrânul Conon fu denunțat funcţionarului, în- 

sercinat cu căutarea şi pedepsirea Creștinilor din Isa- 

nria, numit Domițian.  Conon, văduv de mai mulţi 

ani, petrecea în deșert viața de ascet împreună cu: 

241) Ibid. VII. 30. 
212) P. Allard op. cit. p. 241. Regnault op. cit. p. 334. 
243) Ibid. 
244) Doublet op. cit. p. 275.
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„ful seu, care era diacon. Prînși, fură aduși la Ico- 

nium, unde mărturisiră curagioși .credința în Christos. 

Domițian îi supuse la torturi, apoi ordonă a le 

tăia mânile și au murit în cele mai crude sufe- 

rinți **). La Cesareia, Capadociei, Magnus muri în 

amfiteatru, ucis cu petri de” popor, după ce un leu a 

vefusat a-l atinge **). Un alt martir din Capadocia e 

Mamant, a cărui viață e puţin cunoscută 2). 

Cu venirea la tron a lui Tacit, se restabili li- 

niscea, religidsă, care ținu până în timpul lui Dio- 

clețian. | 

Ş 7. Pevsecuția lui Dioclejian. 

Când Dioclețian remase singur stăpân peste îm- 

periul Roman, probleme grele i se presentau.' Cea mai: 
delicată și mai gravă, privea _purt tarea Statului faţă 

de Biserică. Unii din predecesorii sei se îiicercaseră 
a nimici Creștinismul cu forța; alții se făciau că nul 

v&d, sau îl confundau cu asociaţiunile permise ; singur 

numai Galien încercase o recundscere legală 235), Bi 
serica, respindită peste totă. lumea Romană, ba chiar . 
și la poporele barbare, ascepta ca Statul să ia o ho- 
tărire mai demnă față de ea. A închide ochii asupra. 
existenței Creștinilor, nu mai era posibel din causa 
inmulțirei lor. A nu vedea în Biserică de cât socie- 
tăți de ajutor mutual, părea o ficțiune prea puţin con-: 

9415) P. Allard op. cit. p. 255—297, 
246). Ibid. 
247) Prolog. Î. Sept. 2. P, Allard op. cit. p. 238, 
245) La Persecution de Dioelâtien et le triomphe de LEglise 

par P. Allard Paris. 18560. t. IL. pag. 2.
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formă realităţei. Chiar a acorda religiunei creștine 

o toleranță nesigură şi revocabilă, era un expedient 

întărziitor, care încunjura cestiunea fără a o resolvi.. 

Numărul crescând al Creștinilor ar fi silit Statul a 

reuunța la ea. Prin urmare se impunea Statului, sau 

a lucra cu t6tă energia la nimicirea cultului Creştin, 

chiar cu riscul de a fi învins în luptă, sau să dea ca 

definitivă soluția încercată de Galien 21%). Dioclețian 

tu favorabil Creştilor la început, căci se înconjură 

de Creștini și'i numi în funcțiuni publice 250). Pentru 

a apăra cu succes imperiul contra inamicilor, îşi luă ca 

ajutător pe Al. Aureliu Valeriu Maximian, căruia îi de-: 

te titlul de August, în anul 286, iar în anul 292 mai nu- 

mi doi Cesari pe Galeriu și Constanțiu Clor, tatăl lui 
Constantin cel Mare 251). U curăţire a armatei de! Creș- 

tini, care avu loc la finele secolului al treilea, servi ca 

pregătire a persecuției generale 252). Eusebiu confirmă: - 

faptul, dicând: „Când reutatea și înșelăciunea ajunse la 

culme, dreptatea dumnezeiască ridică braţul seu pentru 

a ne pedepsi de o-cam-dată Ușor după obiceiul seu, și per- 

mise ca Credincioşii: ce făciau profesiune armelor, să 

fie: persecutați mai întăi“ 25). Revenind asupra acelu- 

iași subect, adaugă : „Un Gre-care geneial al armatei 

Romane căutâd pe Creștinii ce erau în trupele sale 

şi puindu-le alternativa, sau de a păstra rangul lor, 

249) ILid. p 
950) Busebhu pe Bis. VIII. 1. 
951) Dr. Craus op. cit. p.1%9. P. Anard op. cit. p. 14 și 85. 

Vladimir Guettâe op, cit. t. II. p. 261, 
252) "Dr. Craus op. cit. p. 136. 
255) Eusebiu Ist. Bis. VIII. ].
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“ascultând de edictele împăraţilor, sau de a-l perde, 

ul 

dacă vor refusa de a'l asculta; mai mulți ostaşi 

ai împărăției lui Christos, preferiră măturisirea nu- 

melui seu tuturor foloselor de care se bucurau în lu- 

me. Mai mulţi chiar preferiră mai bine aşi perde viaţa, 

de cât a se lepada de credință“ *%%). Așa dar perse- 
cuția parţială precedă pe cea generală. Probabil că 
în timpul ei suteriră mortea martirică ă soldaţii. legiunei 
Debeene. Galia era neliniscită. de o revoltă țărânâscă, 
a 

Diocliţian însărcină pe Maximian Hercule cu potolirea 

ei, care și plecă imediat spre - Alpi. După ce trecu mun- 

ţii, Hercule simți trebuinţa de a se odihni şi a lăsa 

trupele în repaos. Voind să se folosescă de armată pen- 

tru persecutarea Creștinilor, legiunea 'Tebeeană -com- 
pusă din Creștini, refusă a depune jurământul -și a 
asculta de ordinile -lui -Hercule. : Ea fu decimetă în 

două rânduri, apoi în urmă nimicită 255), 
Creștinii din Galia au fost: persecuţi cât timp 

Hercuie a remas în acestă provincie. La-Nantes su- 
feriră mortea martirică „Donaţian și Rogaţian ; la 

! Amien, Episcopul  Firmiu ; iar la Marsilia soldatul 
Victor *56). La anul '303 persecuția deveni generală. 
Galeriu petrecu sfârșitul anului 302 și inceputul lui 
305 la Nicomidia pe lângă - Dioclețian. Escitat contra 
Creștinilor de mama sa Romula, nu înceta ai denun- 
ţa lui Dioclețian, ca inamici publici. Dioclețian con- 

254) Ibid. VIII. 4, 
255) Regnuult op, cit. p. 

Allard op. cit. p. 21—37. | 
256). YV. Guettee op. cit. p. 962. Regnault op. cit. p. 339 

P. Allard. op. cit. p. 33-45 | 

551—839. V. Guettee op. cit. p. 262, P.
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vocă pe unii funcţionari civili şi militari în consiliu. 

privat peutru a hotări sorta Creștinilor 2%). Consi- 

lierii înpărtăşiau vederile lui Galeriu. Printre ei se 

găsiau magistrați civili, partisani ai neoplatonismului,. 

cari priviau_Creștinismul__ca o sectă rivală filosofiei 

lor. Lactanţiu citeză pe: Herocles-ca” cel iai influent 

“şi mai pasionat. Poţi sau pronunțat contra Creştini- 

lor. Dioclețian trimise un aurispiciu la Milet pentru 

a consulta pe Apolone Didimenul. Lactanţiu spune că 

a respuns ca inamic al religiunei divine 255). Con- 

stantin, care petrecea la curtea lui Dioclețian, dă 

amănunte mai precise. Oracul ascuns în fundul tem- 

plului, se plânse câ'i redus la neputinţă. Omenii de. 

bine il împedecau a spune adevărul, ei erau causa 

profeţiilor falșe ce făcuse 259). Diolecţian neputând a 

se opune tuturor amicilor sei, Cesarului și lui Apo- 

lone, se învoi la persecutarea Creștinilor. Chiar îna- 

inte de a se promulga edictul, Biserica Nicomidiei fu 

dărimată de soldţi din ordinul lui Dioclețian și al 

lui Galeriu 2%). In curând edictul fu publicat în Ni- 

comidia. Disposiţiile mai. principăle ale edictului sunt:. 

| interzicerea adunărilor Creștine, dărîmarea Bisericilor, 

i ardeuea cărților sfinte, perderea privilegiilor ale Creş-- 

; tinilor însemnați. și reducerea poporului la robie 261). 

«1 Un Creștin însemnat avu.curajul a smulge edictul și. 

"a rupe înaintea, publicului. Pentru acestă faptă fu. 

257) P. Allerd op. cit. p. 190. ss, | . 
953) Lactanţiu De mort. pers. 11. de P. Allard. 
259) Eusebiu. viaţa lui Constantin IL. 50. . 

980) P. Allard op. cit. p, 154—155. Regnault op. cit, p, 354. 
2610) Eusebiu Ist. Bis. VIL!. 2 prolog. supliment,
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supus'la torturile cele mai crude, apoi muri ars pe 
rug. El arătă o bucurie și o linisce demnă de un suflet 
nobil, până la ultima suflare %5). Un foc ce isbneni 
din întâmplare în palatul imperial, fu înputat de Ga- 

“lerin eunucilor Creștini. Dioclețian înspăimântat, îi 

'supuse ia torturi. “În loc să se facă anchetă asupra 

faptului, ea. se făcu asupra religiunei. Ori-cine adu- 
cea sacrificii Deilor, se considera nevinovat ; ori-cine 
refusa era pedepsit cu cea mai mare asprime. Mulţi 
Creștini perdură viaţa, apărându-și convingerile reli- 
giose. Eusebiu numesce pe Petru, care fu dus înain- 
tea împaraţilor, și “i poriilicesce: a jertfi. Fiind-că 

refiusă, tu ridicat cn mașini în aer și torturat în 

modul cel mai oribil; în fine muri ars pe gratar 25). 
Doroteiii şi Gorgoniu, după lungi chinuri, fură zugru- 
maţi împreună cu mai mulţi ofițeri >), Antim, Epis- 

„copul Nicomidiei, fu decapitat **). Creștinii arestaţi 
ca inmici ai personei sfinte a împaratului, parte fură 
decapitaţi, parte arşi de vii. Mulţi fură aruncaţi în 
mare. Intre Creștinii carii .au suferit la Nicomidie, e 
și doctorul celebru Panteleimon 2%), | 

Edictul de persecuție fu publicat în tâte provinci- 
ile. Biserica din Antiohia Siriei fu dărîmată. Pe cât 
de curajoși se aratară Creștinii din Nicomidia, însufleţiți 
de exemplul Episcopului lor, pe atita de slabi se ară- 

: tară cei din Siria, lipsiţi . de Episcopul Ciril, care fu 

  

-“
 

  

262) Ihid. VIII. 5, P. Allard op. cit. p. 159—161. 
265) - Ibid. VIII. 6. 
264) Ibid. P. Allard op. cit. p. 166—167. Regnault op. cit p. 359, 
265) Ibid. 
266) Prolog, 1. Iulie 27. Dr. Craus. op. cit. p. 138. |
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condamnat la munca silnică în minele din Panonia 2). 

Mulţi din_ei_aduseră._ sacrificii. Causa cădevei lor fu 
Ă 7 . . S] . 7 .. * . e . - 

terorea inspirată de Galeriu, care părăsind Nicomidia, 

îi veni la Antiohia. Diaconul Roman,-care era exoreist Diaconul 144 

al Bisericei din Cesareia Palestinei, era la Antiohia. 

Vădend un număr mare de Creștini intrând în templu 

pentru a aduce sacrificii, îi mustră aspru. Arestat la 

moment, fu condamnat a fi ars de viu. Pe cândera 

legat de un stilp, el dise: „Unde este focul?“ Abia 

pronunţă aceste cuvinte, când fu dus înaintea lui Ga- 

leriu, care porunci săi tae limba. După  esecutarea 

poroncei, fu aruncat în temniţă şi supus la cele mai 

crude torturi. -După o închisâre îndelungată muri zu- 

grumat *5). 'Pulburările din Meletina și Siria serviră de 

pretext pentru un nou edict, prin care se ordona ca Epis- 

copii să fie puși în itemniţă a), Eusehiu spune : „Nu am 

cuvinte pentru a exprima ceea ce s'a pus in esecuţie 

din acest edict. 'Lemniţele ce nu serviau altă-dată de 

cât a închide pe cei ce comiteau ucideri sau violau sfin- 

țenia mormintelor, fură pline de o mulțime de pers6- 

ne nevinovate, de Episcopi, preoţi, diaconi și exoreişti, 

i ast- fel că nu mai remînea loc unde să pue pe cei vi- 

-movaţi“ =. In curând apăru al al treilea edict, prin 

"care se ordona a se elibera cei ce vor jertfi + ŞI să se 

muncescă cu tot felul de chinuri cei cari vor refusa *1). 

267) P. Allard op. cit. p. 182. 
2683 Eusebiu Ist. Bis. VIII supl. 2. De martiribus Palestinae II 

cit. de P. Alard. : 
269) Ibid. VIIL. 6. 
20) Ibid. 
251) Eusehiu Ist, Bis. VIIL 6.
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Unul dintre confesori fu 1 Donat, căruia Lactanţiu îi de- 
dicată scriirile „despre mânia lui D-deu“ și despre 

mortea persecutatorilort, Donat suferise pentru nume- 
le lui Christos sub predecesorul lui Herocles, Flacinus. 
In timpul prefecturei lui Herocles, adecă când se esecu- 
ta al doilea, și al treilea edict, fu adus din nou înain- 
tea representantului justiției imperiale.  Supus de mai 
multe ori la torturi, eşi victorios 22). La Cesareia Pa- 

„lestinei” mulţime de Episcopi şi preoți fură aduşi din 
tote părţile provinciei. Procopiu, dus înaintea lui Fla- 
vian, guvernatorul provinciei, fu invitat a sacrifica i- 
dolilor. EL respunse că nu cunâsce de cât un singur 
D-deu.  Poruncindu-i a sacrifica celor patru împărați, 
dădu un respuns scos din Omer, ce nu plăcu păgâni- 
lor. „Mulțimea Domnilor nu e bună. Uncape de 
ajuns a purta o'singură -coronă“. In aceste cuvin- 
te, prin care Creștinul condamna deificarea împăraţi- 
lor, Flavian vedu o insultă a majestăţei imperiale, pen- 
tru care condamnă pe Procopiu a fi imediat decapi- 
tat. Când mergea la pedepsă, tovarășii sei supuşi la 
torturi, fură aruncaţi în închisre. Numai doi din 
ei: -Alfen şi Zachen, fură decapitaţi *3). Edictele con- 
tra clericilor n'au fost aplicate în occident, în State- 
le lui Constanțiu, dar au fost aplicate în Statele lui 
Maximin Hercule. Spania ni-a pastrat o amintire si- 
gură a acestei fase a persecuției.  Esecutarea edicte- 
lor a fost derijată de Daţianus. remas celebru ca inamic 
al Creștinilor. El parcurse provincia în anul 303, 

20) P. Allard op. cit. p. 228—229, | 
213) Eusebiu Ist. Bis, VIII sul. 1. P. Sara op. cit. p. 230,
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aruncând în temniță, conform edictelor, pe Creștini. 

„Pote în acest timp .Osiu, Episcopul de Cordova, care 

jucă un rol însemnat după pacea Bisericei, mărturisi 

credința cu un. entusiasm lăudat de contemporani 0, 

In cursul călătoriei, veni la Saragosa. Ca Episcop 

al orașului era Valeriu, care avea ca om de încrede- 

re pe diaconul Vincențiu. Arestaţi, fură aduși înain- 

tea. lui Datiânus. Fiind-că era gata să plece la Va- 

lenţa, ordonă a'i trimete aici în lanţuri. Datianus 

Je luă interogatorul şi" supuse la tor turi pentru a se 

lepada de credinţă. :Remănând statornici, Episcopul 

să exilat, iar diaconul supus la noi torturi. Deşirat 

„cu căngi de fer, pus pe un pat de fer înroșit, fu a- 

! vuneaţ în închisâre, unde muri din causa torturilor 275), 

(În n "Tracia prefectul Bassus ordonă închidere a Bisericei 

iși ajestă pe Episcopul Filip,. preotul Sever. Și. diaconul E 
[i | Hermes. Supuși la torturi pentru a a da scriirile sfinte . 

Şi vasele preţidse.. ale „Bisericei, le suportară curagioși. 

„După aceea, fură, aruncaţi în închisâre, de. unde au 

fost scoși şi arşi de vi în anul următor sub urmașul 

lui Bassus, Iustin **). 

Cam în acelaş timp mai mulţi cr eştini, fură arun- 

cații în închis6rea din Cart tagina, „Edictul din 303 oprea 

adunările Cr eştinilor şi ele fură întrerupte î în mai multe 

„Oraşe. Creștinii mai zeloşi | continuau a se. aduna în 

„dile de, serbători și. a săvirși cultul. „Cei din Abitene şi 

Car tagina se adunau câte o-dată în casa lui Felix, alta- da- 

214) P. Alard op.. cit, p. 236, 
„275) , Regnault, op. cit. p. 383—385, p, Allard op. cit. p. 236—250. 
916) : ' Ibid, D106, 'P. Ailard Op. cit. p. '291-—260 și 312— 320. 

Li
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“tă în casa lectorului Emeritus.  Surprinși fură arestaţi. 

Intrebaţi în for, mărturisiră curăgioși credinţa lor. 

In urmă fură trimişi la Cartagina.  Proconsulul A- 

“nulius îi supuse la torturi, apoi îi aruncă în închisâre, 

“unde muriră de f6me.**). La anul 304 apăru un nou 

edict contra Creștinilor din orient. Iată cum descrie E- 

“usehiu noul atentat contra Bisericei: „In cursul anu- 

lui al doilea, când ardorea luptei, desfăşurate contra 

nostră, crescuse, Urban fiind administrator al provin- 

ciei, scrisori imperiale fură trimese, prin care se porun- 

“cia în termeni generali, ca toţi în tâtă țara, în fie-care 

oraș să aducă sacrificii și libaţiuni idolilor * %5). In 

cursul anului 304, un Creștin şi mai multe Creștine, 

fură presentaţi la 'Tessalonic înaintea lui Dulcetius, gu- 

vernatorul Macedoniei, fiind-că n'au voit să asculte de 

noul edict ca să mânânce cărnuri sacrificate idolilor. 

Creştinul se numea „Agaton, iar femeile : Agapa, Irena 

“și Chionia. Alte trei femei Creştine: Cassia, Filipa 
TI a a SR a 

şi Eutichia, fură aduse înaintea tribunalului. Fiind-că 

au refusat să aducă sacrificii și să dea cărțile sfinte, 

pe care le ţineau ascunse, fură condamnate a fi arse 

de vii 21%. Probabil că în cursul acestui ana suferit 

mortea martică Sf. Dimitrie, care fu străpuns cu suli- 
ce tii, . . 

ţa în închisore 280). | 

“In Panfilia, edictul fu promulgat chiar la începutul 
y N s : .  . . . 

anului 304. Din Perga, capitala: provinciei, Caliop 

217) Regnault op. cit. p. 401 ss. P Allard op. cit. p. 2G0—213. 
218) Busebiu De Mart. Pales. 3 cit. de P. Allard. 
249) P. Allard op. cit. p. 278—285, V. Guettâe op. cit. t, I1.p.283- 
280) Prolog. |. Octombre. 26. V. Guettâe loc. cit.
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fugi la Pompeiopolis,. oraș în Cilicia, unde fu arestat.: 

Guvernatorul Maxim îi luă interogatorul și'l supuse 

„la torturi. “Se dice că mama lui Caliop, audind de 

arestarea fiului seu, se duse pentru a'1 găsi, după ce 

liberase 250 de sclavi şi distribuise averea sa sera- 

cilor şi Bisericei.: Caliop muri restignit 281). 'Lot 

în Cilicia suferiră martirii “Tarah, Prob şi Andronic. 

După crude torturi și o închisăre îndelungată muriră 

în amfiteatru, înjunghiați de gladiatori, după 'ce fia- 

vele refusase a'i atinge 282). 

Edictul fu aplicat cu rigore sub administraţiunea 

crudului 'Teotecne, în _Galatia, Creștinii fură nevoiţi 

a se ascunde prin munți și deșerturi. Preoţii păgâni 

urmăriau cu înverșunare pe Creștini. Intr'o di Creș- 

tinu Victor fu denunțat de preoții Dianei, c'ar fi insultat 

Deiţa, istorisind ca fost violată de propiul seu frate 

Apolone, înaintea altarului de la Delos. Victor ares- 

tat, se încercară tote mijlocele pentru a dobândi abju- 

rațiunea credinței. „Dacă asculți de guvernator, îi 

diceau, vei primi titlul de amic al împăraţilor și o 

tuncţiune la palat. Dacă n'asculţi, chinuri îngrozitore 

te asceptă, familia ta va fi: exterminată, averea răpi- 

tă de fisc, numele tăi abolit pentru tot-dâ-una, cada- 

vrul aruncat la câni“. Incurajat de sfaturile. lui 

Teodot, suferi torturile cu o tărie, care atrase admi- 

rațiunea privitorilor. In cele din urmă, slăbi şi ceru 

guvernatorului timp pentru a' se gândi. Calăii încetară 

281). P, Allard op. cit. p: 994-311. Regnault op. cit. p. 407. 
V. Guettee op. cit. î. IL. p. 28%. 

952). Lbid.
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a 

de al lovi și fa aruncat în închisâre, unde și 

muri 2%), Sa Da 

'Teodot 'era 'un om din clasa de jos, simplu otelier. 

Muţumită acestei condițiuni :făcea servicii însemnate 

"Bisericei, ocupându-se cu mult :zel: de înmormintarea - 

'mărtirilor. Audind că 'Valens. fusese” ucis pentru cre- 

dință,: nu departe de Ancira, se duse pentru a scâte 

corpul din 'riul Halis, unde:'îl aruncase calăii. La 

-veîntârcere găsi orașul ruinat ca de un cutremur, 

„spun actele sale. Un proces neliniscei spiritele. : Șepte 

fecidre ' Creștine fuseseră “arestate şi :aduse înaintea 
“Imi “'Teotecne. “Trei din ele : 'Tecusa, Alexandra și Fa- 
"mia, duceau :viaţă 'singuratică; cele-l-alte:. Claudia, 
-Rupraxia, Mâtrona şi Iulia, serviau lui D-deu în lu 
:me. Neputând dobândi lepădarea, ceredinţei prin torturi, 
“guvernatorul le condamnă a fi desonorate ; dar lacri- 
-mele și bătrâneţele le servi 'de apărare. Teotecne schim- 

“bându=și părerea, le condămnă a servi ca preotese Mi- 

-nervei și Dianei. 'Statuele Deiţilor se duciau în fie-care 

“an la un lac pentru a' fi înbăiate. Preotesele .oferind 

-Creştinilor rochii albe și cor6ne, - semnele -dignităţei 

preoțești și refusându-le, 'Teotecne . le 'condamnă. a: fi 

- aruncate în: lac.cu' câte o piatră de. gât. 'Peodot scâse 

icorpurile lor și: le îngropă aprâpe de Biserica 'patriar- 

- chilor 2%). Descoperit, fu supus"la . torturi :pentru a" 

“eonstringe' să renunţe la Creştinism ;: dar” remânând 

neînduplecat, fu decapitat *5). “In Capadocia, persecuția 
=. 

. 283), - 'Regnault: op: cit. p. 886. P. -Alard: op.cit, - p. 321-393 
284), P. Allard op. cit. p. 923-330-Regnault op. cit. p. 337-390, 
285). Ibid. | |
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“făcu numerdse victime, între cari -cel mai celebru e. 

ă Sf. Gheorghe, care după crude chinuri, muri decapi-. 

tat 5). Persecuţia. fu forte aspră în Siria, - Fenicia, 

Palestina și Egipet. La „Antiohia, suferi mortea mar-. 

tirică Episcopul - Tiranion “din Tir. şi preotul Zenobie. 

din sido. În Tir, Creștinii. de ozigină egiptenă fură 

aruncaţi la fiare. Cruţaţi, martirii fură decapitați şi: 

corpurile aruncate. în mare %). La Gaza, cetatea. 

Palestinei, mai mulți Creștini fură . condamnați. Timo-. 

„tei după ce suferi nenumarate toturi, fu ars de viu **%). 

Împreună cu el au' fost. judecaţi Agapiu şi Tecla, 

cari supuşi la torturi aratară un curaj supra-uman. 

Tecla expusă la fiare, muri; iar Agapiu fu aruncat 

în închisâre;, de unde fu scos peste. doi ani și. fu 

martirisat. ” 

Cu mult mai crudă: tu persecuția în „ Beipet. E-. 

gipetul făcea parte din diocesa Orientului și cuprindea 

mai multe prvincii ::Jovia şi Herculia la'nord,; Tebai- 

da la' sud, având fie-care :un guvernator particular, 

sub-ordonat. prefectului :Egipetului *).. Guvernatorii au 

pus un zel. deosebit la îndeplinirea edictelor. :In -pro- 

vinciile nordice  „nenumarați : Creștini cu femeile și 

cu copii lor, au suferit. mortea pentru credinţă. Unii 

au fost arşi de vii, alţii. sfășiați cu unghii de. fer, 

alții aruncaţi. în mare după ce suferise tot felul de. 

chinuri. La Tebaida crugimele erau.la culme. Femeile, 
legate de câte un picior erau ridicate în aer cu 

286). Prolog. ll. Aprilie 23. 
287). Eusebiu st, Bis. VIII. 18. Pb. Allard op. cit. p. 339 
288). Ibid. VIII.7. - | 
289). P. Allarp op. cit. p. 345,
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“maşini și expuse cu capul în jos. Barbaţii, legaţi de 
picidre de crăcile arborilor, pe cari plecau cu mași- 
nele, erau uciși când arborii își luau posiția natura- 
lă. Aceste. crudimi au ținut mai mulți ani, în carese 
ucideau în fie-care di câte 10, 20, ba chiar şi până 
la 100 de Creștini *%). Sf. Ecaterina muri decapitată 
la Alexandria >). In Frigia, locuitorii unei cetăți 
fură arşi de vii, fiind-că profesau Creștinismul Şi au 
refusat a jertfi Deilor *3). Acestă esecuţie înfricoșată, 
nu descurajă pe Creștini, de 6re-ce în curând eroismul 
lor străluci înti'un mod original și neasceptat în Pa- 
lestina. O serbare solemnă se anunţase. Sgomotul se 
vespîndisă că Creștinii condamnaţi vor lupta cu fiare- 
le. La acest svon, ștse tineri și anume: Timolaus din 

/ | Pont, Dionisie din “Tripoli, Romul ipodiacon din 
Diospole, Pausis și Alexandru din Egipet, un alt 
Alexandru din Gaza, legându-și mânile pentru a ară- 
tă că erau gata a suferi martiriul, se duseră la 
guvernatorul Urban și declarară că sunt Creștini şi 
nu'se tem de fiare. Aruncaţi în închisâre. fură de- 
capitaţi impreună cu alți doi la Cesareia ), 

Dioclețian abdică la anul 305 şi se retrase la 
Salona. Maximian Hercule urmă exemplul seu, lăsând 
Italia noului Cesar Sevei 24). Galeriu devenind stă- 
pân peste Orient, continuă persecuția împreună cu 

 Cesarul seu, Maximian Daea. 

290). 
291), 
293). 
293). 
294). 

Eusebiu Ist. Bis. VIII. 8. 9. 
Prolog. |. Noembre 95. 
Eusebiu Ist. Bis. VIII. 9. 
Eusebiu Ist, Bis; VIII supl. 3. 
Dr. Craus op. cit. p. 188 P. Allard op, cit. t. IL. p. 10-19.
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După abdicarea lui Dioclețian, Galeriu părăsi 

Nicomidia și se duse în provinciile danubiene, nelinis- 

cite de Sarmaţi. Administrarea carierilor de marmură 

îi atrase privirile. Intre lucrătorii liberi se aflau cinci 

Creștini și anume : Claudiu, Castor, Simforien, Ni- 

costrat și Simplicius, cari fuseseră convertiți de Ci- 

vil, Episcopul Antiohiei, care fusese condamnat la 

munca silnică încă din anul 303. Poruncidu-le să facă 

o statue a lui Esculay, ei refusară fiind-că Esculap era 

idol. Duşi înaintea judecătorului, mărturisiră cu entu- 

siasm credinţa lor, refusară a sacrifica . Deului Cesa- 

rului, adică imaginei sorelui. Din ordinul lui Galeriu 

fură închişi de vii întrun sicriu de plumb și aruncaţi 

în: rîu 25). In cursul anului 306 suferi mârtea marti- 

vică Adrian. El era şeful gardei lui Galeriu. Intro: 

di, la Nicomidia, el luă parte cu împăratul la inte- 

vogatorul mai multor Creștini, cari fuseseră descoperiţi 

înti”o cavernă aprope de oraș. Tăria respunsurilor, 

curajul aratat în mijlocul torturilor, mișcă inima, sa. 

EI se 'aruncă în mijlocul martirilor, dicând grefieri- 

lor: „Puneţi numele meu împreună cu al acestor 

6meni respectabili, căci și en sunt Creștin”. Soţia 

sa Natalia, care era din .0o familie Creştină, însci- 

inţată, veni în închisâre pentru al îngriji. Adrian 

după o închisâre îndelungată, fu supus-la crude tor- : 

turi, apoi fu axs de viu împreună cu tovarășii sei **). 

Un alt martir însemnat, e Teodor 'Liron. Sf. Gri- 

gorie de “Nisa a lasat un discurs despre martirul seu. 

_299). P. Allard La Pers. de Dioe. t. II p. 24-25, 

"996) P. Alard op. cit. t. IL. p. 39—43. Prolog. |. August 26 
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Născut în orient, fusese înrolat în trupele din Ama- 
sia, o cetate'a Pontului. După promulgarea edictului 
lui Galeriu și Maximian Daea, fu adus înaintea prefe- 
tului și a tribunilor legiunei sale. Somat a: sacrifica 
Peilor, refusă. „De unde îţi vine îndrăsnâla de a te 
opune legei împaraţilor și a nu te supune. tremurind 
ordinilor stăpânilor ? Pentru ce madori idolii cum 
voesc cei ce ne guvernăză“ ? îi dise prefectul. 'Teo- 
dor respunse : „Nu cunosc Jei ; cred că nu există, 

Prefectul îi acordă un timp de gândire, sperând 
că gândindu-se în -linisce, va, consimţi a sacrifica Dei- 
lor.  Lăsat în libertate, se apropie de un templu al 
mamei Deilor și'i dete foc.  Necunoscând regulele Bi- 
sericei, care opreau aseminea atentate, n'ascultase de 
cît ura unei inimi caste contra cultului celui mai ne- 
curat al păgânismului.  Condus înaintea tribunalului, 
departe de a tăgădui faptul, respunse cu curajul obi- 

- cinuit. După ce se încercară tâte mijlâcele pentru a'l 
seduce,  oferindu'i chiar un pontificat. păgân, fu întins 
pe un pat și calăii îl chinuiră cu căngi de fer. In 
cele din urmă, fu ars de viu 297), 

Pe când scene de aseminea natură se petreceau în 
Statele lui Galeriu, escese oribile se petreceau în Statele 
lui Maximian Daea. La Cesareia crudimele exerci- 
tate contra, Creștinilor, atraseră protestarea' Crești- 
nilor tineri, cari nu puteau suferi sa vadă credința 
și virtutea “Creştină insultate. „Afian, vechii student 
în drept, cetea Sf. Scriptură când" crainicul chema pe 

297) Ibid. p. 4446,
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părinții de familie în templu: la . sacrificiu. EL eşi şi 

se duse la: Urban, care era gata: să aducă tămâe 

Peilor, îl apucă: de mână șil opri. ELîl sfătui a 

renunţa de a urmări pe“ Creştini,. pentru-că. ei nar 

face nimic mai ridicul, de cât să părăsâscă cultul 

adevaratului D-deu, pentru a jertfi idolilor. Soldaţii 

se aruncară asupra Creștinului curagios, îl bătură șil. 

aruncară în închis6re. Supus la torturi. grele, fu 

" aruncat în mare din ordinul lui Urban 295). 

Cam în acelaș timp suferi şi tânărul Ulpian din Tir. 

După ce fu torturat, fu închis cu un câne și un şerpe 

înti'an sac de. pele de bou și aruncat în mare 2%). 

Edesius, fratele lui Afian, muri martir. EL mârturi- 

sise de mai multe ori că-era Creştin, suferise închi- 

| 

s6rea și torturi şi fusese condamnat la munca silnică 

în minele din Palestina. El se distinse prin curaj ca 

şi fratele seu.  Ve&dând la Alexandria pe un judecător 

însultând pe Creștini, dând femeile virtudse pe mânile 

antreprenorilor de desfrinări, se apropie de el și" 

impută crugdimea sa. 

Din acestă causă-fu supus la torturi:și muri 

fiind acuncat în mare. 30), Filias, Episcop de 'Thu- 

muita şi Filorom, intendentul finanțelor din Alexan-: 

dria, au mărturisit credinţa şi. au murit decapitaţi 201). 

Creștinii din Siria și Palestina au fost urmăriți și 

condamnaţi în tot cursul anului 307. . Cesareia, așa 

298). Eusebiu Ist. Bis. VIII. supl. 4. P. Allard op. cit. t. JI. p. 47-49.- 

299). IDid. VIIL. supl. 5 
300). Ibid IE 
301), Eusebiu. Ist. Bis. VII. 9. P. Allard op. cit. p. 102-110.



— 106 — 

de încercată în cursul acestei persecuții, v&du mortea 

Meodosiei, Aflându-se în metropola Palestinei luă. 

parte la procesul mai multor Creștini şii audi pro- 

clămând liber împărăția lui Christos. Ea se apropie 

de ei pentru a'i vedea și pentru a'i ruga să 'şi .a-- 

mintescă de ea. Soldaţii o prinseră și o aduseră 

înaintea lui Urban, ca şi cum ar fi comiso crimă. 

Guvernatorul ordonă să'i sfășie sinul cu unghii 

de fer, apoi fu aruncată în mare 02). Furia sa îm- 

blândită prin condamnarea acestei tinere, care nu 

avea, de cât 18 ani, se mulțumi a trimete pe confesori 

la minele din Fenos, din. Palestina %5). Suferințele 

condamnaților erau fârte crude. In anul 307, situ- 

ațiunea lor se mai îngreuia. Unii, ca Silvau, preot 

din Cesareia, condamnat la munca silnică, nu plecă: 

de cât după ce îi axrseră închieturile cu un. fer roș %); 

alții suferiau mutilări şi mai uricidse. 

Cel mai însemnat confesor din anul 307, e preo- 

tul Eusebiu Pamfil. Pios şi iubitor, pe cât și de înva- 

țat, el fandasc la Cesareia o bibliotecă celebră şi 

deschisese o .șcâlă după modelul. celei din Alexan- 

dria. Arestat, fu adus înaintea lui Urban, carei po- 

runci a jertfi idolilor.  Refusând, fu torturat şi a- 

runcat în închisore %2). Arbitrarul și capriul predom- 

niau .tot-d6-una la măsurile luate de magistrați con- 

tra Creștinilor. Ast-fel nu se cunosc motivele pentru 

care unii Creștini erau condamnaţi la morte, alţii 

302). Ibid, VII. supl, 7 
303). Ibid. 
304). Eusebiu De Mart. Pales, 7. 3, cit, de P.-Allard. | 
305). Eusebiu Ist. Bis. VILL supl. 1]. P. Allard. op. cit. p. 99-102.
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trimişi la mine, iar alții păstraţi în închis6re. De: 

aseminea nu se scie pentru ce Creștinii erau mutaţi. 

de la o mină la alta. In anul 308 s'a dat ordin ca 

100 de Creştini cu femeile şi copii lor, cari lucrau. 

la minele de marmură din Tebaida, să fie transpou-: 

taţi în Palestina. Ajunși la Cesareia, s'au. presentat. 

înaintea lui Firmilian, urmașul lui Urban. Mărturisind. 

din -nou credința lor, au fost condamnaţi a lucra în 

minele de -aramă din Palestina. Inainte de a pleca, au. 

fost supuşi la un tratament oribil. Firmilian ordonă 

a le tăia nervul. piciorului stâng cu un fer ars și a 

le seâte ochiul drept cu un fer ascuţit, în urmă a. 

le cauterisa cu un fer roș orbitele sîngerînde 36). De- 

şi Maximin Daea se mulțumia a condamna pe Creș-: 

tini la mutilări şi munca silnică, cu tote acestea mulţi 

suferiră mortea pentru apararea credinţei lor. La. 

„ Gaza Creştinii fusese arestați pe când se adunese: 

pentru cetirea Sf. Scripturi. Unii fură mutilaţi, alţii 

condamnaţi la morte. Pintre captivi se afla și o. 

femee, care neputând suferi amenințarea de a fi con- 

damnată la prostituție, întrerupse pe guvernator şi 

protestă - contra împăraţilor pentru cau încredinţat 

administraţia provinciilor unor Gmeni așa de crudi. Ea. 

fu bătută cu biciu și chinuită cu unghii de fer. 

Când calăii o chinuiau, o feci6ră din mulțime pro-- 

testă, dicând:, Până când vei trata pe sora mea cu. 

atita crugime ?% Ea fu arestată la moment, supusă 

la, torturi, apoi arsă de vie împreună.cu tovarășa sa. 

| 

306). Eusebiu Ist. Bis. VIII sup. $.-P. Allard op. cit. p. 319-314..
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Cea dintăi eră, din Gaza, dar Eusebiu nu ne spune: 

numele seu, iar ceea-l-altă din Cesareia şi .se numea. 

_Valentina %07). Unul dintre.Creştinii arestaţi se numea 

Pavel. Condamnat la decapitare, ceru puțin timp 

pentru a se reculege și a se ruga. Aprobându-i:se. 

cererea, se rugă .mai întăi pentru poporul Creștin, ca. 

D-geu să se îndure și să'i dărueșcă pacea și siguraân- 

ţa; apoi .pentru ludei şi pentru Samarineni, ca să 

credă în Christos. In fine ce rugă lui D-deu să erte 

mortea sa împaraţilor, judecătorului. care'l condamna- 

se și calăului care trebuia s-o esecute. 'Toţi asistenții. 

va:sau lacrimi. 'Terminându-și rugăciunea, se aședă 

înaintea calăului și întinse capul pentru a fi decapi- 

tat 35). . 

Iubirea și curajul Creștinilor desar mă pentru cât- 

vatimp pe persecutatori. Condamnaţii la minele 'Tebai-. 

dei fură trataţi cu 6re-care blândeţă. Curând însă un 

nou edict se trimese de Maximian, care ordona a ridica. 

tomplele din ruină, a constringe pe Creștini să jert- 

fescă idolilor, de a pune străji la intrarea băilor, care 

să oblige, pe toți cari. vor intra, ca să jertfescă.309) 

Când Firmilian inaugura printr'un sacrificiu public. 

noua persecuție, trei Creștini şi anume: preotul An-. 

|! / toniu,. Zebinas și German, înaintară spre el, gicându-i. 

să se lepede de idolatrie, căci nu e alt D-qeu de cât 

Acela, care a creat lumea. "Maărturisindu-se Creștinii, 

fură decapitaţi. 310).  Persecuţia fu fârte aspră, căci. 
  

307) Eusebiu Ist. Bis. VIII supl. 8. P. Allard op. cit. p. 116 —118. 
308) Ibid. 
309) Eusebiu. Ist.: Bis. VIII, supl. 8 P. Ailard op. cit. p. 118. 
310); Ibid.
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Firmilian refusă înmorminarea condamnaților Creștini, 

“expunând corpurile la câni și :paseri răpitore. Cel mai 

“însemnat martir. din cursul anului. 309, e Eusebiu 

A Pamfil, care fusese aruncat în închis6re en doi ani mai. 

“ înainte. :Pote ar fi rămas uitat în închisâre, dacă un 

incident mar fi aprins ura guvernatorului. ' Cinci E- 

-gipteni, cari urmaseră pe confesorii condamnaţi la mi- 

-nele din Cilicia, fură arestaţi de garde când se. întor- 

„ceau în ţara lor. Presentaţi lui Firmilian, ordonă să-i 

“arunce în.închisre. A doua di fură aduși: înaintea 

: guvernatorului împreună: cu mai mulţi Creștini, între 

- care .:şi Eusebiu Pamfil. Firmilian "puse mai întăi pe. 

“Egipteni la torturi, apoi ii condamnă la mârte. După 

- condamnarea. Egiptenilor, fură presentaţi Eusebiu Şi 

“tovarășii -sei Valens -şi Pavel. '-Valens era diacon din. 

„Elia, iar Pavel născut în Jamnia, oraș a Cesareei. 

- Ştiindu-i: curagioşi, căci în timpul închisorei suferise: 

- torturi de mai multe ori, Firmilian se mulțumi a'i în 

treba, dacă sau. hotărît a asculta de edictele imperia 

le şi pe basa respunsului negativ, îi condamnă la de 

 capitare,*11).. In aceiași. di suferiră încă patru: Creş- 

tini şi anume: . Porfirie, :soldatul Seleucuș, 'Leodul și 

(i) Tulian.312).: Corpurile. martirilor fură expuse patru (lile- 

:pentru a: “fi mâncate: de fiare. “Persecuţia. se continuă 

„până: la. anul. 311, când: Galeriu -atins..de. o. bolă, -po- 

ranci încetarea persecuției, printr'un edict, care fu 

. publicat. în-tote Statele de-sub -juridicțiunea lui Ga- 

  

311). Eusebiu Ist. Bis. VII supl. 9. P. Allard-op. cit: t. II p. 
197—134. | a dei ani 

312). Ibid.
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leriu, în Statele lui Liciniu și chiar în ale lui Con- 

“stantin,. care urmase tatălui seu Clor, de și nu fusese 

-neliniscit de persecuție. Numele lui Maximian Daea 

nu se cetesce în fruntea, edictului. El se mulțumi a. 

-opri persecuția, fără a; publica textul edictului.). E 

fectul edictului a fost liberarea Creștinilor din teni- 

“niţă și din mine. Galeriu muri curând, recomăndând 

“pe soţia sa Veleria, şi pe fiul seu Candidian protecţi-. 

unei lui Liciniu, care "i omori peste doi ani... La 

șese luni după mortea -lui Galeriu, Maximian Daea 

-opri pe Creştini de a se aduna în cimitire. “Tot din 

-ordinul seu se întroduse în şcoli actele falșe a lui Pi- 

lat, în care Mântuitorul se descria ca un făcător de 

vele ordinar, faptele şi cuvintele sale erau denătura- 

te, caracterul seu divin întunecat."*). Maximian Daea 

nu putu a se mulțumi mult timp cu persecuția nesîn- 

gerdsă şi începu din nou a urmări și persecuta pe 

Creștinii din Statele sale.  Fusebiu ne-a pastrat nu- 

mele victimelor celor mai însemnate. Petru, Episcopul 

Alexandriei, care eșise din retragerea sa în urma e- 

«dictului lui Galeriu, fu decapitat împreună cu mai 

mulți Egipteni, tocmai când nu se aștepta.!%). Meto- 

“diu, Episcopul Tirului sau a Patarelor, fu marfirisat” 

în ănul 319.%). Preotul Luchian, unul din cei: mai 

iluștri representanți ai şcoalei exegetice din Antiohia, 

313) - Eusebiu Ist. Bis. VIII. 16. IX. 1. P. Allard op.cit. p. 
153—15$8. 

314) Ibid. IX. 9. 5. P. Allard op. cit. p. 175—18$. 
315). Ibid. IX. 6. - 
316) P. Allard op. cit. p. 189. 
317) Ibid.



— 111 — 

fu condus la Nicomidia și judecat de Maximian în per- 

sână. El pronunţă o apologie a Creștinismului, pen- 

tru care fu aruncat în temniţă și condamnat la mor- 

te.2'5). Silvan, Episcop de Emesa, din Fenicia, fu a- 

runcat la fiare împreună cu trei tovarăși ai sei. %), 

Ura contra Creștinilor împinse pe Maximian Dae 

la un resboi contra Armenilor, convertiți de Grigorie 

Luminătorul, dar fu bătut.%). 

O neînțelegere se ivi între Maxenţiu și Cons- 

tantin, în decursul anului 312. Maxenţiu se uni cu 

“ Maximian Daea contra lui Constantin. Acesta, la rân- 

dul seu, își asigură concursul lui Liciniu, care învin- 

se pe Maximian Daea. Constantin plecă contra lui 

“Maxenţiu, care fu învins la Milvius*). Când Cons- 

tantin plecă contra lui Maxenţiu, era păgân. EI în- 

țelese că pentru a învinge pe adversarul seu; avea 

trebuință nu numai de trupe, ci și de. ajutorul lui 

D-deu. Cugetarea că împărații, cari adorase mai mulți 

D-dei, muriseră nenorociţi, îl făcu să adoră pe 'unul 

“singur. Rugându-se a'l proteja, văzu pe ceriă în tim- 

“pul dilei o cruce lumin6să cu inscripția : său viza 92), 

Soldaţii vegdură acelaș lucru și remaseră fârte miraţi. 

- Peste n6pte îi-apăru, lui Constantin, Christos în .vis 

cu acelaș semn și ii porunci să facă un steag, pe care 

-să'l pârte în resboii.*%). Constantin asigurat de pro- 

318) Eusebiu Ist. Bis. 1Ă. 6. P. Allard op. cit. p. 190—191. 
319) Ibid, 
320) Dr. Craus op. cit. p. 138. P. Allard op. cit. p. 197. 
321) P. Allard op. cit. p. 200—9232, V., Guettee op. fit. t. 1lL.p. 

290. Ensebiu Ist, Bis. IX. 9. - 
322) Eusebin. Viaţa lui Constantin 1. 27-98. 9. Allard loe. cit, 

23) Ibid, 1, 29. 20.
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tecţia divină, a mers cu încrederea contra lui Maxen- 

-ţiu, pe care 71 învinse. După victoria lui. Constantin, 

Liciniu se duse în Italia, unde se căsători cu Cons- 

tanţa, sora lui Constantin. De la Milan, Constantin 

„și Liciniu, au dat un edict în anul 313, prin care 

-Oreştinismul căpătă libertatea cultului, devenind reli- 

- giune permisă. Liciniu. n'a remas mult timp favorabil 

Creștinilor. In cele din urmă sa declarat de persecu- 

„tator, ; gonind.pe Creștini: din palatul sen, ordonând 

„militarilor a onora Deii sub pedeapsa de a'și. perde 

„rangul şi închidînd Bisericele.%*).. Guvernatorii, pen- 

„tru a plăcea, împaratului, urman exemplul seu. La A- 

„masia, şi în alte cetăți ale Pontului ordinile lui Lici- 

_nius se -esecutau riguros. . Bisericele au fost dări- 

„mate. Creștinii - rupții în bucăţi şi aruncați în ma- 

„re.2%). Cronica fericitului Ieronim citeză între martirii 

„persecuției lui. Liciniu pe Vasile, Episcopul Amasiei, 

„care a participat: la. conciliul din Ancira.%20). Alţi E- 

„piscopi merită numele de confesori : =Paul, Episcopul 

„din -Neo-Cesareia, care la întăiul sinod; ecumenic avea 

„amândouă; mânile arse de un -fer roș; peodot, Epis- 

„copul de Caraunia din: Cipru, care după crude torturi 

fn aruncat în închisore, «de: unde eși în.anul: 393.52"). 

“La Sebasta în Armenia au suferit. martiriul eroii Creş- 

„tini, cunoscuţi sub. numele de cei patru-deci „de sfinţi. 

Ei făceau parte din legiunea a SIL Fulminata, „care. 

-.394) Ibid. 1. 30. d1. D2. 53. 06. 
_325) , Eusebiu Ist. Bis. X.18. 
320) “Cronica lui Ieronin, anul 16 a, domniei lui Constantin. cit. 

„ de, Allard, 
327) “p. Alard op. cit. p. 304.
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staționa în Armenia. Când s'a cetit în câmp scrisorile 

imperiale, care ordonau Creștinilor din armată a lua 

parte la sacrificii, refusul celor patru-decă de soldaţi, 

exprimat cu o vigore particulară, păru prefectulni le- 

giunei că merită, nu degradarea sau concediu, dar 

mortea. Prefectul Agricola ordonă săi arunce iarna 

întrun eleșteu. Unul din ei învins de suferi ință- se duse 

la o bae caldă, dar căldura, atingând membrele sale 

degerate, muri imediat. Soldatul însărcinat cu paza 

băei, văgând curajul celor trei-deci și nouă, înlocui 

pe renegat. A doua di corpurile lor fură arse pe 

rug.525). Persecuţia se continuă în Statele lui Lici- 

niu până la anul 323, „când acesta fu învins de Con- 

stantin în "Tracia, aprâpe de Adrianopole. După în- 

- vingerea lui Liciniu, Constantin puse capăt pentru 

tot-dâ-una persecuției prin două edicte promulgate în 

Ni cursul anului 323 

Creştinii exilați, condamnaţi la mine, dobândiră 

libertatea de a se întorce în patrie, iar bunurile con- 

fiscate se reîntorseră Bisericei. 39). Constantin urmă 

o politică înţeleaptă și tolerantă față de aderenţii co- 

lor două culturi. EI dice: : Nimenia să nu tulbure -pe 

cei ce nu sunt de credința sa. Dacă cineva : ar. avea 

Gre-care lumină, să se serve de ea „pe cât î va fi cu 

putință pentru a lumina pe alții; iar de nu, să săi lase 

în pace. Altă-ceva este a lupta pentru a câştiga cu- 

_323)  Resnault op. cit. €. I[. p.55 P. Allard. op. cit. pe B07—013. 

” 329) Eusebiu. Viaţa lui Const. II. 20. 24, 30. 31. 30.
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nuna nemurirei şi altă ceva a întrebuința violența: 

pentru a sili să îmbrăţoșeze o religiune.* %0), 

Acestă politică înţeleptă confirmată prin modera- 

ţia împăratului, prin favorea acordată păgânilor mo- 

deraţi, avu un efect fericit, căci apropie pe partisanii 

„celor două culte și restabili concordia civilă, chiar în 

mijlocul disidenţei religi6se. Constantin prin toleranţă 

sa se arătă superior predecesorilor sei. și fu vrednic 

a servi ca instrument al victoriei Creștinismului. 

CONOLUSIUNE. 
In studiul present am vedut pe Creștini perse- 

cutați cu asprime în cele trei secole primare. In 

“secolul întăi, -au fost puşi .afară de: lege. In seco- 

lul al doilea au fost persecutați ca inamici al Deilor,. 

"fie în basa unei acusări regulate înainlea tribunalelor 

ordinare, fie în urma resclelor populare. În secolul 

al treilea persecuțiile se încep în urma edictelor im- 

“periale; care ordonau a urmări și pedepsi pe Creștini. 

 Adoratorii lui Christos au suferit curagioși torturile 

- şi mortea, amintindu-și cuvintele Mântuitorului: „Ori- 

| cine “mă va mărturisi înaintea - 6menilor şi Eu îl voi 

! mărturisi înaintea, Părintelui Ceresc.4%1). Ei erau în- 

; credințaţi, că nu există o iubire mai mare de cât a'și 

i sacrifica viața pentru Acela, pe care îl iubeau ; că ni- 

| mic nu contribue mai mult; la gloria și triumful Bise- 

ricei de cât singele fiilor ei: „Sanguis Martyrum se- 
1 

- 

330) Ibid. 60. 
331) Mat, X. 32,
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men christianorum.“ De observat e, că de și Creștinii 

erau numeroși în secolul al treilea, cu tote acestea 

nu s'au încercat nici odată a se folosi de numărul lor, 

de partisanii din armată și din ţerile barbare, pentru 

a intimida pe persecutatori. In timpul cel mai neli- 

niscit, când revoltele provinciilor şi ale armatei pu- 

neau și depuneau împaraţii, Creștinii remîn linisciţi. 

Ei nu se revoltă, ruși aleg un șef pentru a se opu- 

ne puterei ce'i nimicea. Ei mor împlinind cuvintele 

Mântuitorului : „Daţi cele ale Cesarului, Cesarului şi 

cele a le lui D-deu, lui D-qeu.*%2). Acest fapt e forte 

însemnat, căci arată că Biserica a remas credinciosă 

Evangeliei şi învăţăturei apostolice. 

Pot-o-dată el arată lipsa de dreptate a persecu- 

tatorilor, cari nimiceau pe cetăţenii cei mai pacinici 

ai imperiului şi refusau a recundsce o mare forță nu- 

merică și morală, pe 'care adevaraţii Gmeni de Stat 

ar fi fost fericiți a se sprijini. Creştinii onorau pecei 

ce'şi sacrificau viața pentru credință. Corpurile lor se 

stringeau și se înmormiîntau cu respect. Diua morţei 

se consemna în dipticile Bisericilor, serbătorile insti- 

tuite în amintirea morței lor se serbau cu entusiasm. 

Mormintele martirilor au fost, în Biserica primelor 

secole, centrul adunărilor sfiinte și catedra de unde 

pleca învăţătura credinţei. Iată ce dic Creștinii din 

Smirna cătră cei din Pont: „Noi îl onorăm (pe Iisus) 

ca pe fiul lui D-deu şi iubim pe martiri ca pe dis- 

cipulii şi următorii sei, din causa dragostei ce ei au 

392) Mat, XII. 21.



p pentru dânsul ca pentru Domnul şi stăpânul lor. Și 
| noi dorim din tâtă inima de a fi tovarășii lor.* 

Dacă considerăm statornicia admirabilă cu care 

Creștinii au suferit chinurile cele mai cumplite şi n6r- 
tea, vom dice și noi cu pp : „Incredibile, ergo 
divinum !£ / (rd > 
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